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Neodvažuji se k vám obracetjako ke kolegrim, protože nejsem ani literárním
historikem, ani literárním teoretikem, dokonce ani literárním kritikem,
nybtžpouze pŤekladatelem a šiŤitelem literárních děl' Proto se vám omlou-
vám, pokud bude mrij hlas znít na tomto vašem váženém shromáždění nějak
zv]áštně.

Nicméně dovolte mi začít jedním pŤíběhem.
U nás v Rumunsku existuje píseĎ. Jmenuj e se Ldska je stará' historie.

A ta píseĎ má pravdu, protoŽe láskaje skutečně stará historie, která nikdy
neskončí.

A proto, pokud by se mě někdo zeptd', teď, když jsem znovu na pridě
Čech a Slovenska' proč tolik miluji ty neskonale krásné končiny a jejich
schopn národ, odpověděl bych slovy písně,žeje to stará historie. Je utkána
z tisícri vláken, nashromážděnych během let, z tisícri vláken, která ztvátnil'a
kouzlo pŤátelství, s nímž jsem se zde vždy setkáva] a které jsem i já vždy
rozdáva| - tolik, kolik mriže se vší skromností dát moje srdce a mysl -,

kdykoliv jsem se nacházel v těchto končinách, mezi lidmi nebo jen mezi
jejich myšlenkami a city shromážděn;Ími pod obálkami knih.

A protože nevyhnutelně došla Ťeč na knihy, nechťje mi dovoleno vzpo-
menout zde jednu z nich . a pŤedevším jejího hrdinu, kter1f mi podal snad
nejvroucnější ruku na cestě pňátelství a lásky k Ceskoslovensku a kjeho
lidu.

Znám Československo dlouho, je to již mnoho let, co jsem, jako velmi
mladf, poprvé zavíta| na jeho ptldu. Ajiž tehdy jsem se zde setkal s lidmi,
které jsem měl později pochopit ze stránek Jaroslava Haška, ze stránek
onoho monumentálního díla světové literatury. Ano' Suefi, kterého jsem
pŤeložil a odvážil se oŽivit ho i na divadelních prknech - abychjej pŤiblížil
srdci našeho národa -, byl tím, kdo mi snad nejvíc otevŤel srdce českého
lidu, pomohl mi pochopit a milovat národ, kte4Í prošel se vztyčenou hlavou
zemětŤeseními dějin, chrabŤe a dťrstojně uhájil právo na Život, prosadil s
houŽevnatostí a elegancí své schopnosti a vysoky humanismus, což projevuje
i dnes pŤi znamenitém silí o obnovu.

Možná se vám zdá, že pŤeháním. Je to však každopádně to, čemu by
se mohlo Ťíkat uvědomělé pŤeháněni' Ptotože pravdivé jádro zristává a
znamená pro každého, kdo četl nebo bude někdy číst osudy dobrého uojáha
Šuejka, široce otevŤenou bránu k lásce ke svobodě lidí této země, kjejich

184

demokratismu a lysok;im morálním vlastnostem, k jejich nepŤekonatelnému
humoru.

V tom spočívá, podle mne, velká, trvalá aktuálnost románu Jaroslava
Haška, kter1f v době, kdy se odehrává, bourá stavbu rakouského imperialis-
mu a vrhá světlo na nezničitelnou sílu lidu.

I když dávno uŽ pŤekročil hranice s trvalym pasem - kter vždy sv5im
hrdinrim zajišťuje velké umění - a patff všem ve jménu myšlenek, které
pohánějí člověka stále kupŤedu, Švejk pŤesto zristal a stáleje česk - tak
česky, že pokud si ho zamiluješ, zamiluješ si i národ' kter;f ho zrodil.

To je tedy jeden z d vodri mé lásky, jedno z vláken, která byla upŤedena
mezi mym srdcem a touto pohostinnou a pilnou zemí.

Budiž mi tedy dovoleno, abych se vrátil na Živé vlně vzpomínek k onomu
klíčovému okamžiku, Ťekl bych osudovému v tom nejlepším slova smyslu,
k okamžiku, kter1f pro mne znamenal' abych tak Ťekl, změnu pro cel;f běh
mého života' Stalo se to 28. Ťíjna 1937.

Tehdy jsem četl na jednom nemocničním lrižku v Ceskoslovensku poprue
u origindle osudy dobrého uojdka Suejha. Několik let pŤedtím jsem četl v
rumunštině z tohoto monumentálního díIa několik rirywkri, asi 150 stran,
vydanfch u nás pod názvem T|ampoty hlupdka.

Tehdy jsem si uvědomil, j aktéžce bylo ukŤivděno tomuto českému don-
kichotovi a spolu s ním i národu, kte4i ho zplodil (neboť Švejk nebyl, neni
a nikdy nebude hloupy)' a v té chvíli se ve mně zrodila nezměrná ambice
pŤispět sqfm zprisobem k rehabilitaci s5.mpatického hrdiny velkého Haška
v očích rumunskych čtenáŤri. Netušil jsem, že mi bude dopŤáno štěstí, abych
byl zrovna já tím, kdo vykoná ten akt kulturní spravedlnosti' Měl jsem
tenkrát jiné tuŽby, o nichž zde nechci hovoŤit.

ČetbaŠuejkami však dala chuťprohrabávat se, s pŤesností zlatokopa,
literárním pokladem spŤáteleného lidu, z něhoŽ jsem znal pouze částečně
díIo Karla Čapka a Františka Langera' Moje ambice se krok za krokem
stávala realitou a dnes, po padesáti letech činnosti, mohu tvrdit - bez faleš.
né skromnosti -, že jsem zprostŤedkoval rumunskému čtenáĚi znalost více
než 100 titulťr české a slovenské literatury, klasické i moderní, a Živím v
sobě naději, Že ďokážubyti nadále pozitivním faktorem rumunsko-českého
a rumunsko-slovenského kulturního dialogu. Dovolím si jen velmi krátk;i
qÍčet: dnes se mohou cítit v Rumunsku jako doma čeští a slovenští spisova-
telé první velikosti. Mezi ně se Ťadí Božena Němcová, Ladislav StroupeŽ-
nick5í, Karel Čapek, Jaroslav Hašek, K. J. Beneš, Bohumil Hrabal, Milan
Kundera, Josef Toman' Jan Drda, Marie Majerová, Jan otčenášek, Ludvík
Aškenazy, Václav Havel, Pavel Kohout, Ivan KIíma, Jan Smíd' Roman RáŽ,
ota Pavel, Peter Karvaš, Ladislav MĎačko, Nataša Tánská, Ladislav Ťažk;/',
KIára Jarunková a mnozí další. Tito pouze v mém pŤekladu. Jsou však i
další moji mladší kolegové, kteff sqim írsilím pŤispěli k rozšíŤení a poznání
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české a slovenské literatury v Rumunsku' Škod., Že nikdo z nich není teď

v tomto sále.
Nechal jsem záměrněnakonec jednoho znamenitého českého spisova-

tele, jemuŽjsem během let pŤeložil Ťadu knih ajehož pŤátelstvím se pyŠnim

a buáu pyšnit stále. Je to zesnul;f JiŤí Marek, kter , když hovoŤil o svych

citech k mé zemi, zpravidla Ťíkával: ''Láska se podobá vínu: čím je starší,

tím je lepší. Podstata spočívá ve skutečnosti, že nám zahŤívá srdce a oči

zaplr1uje světlem velkych pŤátelství.''

SamozŤejmě nemohu ukončit tuto svoji Ťeč, anižbych z hloubi srdce

poděkoval organizátorrim tohoto kongresu za to, že mi umoŽnili nové setkání

s českfmi spisovateli a vydavateli' které se má podle progTamu uskutečnit

v rámci této grandiÓzní kulturní události.

S tímto poděkováním' které je určeno zároveíttvám za trpělivost, s níž

jste mne poslouchali, končím parafrázi dobrého vojáka Svejka zvd'áním..-Budu 
bojovat za Její Veličenstvo českou literaturu a za rozšíteníjejí znalosti

v mé zemi ,,až ďo roztrhání těla'''

LITERÁRNEvBDNÁ BoHEMISTIKA v RUSKU

SERGEJ NIKOLSKIJ

Historie ruské filologické bohemistiky začíná na pŤelomu 18. a 19. století,
stejně jako rusko-české styky v této oblasti, pŤedznamen ané uŽ ve svych
počátcích drileŽitou událostí: vědeckou cestou nejvyznamnějšího českého
slavisty Josefa Dobrovského do Ruska v roce I792. Ke shromaždbvání po-
znatk o českém jazyce a písemnictví pňispívala činnost rusk;ích slavistti
začátku minulého století _ A. Ch. Vostokova, P. I. Koeppena a A' S. Šis-
kova, zejména jejich korespondence s českymi a slovenskfmi buditeli, vedle
Dobrovského s J. Jungmannem, V Hankou, F. L. Celakovskjrrn, P. J. Šafaží-
kem, J. Kollárem a dalšími. P. I' Koeppen, ktery jako první z rusk;Ích sla-
vistti podnikl v letech 1821-1924 cestu do zemí západních a jižních Slovanti
včetně Cech a Slovenska, naváza)' s těmito buditeli i osobní kontakty.

Vprvní etapě pŤevláda|zájem o zkoumání jazykoqich otázek a pŤede-
vším o srovnávací jazykovědu, jež měla mimoŤádn1Í v1Íznam v souvislosti
s procesem utváŤení a kodifikace slovansk;fch národních spisovn;ichjazykri,
o společné koŤeny slovanské kultury a starobylé literární pam átky (za néŽ
byly tehdy považovány í Rukopisy hrá'Iouéduorsh! a zelenohorshy; pr:rní z
nich byl v Rusku vydán v privodním znění i v ruském pŤekladu už v roce
1820). Rostl zájemo folklÓr jako svébytné národní umění(Slouanshé nd'rod-
ní písně F. L. Celakovského). od desát1fch let 19. století se informace o
nejv;Íznamnějších česk;/ch a slovensk;Ích spisovatelích a jazykovědcích a
o jejich dílech objevují na stránkách ruskych časopisri a jejich množství
postupně narristá. V šedesá|fch letechje napŤíklad doloženo už na čtyŤicet
ohlasri reagujících na díla J. Kollára.

Velkou rilohu sehrálo za|oženíkateder historie a literatury slovanskych
národri na univerzitách v Moskvě, Peterburgu, Charkově a Kazani v roce
1835. V čele těchto kateder stáli o. M. Bod'anskij, P. I. Preis, I. I. Srez-
něvskij a V. I. Grigorovič, kteŤí na konci tŤicátych a na začátku čtyŤicát1fch
let absolvovali dlouhodobé stáže v Ptaze a v dalších centrech slavistiky.
V1fznamn1fm slavistou byl i M. P Pogodin, kter také několikrát navštívil
Prahu. Cítili velké sympatie k utlačovan;ím slovanskfm národ m a byli
to vědci s širším slavistick m zaměŤením. Jejich zájem o literaturu (včetně
české a slovenské) a o folklÓr se projevoval v pŤednáškoqích cyklech i vědec-
kych pracích, pŤedevším v obecném historickém, kulturním a etnografickém
kontextu. Často ruští slavisté uvažovali o osudech slovansk;Ích národri a
byli nadšeni myšlenkou slovanské vzájemnosti, ačkoliji chápali rozdílně
- od pojetí demokratického po poměrně konzervativní.
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