
katedry, kterou po celé meziválečné období vedl Fuscien Dominois, jedna
zvyznamnych osobností bohemistiky své doby. o tom, jak začala pravidelná
qÍuka českého jazyka a literaturyv Langues orientales, svědčí slova Marka
Veye: ''Plakát o voln1Ích pŤednáškách na rok 1916-17 hlásal: 'PŤednáška

českéhojazyka: Pan Edvard Beneš, pověŤen pŤednáškami na pražské uni-
verzité, pŤednáší dějiny českého jazyka. I,ektor Frangois Nemetchek procvičí
se studenty čtení textu a konverzaci'' Nezdá se, že by tehdejší mladí slavisté
_ nejstarší byli všichni mobilizováni - pochopili mimoŤádn;/' charakter po-
dobné události: seznam studentri ukazuje, Že se pouze pŤihlásili na tyto
pŤednášky. Doufejme, že sejich více ríčastnilo externě. V následujícím roce
to dopadlo ještě htiŤe: v seznamu jsou jen dvě jména... PiíměŤí z 11. listo-
padu 1918 zŤejmě uvolnilo mnohé studenty, jelikož seznam čítá jedenáct
pŤihIášen'ích.'',,

22 M. v"y : Histoire de la chaire de tchěque des Langues orienta]es (Česká katedra v
Larrgues Orientales), Ouurage du Cent-cinquentenairc de I'Ecok des Langues Orientales (sbor-
ník ke stopadesátému vfročí Ecole des Langues orientales), Paris 1948, s' 403.

62

\rrBR"{NÉ KAPIToLY
z GP{U zINsKo. čE srcÝc H LITERÁRNÍc H vzrarrŮ

GIULI LEŽAVoVÁ

Česko.gruzínské literární a kulturní vztahy, pŤesněji Ťečeno zájem Cechri

o Gruzii a naopak, sahají do druhé poloviny 19. století.
Na začátku 19. století se Kavkaz stal symbolem nevšední, exotické,

divoké pŤírody a jeho obywatelé nositeli obdivuhodn ch vlastností _

statečnosti, bojovnosti, tvrdosti, a proto Kavkaz pŤitahoval básníky,

spisovatele, ma]íŤe a cestovatele. Byl dost vzdáleny a pro českého člověka
poměrně nedostupn1í. Ceši se objevovali na Kavkaze zpoéátkujako členové
rusk;fch qfurav, hlavně pŤírodovědeckych, jako napŤíklad BedŤich Kolena|f,
první česk1i cestovatel na Kavkaze.

Zák|adní zeměpisné informace o Kavkaze a o Gruzii poskybl Riegrriv
Slouník naučn! v roce 1863.

Mrižeme Ťíci, že koncem 19' století již byl obraz kavkazsk;Ích krajti v
české literatuŤe poměrně bohat . PŤispěla k němu nejen odborná literatura,
a]e hlavně be]etrie, která podávala uměleck;f obraz Kavkazu. Mnozí čeští
spisovatelé byli inspirováni Kavkazem, jejžznalízpŤe|d'adri rusk;fch roman-
tick;fch básnftri a z vlastních návštěv těchto hor. NapŤftlad Svatopluk Cech
vzpomíqá, jak velky dojem na něj v dětství uděla]a četba českého pŤekladu
Puškinova Kaukazského zajatce nebo poémy Mciri. Své dojmy z návštévy
Kavkazu roku 1874 vylíčil Svatopluk Čech později v (Ipornínhá'ch z Vlchodu
(obrÓ.zhy z pouti po Kauhaze a z cesty zpá,teční).I

Kavkaz a Gruzie pŤitahovaly i jiné české básníky a spisovatele' Delší
dobu zde pob;|rvali Julius Zeyer, Zikmund Winter, Rrižena Jesenská a jiní,

dá]e ma]íŤi Ferdinand Engelmiiller, Adolf Heller, divadelní qÍtvarník Josef
Gottlieb' v Tbilisi studoval malíŤ a sochaŤ Karel Souček. Kromě literárních
děl znám;ích česk;ích spisovatelri je možné jako etnografick;f pramen'u1rržít
rťrzná vzpomínková l'yprávěru Cechri, kteŤí se v Gruzii usadi]i buď na několik
]et, nebo na cel1Í žívot. Líčí s mnoha postŤehy Život nejen svych krajanri,
ale také domácího obyvatelstva'

NapŤíklad emigŤace hudebníkri pŤedstavuje samostatnou kapitolu v
česko-gruzínsk;Ích kutturní ch vztazich. Jednou z nejvyznamnějších českfch
osobností v Gruzii byl Josef Navrátil. Z etnografického hlediska je nej-
zajímavějšíjeho činnost sběratelská. Gruzínská národní hudba je polyfonic-

1 S. Čech: Druh!, kuět (od'Iesky pŤítomnosti),Praha 1946, s' 108'
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ká, a proto pro hudebníkavelmi zajímavá, Nawátil sbíral gruzínské národní
písně a některé z nich upravoval pro pěveck;i sbor,jejž vedl. Kromě gruzín-
sk;Ích národních písní nastudoval také několik ukázek písní česk;fch, které
si získaly s5nnpatie gruzínského obecenstva abrzy zača|y pronikat do života
gruzínského lidu. Později byly tyto české písně s gruzínsk m textem považo-
vány za gruzínské.

Josef Navrátil, se jménem pogruzínštěnym na Ratili, zemŤel v Tbilisi
roku 1912. Jeho qÍznam pro hudební kulturu gruzínského nríroda byl oceněn
v monografii, která vyšla v Tbilisi roku 1961; v osmdesátych letech o něm
byl natočen česko-gruzínsk koprodukční film.

Známol osobností v Gruzii je také Jaroslav Svatbš, kterj byl Ťadu let
Ťeditelem dívčího gylr'názia v Tbilisi a v letech 1918-1921 honorárním
konzulem Československa v Gruzínské republice.2

Podobn m zprisobem také Gruzínci poznávali Cechy. Koncem 19' století
navštívil Čechy historik Vachušti Bagrationi, kter1Í se léčil v Karloqfch
Vareclr. Tato místa podrobně a barvitě popsal v knize Putěšestuije mojo
po stranam Jeuropy. PŤední gruzínští činitelé' pedagogové a spisovatelé
19. sťoletí, Ilia Cavčavadze. Akaki Ceretheli ajiní vysoce oceĎovali Jana
Husa a pŤekládali a studovali díla Jana Amose Komenského.

IIia Čavčavadze byl nejen znám}im spisovatelem' ale i v]fznamn;Ím
státním činitelem, organizátorem a inspirátorem mnohych drileŽit ch akcí.
Ve své statí Národ a historiej pŤedstavil a hluboce analyzoval problém
českého jazyka a historie.

Mohli bychom dodat ještě mnohé o v1ivoji zájmll o Kavkaz a o obrazech
Kavkazu a Gruzie v české literatuŤe odborné i beletristické. o tom. čím
Kavkaz poutal české čtenáŤe a čínr mohl pŤedevším zaujmout české vystě-
Irovalce, kteŤí zde hledali - a mnozí z nich nalezli _ svrij druh;í dornov.a
MriŽeme konstatovat, že 19, století bylo etapou objeuouá'ní Gruzie Cechy
a jin mi evropsk5ími národy. Tehdy v Evropě ještě nevěděli, že gtuzínská
kultura vystupovala jako samostatn;Í fenomén a měla rozdílnou tradici s
četn;Ími odlišnostmi od v voje ostatnÍch národri Kavkazu, žev 19. století
Gruzie už měla čtrnáct století starou literaturu. Nehledě na to, že Gruzie
byla na kŤižovatce qfbojri nábožensk ch, ideov1fch i vojensk;/ch pŤedurčena
osudem teritoria, které se stalo bitevním polem persk1fch' arabskych,
mongolsk;ich či tureck1/ch vfbojri, zvláště ve stŤedověku. Její kultura a
literatura zristávďy svyrn Životním názorem a pocitem a v samé své podstatě
kŤesťanskymi avžďy byly v;írazně orientovány na západní kulturu, byly

, Viz I. Čkuaseli: Česk!, pedagog Jatoslau Suo/oš u Gruzii, Tbí|isi 7962.

.' I. Čavčavadze, Tbilisi 1927' sv. \T, s' 129.

{ Viz G. Kirinovičová: Vystěhoualectuí Čeclui, do Zakaukazí (ďipLomová práce), Praha 1984

však po dlouhá staletí uzavŤeny a ztratily kontakt se Západem. V roce 1916
publikoval česk polyglot o. S. Vetti (A]ois Koudelka) první českf pŤeklad
z gruzínštiny, povídku gruzínskélro klasika 19. století Akaki Ceretheliho
Baši ačuk. PŤedpokládá se' že o. S. Vetti byl prvním česk1fm pŤekladatelem
z gruzínštiny i prvním znalcem gruzínského jazyka. V pŤedmluvě seznamuje
pŤekladatel čtenáŤe s Gruzií: .Gruzínsk1f jazyk dosud na Západě jesti
vzdělancrim, nechci Ťíci terra incognita, ale hádankou po stránce pŤísné
filologie'.. a pŤece má gruzínština literaturu nejen starou, ale i nanejqÍše
zajímavou... Jak staré, tak i novější mriže se vykázati ještě mnohfmi jin;fmi
perličkami..'

Zač,átkem 20. století qf znamny gtuzínsk;/ filozof, literát a pŤekladatel
Šalva Nucubidze věnoval svou práci českému vědci Bernardu Bolzanovi.
Kniha má název Bolzano i teorija nauki a vyšla v roce 1913 v Petrohradě
v ruštině.

Dďší kapitola česko-gruzínskfch literárních styk začďa po druhé válce
aje spjata se jménem filologa Jaromíra Jedličky, jenž studoval na fiIozofi,cké
fakultě Karlovy univerzity a pote se začď zajímato gruzínštinu a kavkazskou
problematiku. od roku 1953 pŤednášel na filozofické fakultě gruzínsky
a arménsk;Í jazyk, literaturu a dějiny. Vedl také semináŤ staré gruzínštiny
a staré arménštiny. Svou prací poloŽil zákl.ad české khartvelologii -
gruzínistiky.

Činnost Jaromíra Jedličky byla mnohostranná. Kromě vědeckyích statí,
které publikovaljak doma, tak i v Gruzii, sestavil učebnici českéhojazyka
pro Gruzíny. PŤeložil díIa v1Íznamn;ich gruzínskfch klasikri, epos ze 12.
století bEsníka Šothy Rusthave|1ho Muž u tygŤí h ži, dále gruzínské lidové
pohádky a spolu se znám;im česk;Ím básníkem Jaroslavem Seifertem poému
gruzínského básníka, didaktika a myslitele 17. století D. Guramišviliho
Veselá uesna,

V té době se v1fznamně rozvíjely vzájemné styky. V Tbilisi v Ústavu
cizíchjazykri pŤednášela češtinu gruzínská pedagožka a pŤekladatelka Elene
Eristavová, která společně s doktorem Jedličkou sestavila učebnici českého
jazyka pro Gruzíny. Do gruzínštiny byla pŤeloŽena díla česk1fch klasikri
_ Čapka, Haška, Němcové, Nezvala a dalších. Už v roce 1932 byl pŤeložen
jako scénáŤ z ruštiny Hašk v SuEla, kte4i se stal v Gruzii známym uŽ devět
let po autorově smrti. Ještě neexistoval gruzínsk5í pŤeklad románu, a Švejk
už si vykračoval pojevisti starého gruzínského divadla v Kutaisi. Pozdéji,
kdyŽ v roce 1960 vyšel gruzínsk;i pŤeklad, hráIí Šuejka také v Suchumi
a v Tbilisi' S rispěchem byla také v Tbilisi uvedena Čapkova Matka a v
divaďe Rusthaveliho v Tbilisi s velik1im rispěchem hráli Kohoutolrr Takouou
Iá.shu. Pod|e Čapkovy povídky byl natočen qÍborny krátkometrážní film
Rehord atd.
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ká, a proto pro hudebníka velmi zajímavá. Nawátil sbíral gruzínské národní
písně a některé z nich upravoval pro pěveck sbor,jejž vedl. Kromě gruzín.
skych národních písní nastudoval také několik ukázek písní česk ch, které
si získaly sympatie gruzínského obecenstva abrry zač,aly pronikat do života
gruzínského lidu. Později byly tyto české písně s gruzínsk;im textem považo-
vány za gruzínské.

Josef Navrátil' se jménem pogruzínštěn;Ím na Ratili , zemŤel v Tbilisi
roku 1912. Jeho qfznam pro hudební kulturu grrrzínského národa byl oceněn
v monografii, která vyšla v Tbilisi roku 1961; v osmdesát;ích letech o něm
byl natočen česko-gruzínsk koprodukční film.

Známou osobností v Gruzii je také Jaroslav Svatbš, kter} byt Ťadu let
Ťedite]em dívčího gymnázia v Tbilisi a v letech 1918-1921 honorárnim
konzulem Ceskoslovenska v Gruzínské republice.2

Podobn;im zprisobem také Gruzínci poznávali Čechy. Koncem 19. století
navštívil Čechy historik Vachušti Bagrationi, kter1f se léčil v Karlovych
Vareclr. Tato místa podrobně a barvitě popsal v knize Putěšestuije mojo
po stranam Jeuropy. PŤední gruzínští činitelé, pedagogové a spisovatelé
19. století, Ilia Cavčavadze. Akaki Ceretheli ajiní vysoce oceĎovali Jana
Husa a pŤekládali a studovali díla Jana Amose Komenského.

Ilia Cavčavadze byl nejen znám5ím spisovatelem, ale i vyznamnym
státním činitelem, organizátorem a inspirátorem mnoh ch driležit1fch akci.
Ve své staLi Narod a historie\ pÍedstavil a hluboce analyzoval problém
českého jazyka a historie.

Mohli bychom dodat ještě mnohé o v1ivoji zájmu o Kavkaz a o obrazech
Kavkazu a Gruzie v české literatuŤe odborné i beletristické. o tom. čím
Kavkaz poutal české čtenáŤe a čínr mohl pŤedevším zaujmout české vystě-
hovalce. kteŤí zde hledali - a mnozí z nich nalezli - svrij druh1í domov.a
MriŽeme konstatovat, že 19, století bylo etapou objeuouaní Gruzie Cechy
a jin;ími evropskymi národy. Tehdy v Evropě ještě nevěděli, že gruzínská
kultura vystupovala jako samostatny fenomén a měla rozdílnou tradici s
četn;ími odlišnostmi od qivoje ostatních národrj Kavkazu, Žev 19. sto]etí
Gruzie uŽ měla čtrnáct století starou literaturu. Nehledě na to, že Gruzie
byla na kŤiŽovatce vfbojri náboŽensk1fch, ideovfch i vojensk;Ích pŤedurčena
osudem teritoria, které se stalo bitevním polem persk;ích, arabsk;ích,
mongolskych či tureck}ích qíbojťr, zvláště ve stŤedověku. Její kultura a
literatura z stávaly sqfon životním názorem a pocitem a v samé své podstatě
kŤesťansk1fmi a vždy byly v razně orientovány na západní kulturu, byly

, Vi" I. Čk'ase|i: Česk!, pedogog Jaroslau Suatoš u Gruzii,.|bi|ist 1962. '

3 I. Čavčavadze, Tbilisi 1927, sv' VI, s. 129.

a Viz G. Kirinovič'ová: Vystěhoualectui Čechti dn Zakaukazí (dipIomová práce), Praha 1984

však po dlouhá staletí uzavŤeny a ztratily kontakt se Západem. V roce 1916
publikoval česk;f polyglot o. S. Vetti (A]ois Koudelka) první česk;f pŤeklad
z gruzínštiny, povídku gruzínského klasika 19. století Akaki Ceretheliho
Baši ačuk. PŤedpokládá se, že o. S. Vetti byl pwním česk m pŤekladatelem
z gnrzínštiny i prvním znalcem gruzínského jazyka. V pŤedmluvě seznamuje
pŤekladatel čtenáŤe s Gruzií: .'Gruzínsk5í jazyk dosud na Západě jesti
vzdělancrim, nechci Ťíci terra incognita, ale hádankou po stránce pŤísné
filologie... a pŤece má gruzínština literaturu nejen starou, ale i nanejv;Íše
zajímavou... Jak staré, tak i novější mriŽe se vykázati ještě mnohfmi jin mi
perličkami.'.

Zač,átkem 20. století qfznamn5í gruzínsk fil ozof ,|iterát a pŤekladatel
Šalva Nucubidze věnoval svou práci českému vědci Bernardu Bolzanovi.
Kniha má název Bolzano i teorija nauhi a vyšla v roce ].913 v Petrohradě
v ruštině.

Dďší kapitola česko-gruzínsk1fch literárních stykri začala po druhé válce
aje spjata sejménem filologa Jaromíra Jedličky, jenž studoval na filozofické
fakulG Karlovy rrniverzity a poté se začď zajímat o grrrzínštinu a kavkazskou
problematiku. od roku 1953 pŤednášel na filozofické fakultě gruzínsk1í
a arménsk jazyk, literaturu a dějiny. Vedl také semináŤ staré gruzínštiny
a staré arménštiny. Svou prací položil zák|ad české khartvelologii -
gruzínistiky'

Činnost Jaromíra Jedličky byla mnohostranná. Kromě vědeck1fch statí,
které publikoval jak doma, tak i v Gruzii, sestavil učebnici českéhojazyka
pro Gruzíny. PŤeloŽil dfla qfznamn1Ích gruzínskfch klasikri, epos ze 12.
století básníka Šothy Rusthaveliho Muž u tygŤí h ži,dále gruzínské lidové
pohádky a spolu se znám m česk.ím básnftem Jaroslavem Seifertem poému
gruzínského básníka, didaktika a myslitele 17. století D. Guramišviliho
Veselá. uesna,

V té době se v1fznamně rozvíje|y vzájemné styky. V Tbilisi v Ústavu
cizích jazykipŤednášela češtinu gruzínská pedagoŽka a pŤekladatelka Elene
Eristavová, která společně s doktorem Jedličkou sestavila učebnici českého
jazyka pro Gruzíny. Do gruzínštiny byla pželoŽena díla česk;fch klasikri
- Čapka, Haška, Němcové, Nezvala a dalších. Už v roce 1932 byl pŤeložen
jako scénáŤ z ruštiny Hašktw Suejk, kteryí se stal v Gruzii známym už devět
let po autorově smrti. Ještě neexistoval gTuzínsk pŤeklad románu, a Švejk
už si vykračoval pojevišti starého gruzínského divadla v Kutaisi' Později,
když v roce 1960 vyšel gruzínsky pŤeklad, hrďrí Šuejha také v Suchumi
a v Tbilisi. S ríspěchem byla také v Tbilisi uvedena Čapkova Matka a v
divadle Rusthaveliho v Tbilisi s velik;fm rispěchem hráli Kohoutolrr Tahouou
ldsku. Poď|e Čapkovy povídky byl natočen qiborn1i krátkometrážní film
Rehord atd.
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Podle mého názoru zvláštní pozornost zas|ouŽí tehdejší styky mezi
evropsk;fmi gruzínisty a gTuzínskou literární emigrací. Cást gruzínské
inteligence, která odjela do cizích státri pŤed stalinsk;fmi a komunistick;imi
represemi ve tŤicát5ích letech, byla nucena z stat v cízině a navŽdy byla
odtržena od své vlasti. Gruzínská literární emigrace nebyla početná, ale
byla reprezentována takoqimi osobnostmi, spisovateli a literáty jako Grigol
Robakidze či Salva Nozadze. Grigol Robakidze byl uznáván v Německu
a stal se známym spisovatelem. Jeho knihy Megi _ gruzínshé děuče a
Vražděná duše byly v českém pŤekladu publikovány v Praze ve čtyŤicátych
letech. V archívu Jaromíra Jedličky jsme nalezli zajímavy materiál, ktery
dokumentuje vztahy nejen s Robakidzem, ale i s jinfmi gruzínskymi
emigranty.

Další kapitola česko-gruzínsk;ích literárních vztahri, od konce
sedmdesátych let, je charakterizována určitou nepÍehledností. Po známych
událostech roku 1968 česká literatura vytrpéIa mnoho' Cást česk;Ích
spisovatelri, která zristala v Čechách' byla donucena mlčet. A druhá část
progresivních spisovatelri byla v cizině, a proto se s ní čeští čtenáŤi neměli
moŽnost seznámit. Tirto možnost neměli ani gruzínští čtenáŤi' Zrušena
byla Kohoutova divadelní hra v tbiliském divadle, nebylo žádoucí (tedy
nebylo možné) pŤekládat do gruzínštiny to, co nebylo pŤekládáno do ruštiny.
V těchto letech byl v Gruzii vydán v;/'bor českych povídek, některé verše
J. Šimona' l.Žatua, M. Černíka, J. Peterky, J. Moravcové a jin ch, také
Suatj, Michal Jana Kozáka atd.

To' co znamenal v literární vědě socialistick5Í realismus, bylo lžuzav-
Ťenou cestou v gruzínské literatuŤe. V té době se v Gruzii komunistická
ideologie stala značně shovívavotr a trpělivou k literatuŤe a umění a pre-
vládalo mínění, že nikdo v Gruzii nepociťuje sovětskou vládu. SamozŤejmě
to bylajenom vnější stránka, ale pŤece to sehráIo pozitivní rílohu v rychlej-
ším qí'voji literatury divadla a umění. Koncem sedmdesát1fch let se v celém
Sovětském svazu začalo mluvit o gruzínské prÓze.

Česká literatura s velkou pŤekladatelskou tradicí se opět snažila zaplnit
určité vakuum. Jedním z pramenri - pŤedpokládám _ byla i gruzínská lite-
ratura. Následovník Jaromíra Jedličky' doktor Václav A. Cerny' česk;Í vědec
a pŤekladatel, vynikající znalec gruzínského jazyka a literatury' lž vice
než tŤicet let pŤekládá z gruzínštiny; pŤeložil šestadvacet knih gruzínskych
klasik , ale pŤedevším současn1fch spisovatelri, sestavil učebnici Zdhlady
gruzínštiny pro české studenty. Jeho pŤekladatelská práce byla vyzna-
menána gruzínskou cenou. Díky qiborn5ím pŤekladrim gruzínská literatura
upoutávala pozornost také českych literátri' kteŤí hluboce analyzovali díla
C' AmiredŽibiho, o. Ciladzeho, N. Dumbadzeho a jin1fch. NapŤíklad V. No-
votny v recenzi o Dumbadzeho Zrikonu uěčnosti (1982) píše, že gntzinsky

román svou originalitou vstupuje do dějin světové literatury sedmdesátych
let.

V roce 1.984 byla vynikajícímu českému národnímu umělci Jaroslavu
Seifertovi udělena Nobelova cena za literaturu' V časopise Literární Gruzie
byl uveŤejněn článek českého literáta a redaktora oddělení sovětské litera-
tury v nakladatelství odeon Kanrila Chrobáka,s ktery bvl tehdy na pracov-
ní návštěvě v Gruzii, a několik Seifertovych verš v pŤekladu. Až později
vyšlo najevo, že z celého Sovětského svazu jenom v Rize a v Tbilisi oslavili
tento vyznamn den.

Bylo by možné ještě mnohé doplnit o česko-gruzínsk;fch literárnichvzta-
zích, ale dnes, v čase pŤehodnocování, doufám, že začinánová etapa těchto
vztahtl - mezi svobodn;nni Cechanri a GruziÍ, kteráje fuzicky znetvoŤována,
morálně otŤesena, ale pomalu se ]éčí z šokového stavu a snaží se uchovai
si své mravní hodnoty'
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Podle mého názoru zvláštní pozornost zaslouží tehdejší styky mezi
evropsk5ími gruzínisty a gruzínskou literární emigrací. Část gruzínské
inteligence, která odjela do cizích státri pŤed stalinsk]Ími a komunistick;imi
represemi ve tŤicátych leťech, byla nucena zristat v cizině a navŽdy byla
odtržena od své vlasti. Gruzínská literární emigrace nebyla početná, ale
byla reprezentována takovyrni osobnostmi, spisovateli a literátyjako Grigol
Robakidze či Šalva Nozadze. Grigol Robakidze byl uznáván v Německu
a stal se známym spisovatelenr. Jeho knihy Megi - gruzínshé děuče a
Vražděna duše byly v českém pňekladu publikovány v Prazeve čtyŤicát;fch
letech. V archívu Jaromíra Jedličky jsme nalezli zajímavy materiáI, kter5;
dokumentuje vztahy nejen s Robakidzem, ale i s jinfmi gruzínsk mi
emigranty.

Další kapitola česko-gruzínsk5;ch l i terárních vztahŮ, od konce
sedmdesátych let, je charakterizována určitou nepŤehledností' Po známych
událostech roku 1968 česká literatura vytrpěla mnoho. Cást českych
spisovatelri, která zristala v Čechách, byla donucena mlčet. A druhá část
progresivních spisovatelri byla v cizině, a proto se s ní čeští čtenáŤi neměli
moŽnost seznámiť. T\rto možnost neměli ani gruzínští čtenáŤi. Zrwšena
byla Kohoutova divadelní hra v tbiliském divadle' nebylo žádoucí (tedy
rrebylo možné) pŤekládat do gruzínštiny to, co nebylo pŤekládáno do ruštiny'
V těchto letech byl v Gruzii vydán v1;'bor česk;ích povídek, některé verŠe
J. Šimona, J.Žatua, M. Černíka, J. Peterky, J. Moravcové a jin1ich, také
Sua|| Michal Jana Kozáka atd.

To, co znamenal v literární vědě socialistick;Í realismus, bylo už wzav-
Ťenou cestou v gruzínské literatuŤe. V té době se v Gruzii komunistická
ideologie stala značně shovívavou a trpělivou k literatuŤe a umění a pŤe-
vládalo mínění, že nikdo v Gruzii nepociťuje sovětskou vládu. SamozŤejmé
to bylajenom vnější stránka, ale pŤece to sehráIo pozitivní rilohu v rychlej-
ším qlwoji literatury, divadla a urnění. Koncem sedmdesátych let se v celém
Sovětském svazu začalo mluvit o gruzínské prÓze.

Ceská literatura s velkou pŤekladatelskou tradicí se opět snažila zaplnit
určité vakuum. Jedním z pramenri - pŤedpokládám - byla i gruzínská lite.
ratura. Následovník Jaromíra Jedličky, doktor Václav A. Cern1i, Česky vědec
a pŤekladatel, vynikající znalec gruzínského jazyka a literatury, uŽ více
než tŤicet let pŤekl'áďáz gruzínštiny; pŤeložil šestadvacet knih gruzínskych
klasiktl, ale pŤedevším současnych spisovatel , sestavil učebnici Zdhlady
gruzínštiny pro české studenty. Jeho pŤekladatelská práce byla yyzna-

menána gruzínskou cenou. Dfty vyborn3ím pŤekladtim gruzínská literatura
upoutávala pozornost také česk ch literátrj, kteŤí hluboce analyzovali díla
Č. Amiredzibiho, o. Čiladzelro, N. Dumbadzeho a jin ch. NapŤíklad V. No-
votny v recenzi o Dumbadzeho Zakonu uěčnosti (1982) píše, že gnlzínsky

román svou originalitou vstupuje do dějin světové literatury sedmdesátych
let.

V roce 1984 byla vynikajícínrrr českému národnímu umělci Jaroslavu
Seifertovi udělena Nobelova cena za literaturu. V časopise Literární Gruzie
byl uveŤejněn článek českého literáta a redaktora oddělení sovětské litera-
turyv nakladatelství odeon Kanlila Chrobáka,s ktery b.yl tehdy na pr.acov.
ní návštěvě v Gruzii, a několik Seifertovych veršri v pŤekladu. Až později
vyšlo najevo' Že z celého Sovětského svazu jenom v Rize a v Tbilisi oslavili
tento vyznamnlf den.

Bylo by moŽné ještě mnohé doplnit o česko-gruzínslg;ch literárníchvzta-
zích, ale dnes, v čase pŤchodnocování, doufám, že zaÓiná nová etapa těchto
vztah,i - nrezi svobodn mi Čeclranti a GruziÍ, kteráje fuzicky znetvoŤována,
morálně otŤesena, ale pomalu sc léčí z šokového stavu a snaží se uchovat
si své mravní hodnoty.
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