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české a slovenské literatury v Rumunsku. Škoda, že nikdo z nich není ted'

v tomto sále.
Nechal jsem záměrnéna konec jednoho znamenitého českého spisova.

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

a budu pyšnit stá]e. Je to zesnuly JiŤí Marek, kter;í, když hovoŤil o svych

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

tím je lepší' Podsťata spočívá ve skutečností, že nám zahŤívá srdce a oči

zaplĎuje světlem velkych pŤátelství..'
SamozŤejmě nemohu ukončit tuto svoji íeč, anížbych z hloubi srdce

poděkoval organizátor m tohoto kongresu za to, Že mi umožnili nové setkání

s českymi spisovateli a vydavateli, které se má podle progTamu uskutečnit

v rámci této grandiÓzní kulturní události.
S tímto poděkováním, které je určeno zároveř i vám za trpělivost, s níž

jste mne poslouchali, končím parafrázídobrého vojáka Švejka zvoláním:

Budu bojovat za Její Veličenstvo českou literaturu a za tozšíteníjejí znalosti

v mé zemi ,,až ďo toztrtlání těla''.

LITERÁRNĚvĚDNÁ BOHEMISTIKA v RUSKU

SERGEJ NIKOLSKIJ

Historie ruské filologické bohemistiky začínána pŤelomu 18. a 19. století,
stejně jako rusko-české styky v této oblasti, pňedznamenané už ve sv5ích
počátcích driležitou udá]ostí: vědeckou cestou nejvyznamněišího českého
slavisty Josefa Dobrovského do Ruska v roce !792. Ke shromaždbvánÍ po.
znatkri o českém jazyce a písemnictví pŤispívala činnost rusk]l'ch slavistri
zač,átku minulého století - A. Ch. Vostokova, P. I. Koeppena a A. S. Šis-
kova, zejména jejich korespondence s českymi a slovenskymi buditeli, vedle
Dobrovského s J. Jungmannem, V Hankou, F. L. Čelakovskym, P. J. ŠafaŤí-
kem, J. Kollárem a dalšími. P. I. Koeppen, ktery jako první z rusk;Ích sla-
vístri podnikl v letech 1827-1924 cestu do zemí západních aiižních Slovanti
včetně Cech a Slovenska, naváza| s těmito buditeli i osobní kontakty.

V první etapě pŤevlád aI zájem o zkoumání jazykoqich otázek a pŤede-
vším o srovnávací jazykovědu, jež měla mimoŤádn1f vyznam v souvislosti
s procesem utváŤení a kodifikace slovansk;Ích národních spisovn1|.ch jazykli,
o společné koŤeny slovanské kultury a starobylé literární památky (zaněž
byly tehdy považovány i Rukopisy hrálouéduorsh!, a zelenohorsk!,; první z
nich byl v Rusku vydán v privodním znění i v ruském pŤekladu uŽ v roce
1820). Rostl zájem o folkJÓr jako svébytné národní umění(Slouanshé ndrod-
ní písně F. L. Celakovského). od desát]fch let 19. století se informace o
nejvyznamnějších česk;ích a slovensk5ích spisovatelích a jazykovědcích a
o jejich dílech objevují na stránkách rusk;ích časopisri a jejich množství
postupně narristá. V šedesát ch letechje napŤíklad doloŽeno už na čtyŤicet
ohlasti reagujících na díla J. Kollára'

Velkou rilohu sehrálo za|ožení kateder historie a literatury slovanskfch
národti 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, kteff na konci tŤicát;fch a na začátkučtyÍicátych
let absolvovali dlouhodobé stáže v Ptaze a v dalších centrech slavistiky.
V;Íznamn;Ím slavistou byl i M. P Pogodin, kter;i také několikrát navštívil
Prahu. Cítili velké sympatie k utlačovan;Ím slovansk;ím národrim a byli
to vědci s širším slavistick;fm zaměŤením. Jejich zájem o literaturu (včetně
české a slovenské) a o folklÓr se projevoval v pŤednáškov5ích cyklech i vědec-
k;/'ch pracích, pŤedevším v obecném historickém, kulturním a etnografickém
kontextu. Často ruští slavisté uvaŽovali o osudech slovanskych národri a
byli nadšeni myšlenkou slovanské vzájemnosti, ačkoli ji chápali rozdílně
- od pojetí demokratického po poměrně konzervativní.
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Vedle pokračujícího zkoumání staré literatury se postupně prohlubovala
i znalost literatury novější, včetně současné; díky tomu mohl b1it v polovině
šedesátych let vydán obzor slaujanshich literatur A. N. Pypina a V. D.
Spasoviče. V letech 1879.1881 wšla jejich dvoudílná Isl orija slaujanshich
literatur. Toto první rusky psané souhrnné dílo systematicky vykládalo
dějiny literatur západních ajiŽních Slovanri od nejstarších dob do sedmdesá-
t ch let 19. století a srovnávalo je s historií literatury ruské a ukrajinské.
V1fklaďu literatury pňedcházely obecné historické informace a nástin slovan.
ské etnografie a folklÓru. Koncepce tohoto díla odpovídala principrim a pŤed-
stavám kulturněhistorické školy. Kniha A. N. Pypina a V. D' Spasoviče

$enž byl autorem oddílri o polské literatuŤe) měla kladn;í mezinárodní ohlas
a byla pŤeloŽena do němčiny' francouzštiny, češtiny a luŽické srbštiny. Něk-
ter5ími literárněhistorick;ími ridaji doplnil Pypinovu ptáci očerk istorii češ-
shoj literatury A. J' Stěpoviče (Kijev 1886), kteÚvěnoval pozornost pŤede-
vším problému nahrazení .'starého'' romantismu (Kollár, Hanka, Celakov-
sky) romantismem ''novym'. a otázkám realismu (Neruda, Hálek). Do svého
ďílaočerk istorii slaujanskich literatur ( 1893) Stěpovič zaŤadil samostatné
kapitoly o K' H. Máchovi a J. Vrchlickém. Ceská literatura byla pŤedstave-
na i v pŤehledech slovansk ch literatur, které napsal v letech 1885.1888
P. o. Morozov pro čtyŤsvazkové dílo Vseobščaja istorija literatury (St. Peter.
burg 1880-1892)' redigované V. F. Koršem a A. I. Kirpičnikovem. Ve druhé
polovině 19. stoletíje takjasně patrná snaha seznámit se s českou literatu.
rou vjejí komplexnosti a v širším slovanském i světovém kontextu, zaŤaďit
ji mezi další světové literatury jako samostatnou literární hodnotu a vj'raz
svébytné národní duchovní existence a posky'tnout ruskym čtenáŤrim infor.
lnace o nejv;f'znamnějších spisovzrtelích včetně autorri současnych'

Z bohemistickych prací počátku 20. století je tŤeba pŤipomenout v;ízku-
my historika N. V. Jastrebova, jerrŽ studoval památky staré české literatury
(atribuoval a vyložil napÍíklad některá díla J. Blahoslava a P. Chelčického)'
a některé práce M' N. Petrovského a zvláště V. A. Franceva, ktery široce
vyuŽíval a také vydával archivní prameny (PismaVaclauu Hanhe iz slau'
janshich zemel, Watszawa 1905; očerki po istorii češshogo uozrožděnija,
Warszawa 1902).

V tomto krátkém pŤehledu nemtižeme podrobně pojednat o mnoŽství
pŤekladri české beletrie na konci 19. a na začátku 20. století (zvláště v -

znamn;Í byl soubor českych básní v antologii N. V. Gerbela Poezija slaujan,
1871), o početn ch časopiseck1Ích článcích, zprávách a ohlasech, věnovanfch
aktuáIním událostem, jednotliv m autor m a dílrim. Dodejme, že tento
materiál bohužel dosud není dostrrtečně zpracován, protože události první
světové války pŤerušily plynul;f literární proces i normální česko-ruské
literární styky a vfměnu hodnot a potom zača]'a lž zce|a nová epocha.

Pro sovětské období byla pŤíznačná určitá specifika' Jedním z nich bylo
pŤenesení zájmu na současnou literaturu' hlavně na díla revolučního zamě-
Ťení' V pŤístupu k literárním jevrirn se silně uplatĎoval sociologismus;byly
sledovány a hodnoceny pŤedevším podle toho' jak se zapojovaly do revoluč-
ního procesu a jak5í vztah k němu zaujímalv. Značné škody utrpěla už na
počátku dvacát;ich let akademická literární věda' Katedry slavistiky byly
postupně prakticky zlikvidovány, zmínky o pŤíbuznosti Slovanú a slovanské
otázcei studium starší slovanské literatury a písemnych památek spojenych
s náboŽenstvím nebyly pŤijímány pŤíznivě. NěkteŤí vědci emigrovali. Jastre-
bov, Francev a další naŠIi utočiŠté v Československu' kde prisobili i R' o.
Jakobson a P. G. Bogatyr'ev. NěkteŤí slavisté, napntlad v Ustavu slavistiky
v Leningradě, byli postiŽeni politick;imi represemi' Ustav. zaioŽeny v roce
7931, už po tňech letech zanikl. Z bohemistti v této době zahynuli V. N.
Korabljov a známy moskevsk;í kritik a pŤekladatel M. N. Skačkov' pronásle-
dováni byli i další, napŤíklad A. M. Seliščev.

V]fkladem české literatury se zab,ftala pŤedevším soudobá literární
kritika. Cinnost pŤekladatelri a literárních kritikri byla pŤitom značně v1fbě-
rová. Největší pozornost se soustŤedbvala na seznamování čtenáÍti s levicově
orientovanou literaturou vfr adŤující pňedstavu revolučně socialistické ob-
novy světa, tedy s dílv I. olbracirta, M. Majerové, zčásti V. Vančury a dal-
ších prozaikri, básníkri S' K. Neumanna, J. Hory, J. Seiferta, J. Wolkera
a jin;ích. PŤekládáni byli také J. Neruda a A' Jirásek.

Značnoll,pozornost zároveĎ budily qÍrazné tvrirčí individuality: J. Hašek
a K. Capek. Neobyčejná popularita Haškova románu osuc|y d,obrého uojáka
Suejha, datující se už od konce dvacá|Ích let, ještě vzrostla po lydání v1/bor-
ného pŤekladu P' G' Bogatyreva; patrně také pŤispěla ke zv;Íšení zájmu
o Haškovo dílo i v j inych zemích. obraz Svejka nato|ik vstoupi l do vědomí
čtenáŤri i literátri, Že pozdéji, v letech druhé světové války, začal žít takÍka
samostatn5ím životem. Po celou dobu váIky se v armádních novinách, v
rozhlasovém vysílání i v kinech objevovala satirická díla, a dokonce i celé
cykly, které pŤinášely pŤehodnoceny obraz Haškova hrdiny a konfrontovaly
jej s hitlerovskou vá]ečnou maŠinérií.

Zájeno dílo K. Capka zaznamena|dva vrcholy - v polovině dvacát;/ch
a ve druhé polovině tŤícátych let. Zpočátku vyvolalo zvláštní pozornostjeho
drama R. U. R, a obraz robota. Spisovatelé i recenzenti vnímali hru jako
dílo kladoucí naléhavé otázky,v dobovém qfkladu Spojované skizíburžoaz-
ní civilizace, a myšIenka robota byla oceĎována jako mimoŤádn uměleck;í
objev. Ve druhé polovině tŤicát ch let se v centru pozornosti octla pŤedevŠím
Capkova díla se silnou protiválečnou a antifašistickou tendencí, zvláŠtě
Vdlha s mlohy atlta Matka, o vysokém hodnocení Capkovych dě] svědčí
to, Že byla srovnávána s romány J. Swifta a H. G. We]lse' ZároveĎ však
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Vedle pokračujícího zkoumání staré literatury se postupně prohlubovala
i znalost literatury novější, včetně současné; díky tomu mohl b;it v polovině
šedesát1fch let vydán obzor slaujanshich literatur A. N. Pypina a V. D.
Spasoviče. V letech 1879-1881 wšla jejich dvoudílná 1slorija slaujanskich
literatur' Toto první rusky psané souhrnné dílo systematicky vykládalo
dějiny literatur západních ajižních Slovanri od nejstarších dob do sedmdesá-
t ch let 19. století a srovnávalo je s historií literatury ruské a ukrajinské.
Vykladu literatury pŤedcházely obecné historické informace a nástin slovan-
ské etnografie a folklÓru. Koncepce tohoto díla odpovídala principrim a pŤed-
stavám kulturněhistorické školy. Kniha A. N. Pypina a V. D. Spasoviče
(jenŽ byl autorem oddílri o polské literatuŤe) měla kladn mezinárodní ohlas
a byla pŤeložena do němčiny, francouzštiny, češtiny a lužické srbštiny. Něk-
ter;Ími literárněhistorick;fmi daji doplnil Pypinovu práci očerk istorii češ-
shoj literatury A. J. Stěpoviče (Kijev 1886), kterÝ věnoval pozornost pŤede-
vším problému nahrazení'.starého'' romantismu (Kolláa Hanka, Celakov-
sk;Í) romantismem',nov57m,, a otázkám realismu (Neruda, Hďek). Do svého
ďí|a očerh istorii slaujanskich literatur ( 1893) Stěpovič zaŤadil samostatné
kapitoly o K. H. Máchovi a J. Vrchlickém. Česká literatura byla pŤedstave-
na i v pŤehledech s]ovanskych literatur, které napsal v letech 1885-1888
P. o. Morozov pro čtyŤsvazkové dílo Vseobščaja istorija literatury (St. Peter-
burg 1880.1892), redigované V. F. Koršem a A. I. Kirpičnikovem. Ve druhé
polovině 19' stoletíje takjasně patrná snaha seznámit se s českou literatu-
rou vjejí komplexnosti a v širším slovanském i světovém kontextu, zaŤadit
ji mezi další světové literatury jako samostatnou literární hodnotu a qÍraz
svébytné národní duchovní existence a poskytnout rusk5Ím čtenáŤtim infor-
mace o nejqfznamnějších spisovatelích včetně autor současnych.

Z bohemistick1fch prací počátku 20. stoletíje tŤeba pŤipomenout vyzku-
my historika N. V. Jastrebova, jerrž studoval památky staré české literatury
(atribuoval a vyložil napiíklad některá díla J. Blahoslava a P. Chelčického),
a některé práce M. N. Petrovského a zvláště V. A. Franceva, kter široce
vyuŽíval a také vydával archivní prameny (PismaVaclauu Hanhe iz slau-
janshich zernel, Warszawa 1905; očerki po istorii češskogo uozrožděnija,
Warszawa 1902).

V tomto krátkém pŤehledu nemťržeme podrobně pojednat o mnoŽství
pŤekladli české beletrie na konci 19, a na začátkl20. století (zvláště v:Í-
znamn;f byl soubor česk;Ích básní v antologii N. V. Gerbela Poezija slaujan,
1871), o početn1/ch časopiseck;ich článcích, zprávách a ohlasech, věnovan;Ích
aktuálním událostem, jednotlivym autorrim a díl m. Dodejme, že tento
materiál bohužel dosud není dostatečně zpracován, protože události první
světové války pŤerušily plynul literární proces i normální česko-ruské
literární styky a v měnu hodnot a potom zaÓalrauž zce|a nová epocha.

Pro sovětské období byla pffznačná určitá specifika. Jedním z nich bylo
pŤenesení zájmu na současnou literaturu, hlavně na díla revolučního zame-
Ťení. V pffstupu k literárním jevrim se silně uplatĎoval sociologismus; byly
sledovány a hodnoceny pŤedevším podle toho' jak se zapojovaly do revoluč-
ního procesu a jak! vztah k němu zaujímaly. Znač,né škody utrpěla uŽ na
počátku dvacát)ích let akademická literární věda. Katedry slavistiky bvly
postupně prakticky zlikvidovány, zmínky o pŤi.buznosti Slovanri a slovanské
otázcei studium starší slovanské literatury a písemn;ích památek spojen;ích
s náboženstvím nebyly pŤijímány pŤíznivě. NěkteŤí vědci emigrovali. Jastre.
bov, Francev a další našli ritočiště v Československu, kde p sobili i R. o.
Jakobson a P. G. Bogatyr'ev. NěkteŤí slavisté, napŤrklad v Ús1avu slavistiky
v Leningradě. byl i  postiŽeni pol it ick1imi represemi. Ústav za]oŽeny v roce
1937,už po tŤech letech zanikl. Z bohemistti v této době zahynuli V N.
Korabljov a znám,! moskevskyí kritik a pŤekladatel M. N' Skačkov, pronásle.
dováni byli i další, napŤíklad A. M. Seliščev.

V;Íkladem české literatury se zab,!rua\a pŤedevším soudobá literární
kritika. Činnost pŤekladatelri a literárnich triiit,i uyta pfitom značně qÍbě.
rová. Největší pozornost se soustŤedbvala na seznamování čtenáŤ s levicove
orientovanou literaturou vyjadŤující pŤedstavu revolučně socialistické ob-
novy světa, tedy s díly I. olbraclrta, M. Majerové, zčástiV. Vančury a dal-
ších prozaikri, básníkri S. K. Neumanna, J' Hory, J' Seiferta, J. Wolkera
a jin;Ích' PŤekládáni byli také J. Neruda a A' Jirásek.

Značnou pozornost zároveĎ budily vyr'azné tvrirčí individuality: J. Hašek
a K. Čapek. Neobyčejná popularita Haškova románu osudy dobiého uojáka
Suejka, datující se už od konce dvacátych let, ještě vzrostla po r,ydání v.fbor-
ného pŤekladu P. G' Bogaty'r.eva; patrně také pŤispěla ke zqíšení zájmu
o Haškovo dílo i v jin;ich zemích. obraz Švejka natolik vstoupil do vědomi
čtenáŤ i literátri, že pozďějí, v letech druhé světové války, zača| žíttakÍka
samostatnfm Životem. Po celou dobu války se v armádních novinách, v
rozhlasovém vysílání i v kinech objevovala satirická díla' a dokonce i celé
cykly, které pŤinášely pŤehodnoceny obraz Haškova hrdiny a konfrontovaly
jej s hitlerovskou vá]ečnou mašinérií.

Zájemo dílo K. Čapka zaznamenal dva vrcholy - v polovině dvacát1Ích
a ve druhé polovině tŤicát;Ích let. Zpočátku vyvolalo zvláštní pozornostjeho
drama R. U. R. a obtaz robota' Spisovatelé i recenzenti vnímali hru jako
dílo kladoucí na]éhavé otázky, v dobovém qíkladu spojovan é sklizíburžoaz-
ní civilizace' a myšlenka robota byla oceriována jako mimoŤádny uměleck
objev. Ve druhé polovině tŤicát ch let se v centru pozornosti octla pŤedevším
Capkova díla se silnou protiválečnou a antifašistickou tendencí, zvláště
Vd,lha s mloky ahra Matka' o vysokém hodnocenÍ Čapkov1ich děl svědčí
to, Že byla srovnávána s romány J. Swifta a H. G. Wellse. ZároveĎ však
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byla pňeloženajen některájeho díla a v Ťadě pŤípadri se v nich navíc dělaly
škrty.

Situace ve slavistice se začala měnit za války a v prvních pováIečnych
Ietech. Na univerzitách byly znovu otevŤeny katedry slovanské filologre.
V roce 1947 byl za|ožen Ustav slavistiky Akademie věd SSSR pro vyzkum
jazykri, historie a literatury západních ajižních Slovanri. PŤipravovali se
noví odborní pracovníci a zača|a se rozvíjet v;izkumná práce.

Zatímco v polovině čtyricátfch let byl prakticky jedinym odborníkem
na českou literaturu a folklÓr profesor P. G. Bogatyr'ev, v následujících dvou
až tŤech desetiletích byly graduovány desítky kandidátri a několik doktorri
věd, kteŤí se speciálně věnovali české a slovenské literatuŤe. Vystudovalo
také mnoho kvaiifikovan ch pŤekladatelri. Tb vše uŽ od padesát1/ch let napo-
máhalo rozvoji této oblasti poznání a rozšíŤení obecné znalosti české a slo-
venské literatury, jejích hodnot a historie'

Vědecká práce se rozvíjela v několika směrech. Rrizní autoŤi studovali
jednotlivá literární období a tvorbu někte4fch (nejčastěji qfznamn;Ích) spiso-
vatelťr a zároveĎ ruští bohemisté vytváŤeli komplexní obraz historie české
literatury, jehož potŤebu pociťovaly lysoké školy i literární veŤejnost. Brali
piitom samozŤejmě v rivahu specifické nároky nrskych čtenáŤri, stupeĎ jejich

obeznámenosti s reáliemi českého života a české historie. Rada prací proto

byla orientována do jiste míry popularizačně. Vědeckému bádání qíznamně

napomáhala i spolupráce s česk3ími vědeck;ími kolektivy a jednotlivymi

odborníky. V roce 1963 Ustav slavistiky vydal poměrně rozsáhlé (asi šedesát
autorskych archri) očerhi istorii češshoj literatury XIX-D( uekou, v nichž
byla stručně vyložena i starší literatura. Knihu napsal autorsk5í kolektiv,
jehož členybyli J. V. Bogdanov, I' A. Bogdanovová,L. N. Budagovová, T.S.
Karskaja, L. S' Kiškin, R. R. Kuzněcovová, S. V. Nikolskij' A. P. Solorjevová,
R. L. Filipčikovová, S. A. Ser]aimovová a jiní; redaktory byli D' F. Markov,
S. V' Nikolskij a S. A. Serlaimovová. Tato kniha je pňirozeně poznamenána

dobou svého vzniku; urči|fon omylrim a iluzím let, o nichŽ jsme se jiŽ zmínili,
bylo poplatné zvláště pojednání o literatuŤe nejnovější. V zásadě si však
toto dílo svrij v1íznam zachovalo i dnes, tŤi desetiletí po datu vydání, a to
pŤedevším díky qikladu klasické literatury a monografic- k;fm kapitolám
o jednotliv ch autorech' (Roku 1970 byla vydána také Istorija slouachoj
literatury, která se dotlká i otázky česko-slovensk;Ích literárních vztahri.)
Česká a slovenská literatura jsou pŤedstaveny samostatnymi kapitolami
v každém z osmi dflri (kromě díIu prvního, věnovaného nejranějšímu období)

fundamentáIní práce Istorija usemirnoj literatut! (1983-1994)' pŤipravené

Ústavem světové literatury RAV ve spolupráci s dalšími ristavy a velk;im

kolektivem odborníkri. V:Íklad zahrnuje všechny literatury světa a je doveden
do období první světové války. Vyšla t aké Istorija češskoj literatury (1987),
jejíž autorkou je profesorka Státní moskevské univerzity R. R. Kuzněcovová.
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Dalším typem prací jsou monografie o jednotliqÍch jevech české literatu-
ry a o česk;fch spisovatelích. Ruští bohemisté jsou autory knih o někter;ích
etapách a aspektech vyvoje české prÓzy 20. století (I. A. Bernštejnová, R'R.
Kuzněcovová), o poezii (S. A. Šerlaimovová), o meznících ve vyvoji české
literatury |9. a20. století (S. V. Nikolskij), o dramatu a divadle doby národ.
ního obrození (L. N. Titovová), o rusko-česk]/ch literárních vztazích akon-
taktech (L. S. Kiškin, A. M. Pančenko,.K. I. Rovda) atd. Vznikla i jakási
knižnice monografií o česk};ch spisovatelích: o J. Jungmannovi a o P. J.
SafaŤíkovi psal A. S. Mylnikov, o J' Nerudovi A. P' Solovjevová, o S. Cechovi
L. S' Kiškin, o S. K. Neumannovi a J. Wolkerovi S. A. Šerlaimovová, o V.
Vančurovi o. M' Malevič, o M. Majerové R. R. Kuzněcovová, o M. Pujma-
nové I. A. Bernštejnová' o V. Nezvalovi L. N. Budagovová' Vyšlo několik
knih o J' Haškovi (S. I. V.ostokovová, N. P. Jelanskij, I' A. Bernštejnová,
G' G. Subin a j iní) a o K. Čapkovi (o' M. Malevič, I. A. Bernštejnová, S.V.
Nikolskij a jiní). Kromě toho v Rusku vznikly stovky statí o mnohych čes-
kych autorech (i současn5ích) a rrizn ch literárněhistorick ch problérnech;
sám jejich soupis by vyplnit delší rozsáhlou stať.

Ceské a slovenské literatury se t kají články v mnoh;ích literárněvěd-
n:fch sbornících historickosrovnávacího charakteru, napŤrtlad v publikacích
o metodick;/ch otázkách srovnávacího v zkumu, o problémech baroka, ná-
rodního obrození, romantismu a realismu, o rozvoji socialisticky orientované
literatury ve 20. století v zemích stŤední a jihov)ichodní Evropy atd. Kon-
frontační pfístup často umožĎoval sledovat společné tendence' ale i specific-
ké rysy jednotliv;ich jevri v rrizn;ích literaturách' (T}.to sborníky vydávaly
pŤedevším Ústav slavistiky a Ústav světové literatury RAV.)

Jedním z hlavních qfsledkri práce posledních čtyŤ desetiletíje nepochyb-
ně vytvoŤení rozsáhlého fondu pŤekladti z české a slovenské literatury.
Zatímco za celé meziválečné období bylo podle ridajli bibliograflckého stŤe-
diska Knižnaja palata v našem státě vydáno pouze 93 knih českych a slo-
venskyÍch spisovatelri (oddělená statistika bohuŽel neexistuje) v celkovém
nákladu jen asi 1'5 milionu v tiskri, v roce 1989 náklad dosáhl 128 milion
qítisk a kniŽních titulri bylo vydáno 1876. Knihy česk;fch autorri byly
pŤekládány do 42 jazykl| nejvíce ovšem do ruštiny. Haškova díla vyšla ve
169 vydáních v celkovém nákladu více neŽ 16 milionri qÍtiskri' knihy K.Čap-
ka ve více neŽ desetímilionovém nákladu (118 vydání), díla Jiráskova v
nákladu tiímilionovém (46 rydání) atd. Ve velk;Ích nákladech r,yšla i někte-
rá díla autorri současn ch. Náš čtenáŤ má k dispozici soubory spisri Ťady
českych spisovatelri (A. Jirásek - osm díIri, J' Hašek - šestidílné a čtyrdílné
vydání, K. Čapek - pětidílné a sedmidílné vydání, dvousvazkové soubory
děl J. Nerudy, V. Vančury, V' Nezvala a dalších). Byla vydána tŤídílná an-
tologie české poezie a antologie české a slovenské estetiky ve dvou svazcích.
Ptevážná většina knih je vybavena prrivodními statěmi (pŤedmluvami,
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byla pŤeloŽenajen některájeho díla a v Ťadě pŤípadťr se v nich navíc dělaly
škrty.

Situace ve slavistice se zača]a měnit za války a v prvních poválečn5ich
letech. Na univerzitách byly znovu otevŤeny katedry slovanské filologie'
V roce 1947 by| za|oŽen Ustav slavistiky Akademie věd SSSR pro vyzkum
jazykti, historie a literatury západních ajižních Slovanri. PŤipravovali se
noví odborní pracovníci a začala se rozvíjet v;izkumná práce.

Zatímco v polovině čtyŤicát1fch let byl prakticky jedin;/.m odborníkem
na českou literaturu a folklÓr profesor P. G. Bogatyrev, v následujících dvou
ažtŤechdesetiletích byly graduovány desítky kandidátri a několik doktorri
věd' kteŤí se speciálně věnovali české a slovenské literatuŤe' Vystudovalo
také mnoho kvalifikovan;Ích pŤekladatel ' Tb vše už od padesá|ích let napo-
máhalo rozvoji této oblasti poznání a rozšíŤení obecné znalosti české a slo-
venské literatury, jejích hodnot a historie.

Vědecká práce se rozvíjela v několika směrech' Rrizní autoŤi studovali
jednotlivá literární období a tvorbu někte4Ích (nejčastěji vyznamn;Ích) spiso.
vatelŮ a zároveĎ ruští bohemisté vytváŤeli komplexní obraz historie české
literatury, jehož potŤebu pociťovaly vysoké školy i literární veŤejnost. Brali
pŤitom samozŤejmě v rivahu specifické nároky rusk;ích čtenáŤ , stupeĎ jejich

obeznámenosti s reáliemi českého života ačeské historie. Rada prací proto

byla orientována do jiste míry popularizačně. Vědeckému bádání qíznamně

napomáhala i spolupráce s česk;imi vědeck;/mi kolektivy a jednotlivymi

odborníky. Vroce 1963 Ústav slavistiky vydal poměrně rozsáhlé (asi šedesát
autorskych archri) očerhi istorii češshoj literatury XIX-D{ uekou, v nichž
byla stručně vyložena i starší literatura. Knihu napsal autorsk1f kolektiv,
jehož členybyli J. V. Bogdanov, I' A. Bogdanovová, L. N. Budagovová, T.S.
Karskaja, L. S. Kiškin, R. R. Kuzněcovová, S. V. Nikolskij, A. P. Solor1jevová,
R. L. Filipčikovová, S. A. Serlaimovová a jiní; redaktory byli D' F. Markov,
S. V. Nikolskij a S. A. Šerlaimovová. Tato knihaje pŤirozeně poznamenána

dobou svého vzniku; urči|/m omylrim a iluzím let, o nichŽ jsme se již zmínili,
bylo poplatné zvláště pojednání o literatuŤe nejnovější. V zásadě si však

toto díIo svrij v znam zachovalo i dnes, tŤi desetiletí po datu vydání, a to
pŤedevším díky v;íkladu klasické literatury a monografic- k;ím kapitolám

o jednotlivjich autorech. (Roku 1970 byla vydána také Istorija slouachoj
literatury,, která se dotfká i otázky česko-slovensk ch literárních vztah .)

Česká a slovenská literatura jsou pŤedstaveny samostatnfmi kapitolami
v kaŽdém z osmi dílri (kromě dílu ptvního, věnovaného nejranějšímu období)

fundamentální práce Istorija usemirnoj literatuty (1983-1994)' pŤipravené

Ustavem světové literatury RAV ve spolupráci s dalšími ristavy a velkym
kolektivem odborník ' Vfklad zahrnuje všechny literatury světa aje doveden

do období první světové váIky. Vyšla také Istorija češshoj literatury (1987),
jejíŽ autorkou je profesorka Státní moskevské univerzity R. R. Kuzněcovová.
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Dalším typem prací jsou monografie o jednotliqfch jevech české literatu.
ry a o česk;ich spisovatelích. Ruští bohemistéjsou autory knih o někter ch
etapách a aspektech v;Ívoje české prÓzy 20. století (I. A. Bernštejnová, R.R.
Kuzněcovová), o poezii (S. A. Šerlaimovová). o meznících ve v'Ívoii české
literatury 79. a20, století (S. V Nikolskij ), o dramatu a divaďe doby národ-
ního obrození (L' N' Titovová)' o rusko-česk;/'ch literárních vztazích akon-
taktech (L. S. Kiškin, A. M'Pančenko, K. I. Rovda) atd. Vznikla i jakási
knižnice monografií o česk;/'ch spisovatelích: o J. Jungmannovi a o P. J.
Safaňíkovi psal A. S. Mylnikov, o J. Nerudovi A. P. Solovjevová, o S. Čechovi
L' S. Kiškin, o S. K. Neumannovi a J. Wolkerovi S. A. Šerlaimovová. o V.
Vančurovi o. M. Malevič, o M' Majerové R. R. Kuzněcovová, o M' Pujma-
nové I. A. Bernštejnová, o V. Nezvalovi L. N. Budagovová. Vyšlo několik
knih o J. Haškovi (S' I. V-ostokovová, N. P. Jelanskij, I. A. Bernštejnova,
G. G. Subin a jiní) a o K. Čapkovi (o. M. Malevič, i. A. Bernštejnová, S.V.
Nikolskij a jiní). Kromě toho v Rusku vznikly stovky statí o mnohych čes.
k;Ích autorech (i současn ch) a rrizn1ich literárněhistorick ch problérnech;
sám jejich soupis by vyplnil delší rozsáhlou stať.

Ceské a slovenské literatury se t kají články v mnoh;ích literárněvěd-
nych sbornících historickosrovnávacího charakteru, napfi-klad v publikacích
o metodickych otázkách srovnávacího vyzkumu, o problémech baroka' na-
rodního obrození, romantismu a realismu, o rozvoji socialisticky orientované
literatury ve 20. století v zemích stŤední a jihoqichodní Evropy atd. Kon-
frontační pŤísťup často umoŽĎoval sledovat společné tendence, ale i specific-
ké rysy jednotliv1ích jevri v rrizn;ích literaturách' (T}.to sborníky vydávaly
pŤedevŠím Ústav slavistiky a Ústav světové literatury RAV.)

Jedním z hlavních qfsledkri práce posledních čtyŤ desetiletíje nepochyb-
ně vytvoňení rozsáhlého fondu pŤekladri z české a slovenské literatury.
Zatímco za ce|'é meziválečné období bylo podle ridajri bibliografického stŤe.
diska Knižnaja palata v našem státě vydáno pouze 93 knih česk;Ích a slo-
vensk;ích spisovatelti (oddělená statistika bohuŽel neexistuje) v celkovém
nákladu jen asi 1,5 milionu vytisk , v roce 1989 náklad dosáhl 128 milionri
qirtiskri a kniŽních titulri bylo vydáno 1876. Knihy česk;ích autorri byly
pŤekládány do 42 jazyk,\ nejvíce ovšem do ruštiny. Haškova díIa vyšla ve
169 lydáních v celkovém nák]adu více než 16 milionti q|rtiskri, knihy K.Čap-
ka ve více neŽ desetimilionovém nákladu (118 vydání), díIa Jiráskova v
nákladu tŤímilionovém (46 vydání) atd. Ve velk;/,ch nák]adech lyšla i někte-
rá díla autorri současn5ích. Náš čtenáŤ má k dispozici soubory spisri Ťady
česk:fch spisovatelri (A. Jirásek - osm díIri, J. Hašek - šestidílné a čt1'rdílné
vydání, K' Čapek - pětidílné a sedmidílné vydání, dvousvazkové soubory
děl J. Nerudy, V' Vančury, V. Nezvala a dalších). Byla vydána tňídílná an-
tologie české poezie a antologie české a slovenské estetiky ve dvou svazcích'
PŤevážná většina knih je vybavena prrivodními statěmi (pŤedmluvami,
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doslovy) a komentáŤi; jsou většinou dostatečně kvalifikované a někdy i
vědecky pŤínosné, takŽe spolu s pracemi literárněhistorick1fmi vytváŤejí
velky informační fond obsahující podrobné ridaje o spisovatelích, jejich živo-
tě. tvorbě. o dobové literární situaci atd.

Je tŤeba poznamenat, Že určitá část vydávan ch děI současn;fch autor
snad nepatŤila k nejlepším (do jisté míry jsme v tomto směru následovali
československou vydavatelskou praxi) a že vycháze|a i tzv. ''tajemnická''

literatura, ale celkov podíl takov chto knih není tŤeba zveličovat. Nakla-
datelství se bránila snižování nárokri a brala v rivahu fakt, že skutečn1f
zájem o tuto literaturu byl mal;f. Určit;fm ',filtrem., byla také čtenáŤská
poptávka na kniŽním trhu a v knihovnách.

V oblasti vydávání české literatury bohužel dosud existují i nemalé
mezety. Nemáme zatím samostatné edice děl některlch qÍznamn;ích pŤed-
stavitelri klasické literatury, napŤíklad J. Zeyera nebo J. S. Machara' ani
spisovatelri 20. století, jejichž tvorba byla po roce 1948 nebo později na
indexu. V poslední době tyto mezery částečně zaplřují časopisecké i knižní
otisky prací J. Seiferta, B. Hrabala, M. Kundery, V. Havla a dalších, jimiž

se zab1f'vají i literární vědci. PŤipomeíme i nedávné vydání celého svazku
prací J. MukaŤovského o estetice v ruském pŤekladu ( 1994). Vydavatelské
možnosti se však v poslední době zhoršily a objem knižní produkce klesl.
DoplĎování fondu pŤekladové české literatury bude však pŤesto pokračovat.

H]avními stŤedisky věnujícími se vědecké práci v oblasti české a sloven-
ské literatury a folklÓru jsou Ustav slavistiky a balkanistiky RAV (ISIB)'

Ústav světové literatury RAV (IMLI) a katedry slovanské filologie na uni-
verzttáchv Moskvě a St. Peterburgu' Určit mi literárněvědn}ími aspekty
se zab;Ívají ijednotlivr historikové specializující se na dějiny české kultury,
umění a divadla (napŤíklad v Ustavu teorie umění v Moskvě).

Pro současny stav ruské literární vědyje pŤíznačné obnovení hodnoto-
v1fch kritérií v pŤístupu k literatuŤe a částečné pŤehodnocení hierarchie
literárníchjevri v literárním procesu. Začínají se sledovat i ty literární sféry
ajevy, které až donedávna zristávaly v pozadí nebo byly posuzovány aprior-
ně. Jin m zprisobem jsou ted'pochopitelně nahlíženy i mnohé filozofické
otázky' To vše se tak či onak dot;fká i bohemistiky a oďráží se na jejím

současném stavu i směru qivoje.
K nejv;íznamnějším pracím, které u nás v dnešní době vznikají' patŤí

pŤedevším dvě kolektivní díla (vytváŤená Ustavem slavistiky a balkanisti-
ky), v nichž jsou jednotlivé národní literatury zkoumány v širším komplexu.
První ztěchto pracíje tffdílná historie literatur západních ajižních Slovanri
od nejstarších dob do konce druhé světové války. Zvláštností tohoto projektu
je to, že zde jsou paralelně a s komparatistick;fm nadhledem vykládány
nejen starší fáze vyvoje slovansk;Ích národních literatur, ale i literární
proces konce 19. a první poloviny 20. století, kterÍ byl z tohoto hlediska
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dosud sledován méně. AutoŤi pŤirozeně berou v tivahu celoelr'opsk3í kontext
a snaží se ukázat svébytnost kaŽdého písemnictví. Jedno z nejv5íznam-
nějších míst je v této práci vyhrazeno české a slovenské literatuŤe. Hlavními
autory kapitol o české literatuŤejsou V. V. Močalovová (starší literatura)'
S. V. Nikolskij ( 19. stoletil a L' N. Btrdagovová (20' století). V témž ristavu
vzniká velké dvousv azkové dílo o dějinách poválečné literatury v zemích
stŤední ajihoqÍchodní Evropy. Tato práce bere v Írvahu nová pojetí, hod.
nocení a stanoviska a usiluje o vytvoŤení objektivního obrazu vyvoje litera-
tury v tomto složitém období, jehoŽ specifičnost byla dána existencí toťa-
litárních režimri a rostoucího odporu proti nim; do boje o svobodu tvorby
a humanismus se v dané době zapojila i literatura. Je zkoumán a zobec-
Ďován rozsáhl;Í faktografick;f materiál, kter;/ do znaÓné míry dosud nebyl
reflektován' a jsou analyzována literární díla vznik]á v minulém prilstoletí.
(Autorkou oddílri o české literatuŤe je S. A. Šerlaimovová.) Prvrrí díl (do
konce šedesát;fch let) je už prakticky dokončen, stejně jako první kniha
již zmíněného díla tŤísvazkovélro' Na Státní moskevské univerzitévznIkaií
stručné pŤehledy historie slovanskyclr literatur, které slouží bezprostŤedním
potŤebám vyučovací praxe.

Stále vycházejí sborníky' kteréjsou speciálně věnovány české literatuŤe
nebo o ní pojednávají v souvislosti se studiem určitych teoretick;/'ch a lite-
rárněhistorick ch problémri. K pracím prvního typu patŤila v posledních
letech napŤíklad kniha obščenije literatur: Češsko.russhije i slouac'
ho-russhije literaturnyje sujazi Íg9I), na jejíž pffpravě se podíleli i čeští
a slovenštívědci, sborník materiálri z moskevské vědecké konference věno.
vané dvoustému v5íročí narození Jana Kollára (].993) i další práce vydávané
v ISIB. PŤík]adem knih druhého typu mohou b;Ít sborníkyFunlzcii literatur-
nych sujazej: Na materiale slaujanshich literatur (1992), nanémžse značnorr
měrou podíleli zahraniční badatelé, nebo Razuitije prozaič,eskich žanrou
u stranach Centralnoj i Jugo-Vostočnoj Jeuropy (1991; obě publikace vydal
ISIB). PŤedevším období literární moderny je věnován sborník No rubeže
uehou: Problemy razuitija slaujanshich i balhanshich literatur XIX - načala
il(ueha (1989). Vjistém smyslu na něj navazuje sbornkLiteraturnyj auan-
gard: osobennosti razuitija (1993). Současné ]iteratuŤe včetně českéje věno-
vána knihaÁ ktualnyje aspehty izučenija souremennych literatur Rumynii
i drugich stran Centralnoj Jeuropy (Igg2). Pokud jde o tematiku in-
dividuálních bohemistickych prací, literárním stykrim i nadále věnují pozor-
nost L. S. Kiškin, N. K. Žakovová a j iní. V centru pozornosti S' A. Šer-
laimovové jsou obecné problémy a hlavní činitelé současného literárního
v5ívoje. L. N. Budagovová se zab, vá poetickymi formami a strukttrrami
české poezie 20. století a jejím vztahem k evropskym uměleck;/'m proudrim.
Pr6ze20. stoletíjsou věnovány stati R' R. Kuzněcovové, současné fantastrce
stati J. A. Gerčikovové. Ruští bohemisté se zab;Ívají i tvorbou jednotliv5ích
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doslovy) a komentáŤi; jsou většinou dostatečně kvalifikované a někdy i
vědecky pŤínosné, takže spolu s pracemi literárněhistorick1fmi vytváŤejí
velk;Í informační fond obsahující podrobné daje o spisovatelích,jejich živo-
tě. tvorbě, o dobové literární situaci atd.

Je tŤeba poznamenat' že určitá část vydávanfch děI současn;ích autor
snad nepatŤila k nejtepším (do jisté míry jsme v tomto směru následovali
československou vydavatelskou praxi) a že vycháze|a i tzv' ',tajemnická''

literatura, ale celkovy podíl takovychto knih není tŤeba zveličovat. Nakla-
datelství se bránila snižování nárokri a brala v rivahu fakt, že skutečn
zájem o tuto literaturu byl mal;Í. Určit m '.filtrem'. byla také čtenáŤská
poptávka na kniŽním trhu a v knihovnách.

V oblasti vydávání české literatury bohuŽel dosud existují i nemalé
mezery. Nemáme zatím samostatné edice děl někter;fch qÍznamnych pŤed-
stavitelri klasické literatury, napŤíklad J. Zeyera nebo J. S. Machara, ani
spisovatelri 20. století, jejichž tvorba byla po roce 1948 nebo později na
indexu. V poslední době tl'to mezery částečně zaplĎují časopisecké i knižní
otisky prací J. Seiferta' B. Hrabala, M' Kundery, V. Havla a dalších, jimiž

se zab;ivají i literární vědci. PŤipomeĎme i nedávné vydání celého svazku
prací J. MukaŤovského o estetice v ruském pŤekladu (1994). Vydavatelské
rnožnosti se však v poslední době zhoršily a objem kniŽní produkce klesl'
DoplĎování fondu pŤekladové české literatury bude však pŤesto pokračovat'

Hlavními stŤedisky věnujícími se vědecké práci v oblasti české a sloven-
ské literatury a folklÓru jsou Ustav slavistiky a balkanistiky RAV (ISIB)'

Ustav světové literatury RAV (IMLI) a katedry slovanské filologie na uni-
verzitách v Moskvě a St. Peterburgu. Určitymi literárněvědnymi aspekty
se zab1ivají ijednotliví historikové specializující se na dějiny české kultury,
umění a divadla (napŤíklad v Ustavu teorie umění v Moskvě).

Pro současn;i stav ruské literární vědyje pŤíznačné obnovení hodnoto-
qfch kritérií v pŤístupu k literatuŤe a částečné pŤehodnocení hierarchie
literárníchjevri v literárním procesu' Zaéinajíse sledovat i ty literární sféry
ajely, které až donedávna zťrstávaly v pozadí nebo byly posuzovány aprior-
ně. Jin;/'m zprisobem jsou ted'pochopitelně nahlíženy i mnohé filozofické
otázky, To vše se tak či onak dot ká i bohemistiky a oďráŽí se na jejím

současném stavu i směru v voje.
K nejv;fznamnějším pracím, které u nás v dnešní době vznikají' patŤí

pŤedevším dvě kolektivní díla (vytváŤená Ustavem slavistiky a balkanisti-
ky), v nichž jsou jednotlivé národní literatury zkoumány v širším komplexu.
První ztěchto pracíje tŤídílná historie literatur západních ajižních Slovan
od nejstarších dob do konce druhé světové války. Zvláštností tohoto projektu
je to, že zde jsou paralelně a s komparatistick m nadhledem vykládány
nejen starší fáze vyvoje slovansk1fch národních literatur, a]e i literární
pŤoces konce 19' a první poloviny 20' století, kteaf byl z tohoto hlediska
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dosud sledován méně. AutoŤi pŤirozeně berou v rivahu celoelr'opskjí kontext
a snaŽí se ukázat svébytnost každého písemnictví. Jeďno z nejv}íznam-
nějších míst je v této práci vyhrazeno české a slovenské literatuŤe. Hlavními
autory kapitol o české literatuŤejsou V' V. Močalovová (starší literatura)'
S' V. Nikolskij (19. století) a L. N. Budagovová (20. století). Y témžristavu
vzniká velké dvousvazkové dílo o dějinách poválečné literatury v zemích
stŤední ajihov1Íchodní Evropy. Tato práce bere v vahu nová pojetí, hod.
nocení a stanoviska a usiluje o vytvoŤení objektivního obrazu vy'voje litera-
tury v tomto složitém období, jehoŽ specifičnost byla dána existencí tota-
Iitárních režimri a rostoucího odporu proti nim; do boje o svobodu tvorby
a humanismus se v dané době zapojila i literatura' Je zkoumán a zobec-
Ďován rozsáhl1f faktografick1f materiál, kter;i do značné míry dosud nebyl
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Ietech napĚíklad kniha obščenije literatur: Češsko.russkije i slouac.
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nych sujazej: Na materiale slaujanskich literatur (Igg2), na němŽ se značnorr
měrou podíleli zahraniční badatelé, nebo Razuitije prozaičeskich žanrou
u stranach Centralnoj i Jugo.Vostočnoj Jeuropu (1991; obě publikace vydal
ISIB). PŤedevším období literární moderny je věnován sborník Na rubeže
uehou: Problemy razuitija slaujanskich i balhanskich lifuratur XIX - načala
X)(ueka (1989). Vjistém smyslu na něj navazuje sbornfl<Literaturnyj auan.
gard: osobennosti rozuitija (1993). Současné literatuŤe včetně českéje věno-
vána knihaÁhtualnyje aspehty izučenija souremennych literatur Runlyn,ii
i drugich stran Centralnoj Jeuropy (Igg2). Pokud jde o tematiku in-
dividuálních bohemistick;Ích prací, Iiterárním stykrim i nadále věnuj í pozol:-
nost L' S. Kiškin. N. K. Žakovová a j inÍ' V centru pozornosti S. A. Šer-
laimovové jsou obecné problémy a hlavní činitelé současného literárního
qívoje. L. N. Budagovová se zabjná poetick5imi formami a struktttrami
české poezie 20. století a jejím vztahem k evropsk5im uměleck;ím proudrim.
PrÓze20, stoletíjsou věnovány stati R' R. Kuzněcovové, současné fantasťice
stati J. A. Gerčikovové' Ruští bohemisté se zab vají i tvorbou jednotliv;ich
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česk;fch spisovatelri. R. L' Filipčikovová dokončila monografii o V. Van-
čurovi; zv|áštni po zornost věnovala syntetičnosti a kontrapunktnosti j eho
poetiky, vztahu avantgardy a tradice. Pozoluhodn j,zájemvyvolává fenomén
B. Hrabala a tendence současné literatury, jiŽ pŤedstavuje. Vycházejí i stati
věnované tvorbě V. Havla.

Stále silnf je zájemo odkaz K. Capka. Už pět let v Rusku existuje Spo-
lečnost bratŤí Čapkri (obščestuo braťjeu Čapehou),jejímž cílem j e poznávání,
šíŤení a popularizace jejich tvorby, její humanistické podstaty. Clenové
společnosti se věnují autorské práci, poslouchají a posuzují pŤednášky a
zptávy a vystupují na vědeck;fch konferencích. Peterbursk1f bohemista o.M.
Malevič dokončil knihu Bro ťja Čapehi. J. N. Kovtun (MGU) vydává knihu
o Čapkovi a evropské fantastice. Autor tohoto pŤehledu provedl srovnání
tvorby K. Capka a M. A. Bulgakova. (Zabyvá se také J. Haškem; v roce
1987 objevil v pražsk1/ch archívech cely soubor materiálri o existenci reál.
ného Josefa Švejka [1892.1965], kterÝbyl podnětem ke vzniku stejnojmen.
ného hrdiny českého humoristy')

Ruští bohemisté věnují pozornost i starší české literatuŤe. PŤed dvěma
lety se v Moskvě konala velice pŤínosná konference o J. A. Komenském;
piipravuje se vydání materiá|iz této akce. Vyšla nová bibliografie rusk1/ch
komenian, která vfznamně obohacuje dosavadní poznatky (sestavila ji N.L'
Glazkovová). V. V. Močalov ov á se zabyv á typologií starší slovanské literatu.
ry, zvláště polské a české, a otázkou dialogu mezi nimi. Mladf pracovník
ISIB A. M' Rančin nedávno obhájil kandidátskou disertaci o životech čes-
k;fch a rusk1fchknížat; pokusil se v ní o sémiotickou anal.yzu obrazri knížat
a o rozbor sémantické struktury těchto památek. Individuální v;fzkumy
často pŤinášejí podnětné myšlenky a nová, perspektivní pojetí.

Ruští bohemisté pĚirozeně udržují pracovní styky s vědeck;ími kolektivy
a odborníky na českou literaturu z jin ch státii Společenství (A. R. Volkog
N. F. Kopystianskaja, V. A' Motornn, V. K' Zitnik a V' G' Zinčenko na
Ukrajině, I. V. Sablovskaja v Bělorusku atd.).

Zďá se, že komplexní q/zkum literárního procesu' rivahy nad noqími
problémy, hlubší pohled na živou konkrétní látku,jednotlivé literárníjevy
a neopakovatelné tvrirčí osobnosti mohou pŤinášet zajímavé qfsledky. PŤeď.
pokladem k tomu jsou vedle současného využíváni všech těchto postupťr
také pravidelné kontakty odborníkri zrŮznyct' zemí; pro nás je obzvláště
driležitá spolupráce s bohemisty z České republiky.
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českfch spisovatelri. R. L. Filipčikovová dokončila monografii o V. Van.
čurovi; zvláštní pozornost věnovala syntetičnosti a kontrapunktnosti jeho
poetiky, vztahu avantgardy a tradice. Pozoruhodny zájemvyvolává fenomén
B. Hrabala a tendence současné literatury' jiŽ pŤedstavuje. Vycházejí i stati
věnované tvorbě V. Havla.
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a o rozbor sémantické struktury těchto památek. Individuální v;fzkumy
často pŤinášejí podnětné myšlenky a nová, perspektivní pojetí.

Ruští bohemisté pŤirozeně udrŽují pracovní styky s vědeck1Ími kolektily
a odborníky na českou literaturu z jinych státri Společenství (A. R. Volkov,
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problémy, hlubší pohled na živou konkrétní látku,jednotlivé literárníjevy
a neopakovatelné tvrirčí osobnosti mohou prinášet zajímavé qfsledky. PŤed-
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RUŠTÍ BoHEMISTE
o LITERATuŘE čnsxÉHo NÁnooNÍHo ognozENÍ

LUDMILA TITovoVÁ

PŤed badate]em, kte4f se snaží pochopit a odhalit charaktel pojímání české
literatury doby obrozenské v Rusku v tak dlouhém časovém riseku _ od
počátk 19. století až po současnost - určitě vznikají potiŽe pŤedevším
metodologické: jak m zplisobem shromáždit dost drikladnf a r znorod]Í
materiál, co vyzdvihnout do popŤedí atd.

JiŽ materiál sám vede k soustŤedění na dvě období: První zahrnuje
19.století, pŤevážně dvacátáaŽ devadesátá léta, kdy ruští slavisté projevovali
znaéllÝ zájemo českou kulturu. Druhé - dobu po 2. světové válce. Co se
t če první poloviny 20' století, jsme nuceni konstatovat, že problémy české
literatury skoro nebyly zkoumány. A]e o tom dále.

Zminíme se hned, že otázkamičeské literatury konce 18. a první poloviny
19. století se v Rusku zabyva| a zab,fvá dost širok;i kruh slavistri: K. I.
Rovda, jehož knihyl se opírají o bohatf materiál z archivri a sbírek a také
ovzácné tisky; dále - L. S. Kiškin, S. V. Nikolskij, A. S. Mylnikov' A. A.
Zajcevová, I. A. Bernštejnová a jiní bohemisté.

K 19. století máme k dispozici dosti bohat1f materiál. PŤedevším je to
česká kapito|a obzoru istorii slaujanshich literatur A. N. Pypina a V. D'
Spasoviče (1. vyd' 1865,2. vyd. 1879 a 1881), Pypinovy články v časopisu
Vestnik Jewopy, publikace jin ch rusk;ich autorti, korespondence, hlávně
s Václavem Hankou, uveŤejněná V. A. Francevem,2 kapitoly z Dějin suětoué
literatury (red. V. F. Korš a A. I. Kirpičnikov), NtÍs/i n dějin české literatury
A. J. Stěpoviče ( 1886), pŤedmluvy k rusk m vydáním česk ch spisovatelri,
napŤftlad k T! ovu Jo'nu Hu,soul ( 1898), v níž pŤekladatelé (Ivakin a Giljak)
zkoumali nejen tvtirčí cestu J. K. T la, n;fbrž celou literaturu národního
obrození.

obrozenské období - utváŤení národní literatury a spisovné češtiny
_ nejdŤíve vzbudilo pozornost rusk;fch vědcri, filologťr a historikri. Na
stránkách časopisri tllej (tn), Izvestija Rossijskoj Akademii a jin ch se od
dvacát ch let 19. století objevují články věnované .'bohemské'' literatuŤe:

1 čechi i russkije u ich literaturnych uzaimosujazjaclr, Leningrad 1968;Vzaimosujazi
literatur (1870- 1890), Leningrad 1978.

, Pi,-o k Vá'clauu Hanke iz slaujanskich zemžl, Warszavla 1905.
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