
Jiří trbaněk

DvA osuDY. LIDsffi r VĚDEEIú

/.tr[. Drozdov1 a .I. Honzú<ovl. k šedesátl'nár./

Geneace, která v osmdegáQýcb letech překraěuJe v čechách

tvoll šedesátku' Je sana neJvlastněJšíB tvůrcem í obětí své doby.

z dřívěJší katedqr rrrsíst1$ Karlorry rrn1verzíty ee letor

dožív.aJí to}roto jubtl.ea dva a neJrýznanrrěJších JeJích ěIeaů.

Něktetrá ťekta lc eži překvapivě apoJuJís SanozřeJuě' Žc

rané dětgtví po prvnÍ světové] válce, kcty republÍka žÍ.la opoJcrra

vítězstvíE' a svobodou, i JÍnošstvÍ ve, stíDrr ll1tlerova nástupu

v sousedním Něneckrr. Á nladý věk za války' poznanenaný odbojem,

osobním ěí v rodíně' koncentraěnírn1 tébory, omrtí... Nadšený

vstrrp do stran;r a p}rrá polttická angažovanost v budovatelském

dÍIe souěasně s neúnornou' pracÍ odbornou. Postupné vyetřízl1vě-

ní' h1edánÍ národnÍch, psychtckých a f1].ozofÍc$ch kořenrI, 8 il8-

konec nová ar1gažovanost v pokrrsu o náprav'u epo1ečnogtí. V přÍ-

tonnost1 dvojkoIejqý život' zeněatnáaÍ nlmo obor a úspěšný zá-

pas o vědeckq.r seberealizec1 Í dovršení vI.astní od'borné práee.

Z tétg dvoJice je ve světě znáněJšÍ Miroslav Drozdao Narpdi} se

1. řfjna I9z4 v Suchdo]-e nad Lužnic{ v 1esn1cké rod1ně. otec

byl vl.asteaec$Í čech, i když, coŽ Je tak příznačné pro poněr5r

této aemě' jeho matka, tedy oslavencova babíčka, byla $ěnka

s ty.picky ěeskýn' Jménem- Za p:rvní světové váI]qr. vstoupÍl otec

do 1eg1í, postavívšícb ae ae zbraní v rucg prot1 Rgkqugku-Ijhgl\.

sku' za drub'é světové váIky byl jako úěaetník odboJe zatěea

gestapem a zegnřel v koncentračnín táboře v den osvobození. Jeho

s3.rn crodě1ávaI s otco, překládarrýn z jedné lesní správy na
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drr:Írou; anabázÍ po ce1é republíce, poznal neJvýchodněJěÍ kouty

své země' JeJí prrjry,sI-ový střed Í ěesko-něnecké pohranÍěí. Stu-

ďovel na ět3rřech grunázííerr' al.e matr:ritu Jeho roěrrÍkrr Něuci zqr

kázelÍ e ďo koneěná porářky fašÍgotr pracoval Jako dě.l n{k. Po

u;EoněenÍ vflry vcd1a Jeho eesta s urěítýml oklíkaní do kmunígtÍ-

cké etrangr' kde posléze zastával střední postavenÍ v orgánu Wao-

kýeh škol'' v 6o. letech se zaěaI zaaazovat o deuobat1zecÍ'

e v rocc 1970 mrgcl ze stren3r odeJít.

I{nc{ po váI,ce vatoup1l na fÍlozofÍckou fe]rúar e po bát.

kéu zav&rání sc rozbodl pro stud1le ěešt-i!ý a ruštíny. StrrclÍa

utsoněÍl ze tř1 ro$r vyrŽÍr pováIeěné nožnostÍ zkráecnÍ absollF

torÍa' Y rocE 19'o alo,řt,I' doktorát- l{eJvětší e nejplodněJšÍ vllv

na něbo t!ěIt profesořÍ BobulnÍI MathesÍus, Bohus1av Hawánelc,

InaťIÍBfu šuttauer a Jan Mrrkařovs}cý.

Drozdova odborrrá cesta byla přúná a 6trT!áo Už v roce 1948

ee stává ac1stentem profesora Bohr:n11a Matb'esía' H,ď ogobně

utvářel a hnětl ceIou trrto geneaci, záa].eka nc Jen slav1sty.

A bncó v té době se oženÍ'l. VzaI. sÍ dívkr, JeJÍž otec byl

I'egí.onář Í účastník odboJe za dnrřré světové vá1.k5r. ManželstvÍ

to Je šřast,'Lé Í harnon1cké. Syn vystrrd'oval. techn1ku, d'cera

nebyla přijata na f1lozofickou fakultu, anl. na jinou rryeokou ško-

lu. Svá kv,a1íty i rtadání prokaztrJe Jako překl.adatelks a leHorka

Í' ve gvém zaměstnárrí v Iiterárním BItlZCBo

Drozda se brzy stává vedoucím aslsteat,em Slovanské}ro senl'-

náře a taJenníken zřÍzeaé katedry nrs1stiky. od rokrr 1951 byr

vědec$1n aepirantem, T roce 1954 se stal opět odbornýn asÍgten-

ten' a rok na to získa1 titul kandtdát véd, /CSď. V roce 1956 se

eta1 docenten a 1962 doktoren věd lDrSe/. 1. 8. 1964 by1 Jneno.

ván řádným proťesoreu. ruské a sovětské l1teratur3r, kdyŽ už

i :-r
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1. T. 1960 ge stal vedorrcfm kat.edrTr' Jfin' zůetal do 71. 8. I97o"

Po púlroce neJístgt byl 1. úrrore L9T2 propuštěn z fakul'ty

a 9. února nagtoupÍl Y steYebnfm proJektovém úetanr Jako dÍg-

Pečerr od}nrd adeb'Ází do penze. Pg dobu aré odborné kmÍérxr ne.

r,ourrFT Drozdg Jfné pracovíště a Jí8é prostředÍ aež svou .rod.

tlou'Í fílozof1ckou falrultu /eai měIo avé klaQr} ale J1stě Í avé

a6pgry/, a1e Je tfn oMívu}rodněJšÍ, že zbavcn' naráz tohoto evě.

t&' doveďL zakotvÍt velice úapěšně v o'bonr naprosto mrr do té

doby gtrtto, a navÍe, nastanrJe nocí, ncdětc, rvátsr, ťlokáže po-

}raěovat ve evé oťIborné prácl s mezÍaÁnodnÍn ohl'asen c úcpěchen.

Jeet:uŽe aebyI Drozdrlv řÍvot' kromě ťlramatÍck&ro zwatu

na poěáthr sedldesátýcb let, po váIcc' nÍJak bouřltlý a bobatý

na přernatná .!ění, byl Jďro vědecff rývoJ bohatý a nÍ-kolÍv bez

zltablo VněJškově Je až do. oněc}r scdmdcsátých let znaěen úrpěcby

a rrznánín' pronítnr.ttfr do nesče.tn5Ích funkcÍ a členství V neJ-

r'ůzněJších orgárrechl vedoucí katedrJr, proďěkann ďlen třÍ nakla-

datal'ských poradnÍch. orgánů, ětyř ěasopíeecWch rcdskěnÍch rad,

vědeckých Ínst1tucÍ, řÍitícího /Ť.zv. rm'ěnoYědnéba/ kolegÍa Áke-

denÍe věd', po Jedno obdobÍ člen úetřednfleo výboru a ěastěJl

lrlzných konisf ve Svazu spisovatelů, tídové akademic atd. Tato

úspěšnost se projerr1la í ve třech vyznmenánícb rrděleqýeh II11 za

Jeho lÍterárnÍ prodrrlccÍ v šed'egátýcb letech. Je s pod1vem, Jak
ršechno toto oglavenec d.okázal stÍhnout, kolÍk echopnostÍ, ta-

lentu a nercěrné píIe se zde proJevÍlo. V'&niká ovšen' otázkar

byla-Ll tato mnohostrennost vždy Jen kladem.

Drozdrlv'bpoluoelevenec'' přítel, apolubojovn& a d'loubou

dobrr l Jeho "podřízengf", zůgtal v akadenické atupnicÍ. asistenteu

a v odborné rusigtl.ce by1 dlorrřro oponíJeqý. PřÍpoJuJene-lí Jďro

Jaéno k Drozdonr, nenÍ to přenrštěnost anÍ přecenění náhodných

t-_
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souvís].ostí', ale naaÍfeetace hlubšÍcb sornáIežÍtootf Í rrětté

obccnogtÍ osudů.

JÍřÍ Hmzík cc ngrodÍI 19. &rbD& I:yz1 ns Košrnbcrkr.r u lrp

že vc v.ýchodnÍch čecháeb v I'ékařeké rodíně. otee prošcl' Jalco Ié-

kař prvnf světoTou váakor, eteJně Jako pozděJšf Eonzfkúv tcbánr

kteťJr ngvíc byl za ďrubé války přes aedn Iet vězněn v kongentraě-

nfn tábořc' přežíI vš*' sta1 se un1v*zÍtnfu profesoren, byl

polÍt1cky Í mez{národně ětnnÍi' eíno JÍrré v mezÍ.aárodní organíza-

cÍ býva\ýcb polÍtíckýe.b věgňl ťašÍmr. Rorměř Eonzfkova žena Ml-

lena' rozoá Bláho,vá' byl.a vězněne r nakoncc prodělala váIlar' Ja.

ko partyzánka' náslcd!ryr váleěnýcb zranění sÍ ncae po ce1ý ž1rrot.

r ona udělal.a zaaěnou kellérrr vystřídarrou steJně velkýn zkLg*.á-

níg - srnlJ žÍvot dvakrát zactryt1la beletrlst1eQr. Sán HonzÍk

prošeI /steJně Jako Dcozda{ s lékařskou rtdinou nejrr1zněJší cí-

py čeca vč,etaě něneckého pohraniěf. r Honzfk ee aÍěastnÍ.I aktív-

ně frotlfašiatÍckébo odboJe - v té ťtobě byl Ještě grnnaalsto[

přeťl natrrr1tou - byl vězněn a jgn o vlásclí' dÍb svému nládí'

uríkl. tcesur snrtí. Eonzík prošel ''Jen' dvěna gJrnnázíí, aní on

''u&gr za vál\r maturovet.

Eonzík vstoupil do straqr za válkyr Po vá].ce zagtávaI re-

lativně důležlté a qrsoké furrkce, a1e už Y roce f.949 byI trmdě

potrestán za satirlckou básgi na TIítězslava Nezvela. PozděJÍ sr1

ouilos'trrěn' půeobÍl clokonee na stranÍcké vysoké škoIe a naěa.s

by1 redaktorem krrltrrrní hlÍdky ústře'ťlníbo straÍrického listu Rudé

práv'o' odkrrd však z vIastnÍho rozbodnutÍ odeše1 Jako as1stent na

fllozoftckou fatnrltu. V bouřl1vé drubé polovÍně šedesátýctr let

zrÍstal. skeptíc$r mÍ'mo hlavnÍ ďění, nicméně Í on nrrse]. strenu

opustlt.

I
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S }rozdou bylÍ hned po váIce kolegy, Eonz& ukončj-l své

gtud1e doktoráteu 1950. I oa by]- nejvíce ovlivněn Bohrrní1en

lilattresienr EG kterýn se sb1ížil dosti úzce 1oobně.

l{a rozdÍI od Drozdy však prošel ťlva]rrát za evrlJ život no-

v1aanÍ' zkueÍI prácí nakladate1skou, učtl Y severoěeskón pobrr

niěí a na faku1t.ě působtl od roku 1953 a novínářskou přestávkou.

I on byl z fakulty v roce L9T3 propuštěn' na rozd'íl od Drozc[r

srněl g smí pubIikovat a bylo mu povoleno etát ee překladatelen

z povofÁn{, což v Jeho letech a v té době nebylo Jednoduché"

I llonzÍk prošel. nnoba odbornýní funkcení, Jmenovítě v ra-

ťláeh nakladatelskýeh a ě.asopísec\|ch, Í ldyž ne v té níře Jako

Drozda; zapsaI se svou teoret1ckorr', krÍLturnÍ i orgarrlzaéní čÍn-

nostÍ do hÍstoríe překladatelství a jeho 1nstitucí v českoslo-

venslm.

Hoazíka 11ší od Droz$l jedno - přes svou znaěrrou publikaě-

nÍ čínnost po doktorské práci uepodal nikdy anÍ kandídátgkou arr1

docentskou dísertaci, respektíve habi.Iitacl. Bylo v tom kuo fu-

rianstství, anebo ne zcela jasná róuÍe, čt přehnaná sebebÍtí-

čnost? čr nrata zde ro11 í průkazná nepřízeri některých předem

zaujatýeh akademic}ých firrrkcionářů? Honzík tot1ž nÍkdy nedopeal

př1bIášenou kand'1dátskou d1sertgci o Turgeněvovi, kd'e o jeho

konpeteacÍ nemůže být sporu' ale také se nlkdy vážně neuvažova-

].o o přijet-í souboru Jcho ne'sporně kvalitnícřr studl.í. A tak Je-

den z nejvzdělaně jšÍch, neJnadarrě jších, neJpubl1kovaně jšÍch,

veře'Jně nejčínněJšÍc\ a d'odeJme,, bez nadsázky i. jedcn z n1purt-

beněJšícb učttetů ťakulty zůstal až do svého propuštěnÍ ./odbor-

\W asietentemo

tlest]-iže Drozdovo dÍl-o Je cclé vědeeké, úzce spec1a1í-zo-

vané' rrrsistické, Je v tomto aspektu Honzík Jeho přÍoýn' prot1-
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kladcpo .Teťro dílo se štěpí alespoň do ět},ř seuostatných odvětrí:

Je báaaúc osobitého ražesí, přední překladatel, rryn1kaJící krrl-

turní žurÍrausta - 8 B!: v nepoelednÍ řgdě význernný věd'cc- V ton

navazu$e v čecMcb na trad1ei úc't5rhodrrou; aabeJíeÍ až ďo dob

naJstarších, álvou v nlnrrlén Í tmto etoletí. Právě neJvětší

zJev5r našÍ lÍteratrrr5r a kultrrr5r býval.y.vždy alespoň dvoJvalenění,

ěastěJí spíše vícenralenění: čelakovský a Erberr - básnící, překl*

ťlatelé' věťIcÍ; Eavlíěck . pol-ít-ík' Žrrrna1.lsta' básník a přetIad'a.

teI; Vrchl1cký - bágnÍ}, překladate]. a uátverz1tní proíceor'

uasaryt - vědcCl ŽrrrnaI1eta, polÍ'tl'k-.. až po Šalclu, Elscbera

e Fonzíkova uěÍtele Bo}runÍle lflatheaía.

Eonzílnlv e Drozdův ž1vot E'e lry.znaěuJí až překvap1výuÍ sho-

d'a-íl na níchž ae dá d'emonstrovat obecnou pIatnoet některýeh

faktů' naprot1 tom,r rozestup jej1ch díIa Je znaěný.

r když bobenistické čÍnnostÍ ilonzíkoqp sí v tomto sbornf!ír

vší-á speciální e:hrdl'e, alespoň základ.ní fakta zde uveáme.

Básník Honzfk je vcřejností téněř neznámý. Zaěal jtž Jako

šestnáct1Ietýl a Jestl1že neskoaětl arri ve své šedeeátce, neJdc

Jea-o *mladistvé poblouznění". Uvďejníl několik veršů po časo-

pÍsecb', a spolu se třenÍ kolery z galnázl'a debutoval a zároveň

ukoně.Íl gvou básn1ckou ěirrnost pro veřeJnost sbírkou Jíekřcní'

v5nÍaoou L945 ve Vysokén !{ýtě. V této sbíre.čce tislorc někoIík

básní své váIečné zkrršeností, }rrrlzy, naděJe, a1e Í strašnébo

stignatrr véJ.ky: Za ě1ověka se strašně stydín./ Do snrti stydět

se nepře:stanur Á zd'á ae, že přee všechr5r peripetie básnítovt

tato nIad'lstvá devíza zůsta)-a. A enad ji rozšířil na všechno

bytí: Po ceJ-ý život Jsen se v;ptával, jak žít-.. Ano' Jeho

poezíe Je jedinou velkou neditací nad žívotem, se stálou přt-

-7-



ponÍnkou negnazate1n$ich krvaqÍch stop vá$r' ./někdy Jen JedÍnou
větiěkoq,/, stáIe víe a víc protkáv'aná vědoní.r blÍžÍeí]ro ee etá-
ří a ncdoko'aěmébc ž1vo.ta, Jeho mar,rrostÍ'' Hyž za kažitýa PoZ1-
tívem atoJíl ttTcnřet'

vŽdyc]q1 br bylo něco důležttějěího

než ty a Já:

něJaká lapáIle'

něJaké školenÍ'

něJaká Yďlka nebo Únor.

Ten parrovačqý neodb3É.ný blŽee

MrsfEt

-'"* trr bylo něeo jÍnébo.

A zatín uběhl

- Jak voda mezí prety -

život.

Ilonzík Evé verše netiskncr Eá k tonu dost e. dobrých důvodů.

ďen ěas' od čaau, s větširou k ''jubÍleJními příIežitosteo' po.

ek5*oe qybranénu }rubu přátel poLled do své dílay. A1e básník

to je. A považuji téněř za Jisté, žc chvíJ.e, kdy brr.de i ofÍ-

cíáIně ověnč.en básníekýu Iaure'a, přtJdc. Mrrsí přiJít.

Daleko šfuší a poehopitelně veřejností znán$J$f stopu

zanechal jako žrrrnalÍ'sta. Krr1turní žurrralista v ton ncjvl.aet-

nějšfn sryslu toho slovao Protoře, nejen proto, že psa1 o kuI-

tuřeo F{onz& dokonce d'ebutova1 Jako "no.v1nář, vž Y roce r94o

článken ve skautskée ěasop1se Junár. Skutečný žurna1ístÍc$Í de-

but nastal poehopitelně až po válce. Honzffc tÍskrre neJprve vc
studentsWch časopÍsech, J1ž roku 1946 pronÍká ďo ceIostátníeh
ďenÍ}ců a téhož roku do KulturnÍ po1itíkY, Jejúnž redaktorem ge

t-
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&táYá n8 pod.zÍE 1948. KultrrraÍ poIitÍka by].a ěasopÍa E. t'. fuP

r1ane' ktLerý v aěn dovcdI soustřcdÍt nadějEé Í zkušcné árrnalÍ-

erQr e Í za kouplt'kovanýeh' podnínek ubránít JeJ vždy pfecc $ca

s8&o ěeaopÍc krr}turní. ho.}Íoqz<lra to byJ.a aceporně árrnelÍs-

t1okd škola- r když Jeho lrázoryy zdc by\ Ještě poněkrrd sÍnpl.:l-

fÍkantnf a Jeho kr1tÍEy dobově Jcdnoe.tranné, Jeho znaloetÍ

í mÍ"třaí básnteké uatroJenÍ mr rrmgžp{l$ obJévovat poezÍi

e uměIeckorr hodnotu. v té době byl. aonzík po výtcc Ještě uo.

bcr'Íct8'- A n'a tomto polí ur acIae upřít kur odvah3r, kťlyž krÍtÍ-
zoval uznávanou autorÍttl - l[ezvale ,6eho s'bÍrku VelÍ\ý crloÍ/o
to aeÍ bylo preY.ou p$íěínor J.eho prvního straníekého trestrr,
k !ěnuž *árnlnkou byIa v opÍeecb se šfřÍeÍ vgšovaná sgtÍra Ea
Neaval.ovrr po'ezíÍ'

Eonz{c ovšem publr$e dál a úcpěšnš, a rtrrchIa se Eu
otvírajÍ dreře redakeÍ prakticky věech rÍz'.lorn\Íiďr denÍkrll ěasaF
pÍsú i ll'terárnÍcb' re-vuí, z nícbž JnerruJne aapoň ty neJpředněJ-
šÍ' Norý řÍvot ./pozděJšÍ P!a'neď, Světová líteratura, L{terární
nov{ny ,/pozťtěJÍ' L1terární ll'sty a l"ístg/' Krrltrrra, Krr1turaf
tY,,oabe, Ilost d.o donr.

Bezo sc sta]. renomova4fo žurnalisto.r, a tak po urěttých

žÍvotnícb peripatÍ'Ích gc l. úrrora 1962 gfáYá téněř aa t'řÍ ro$r,
ěIencn krrIturr:Í red'akcc Rudého práva. nudé právo totroto obdobÍ
bylo později Htízována za 1l.bera].ismuao čest ě]-enů rgdakc'e
aemobIa pozděJi setrvat ve straaě.

Honz.ffE př1 evé žurne1lst1cké ěirrnosti sle.doval ěeekoB
tvorbu' hlarrně aoučasnore, steJně Jako ].1teratrrru sovětekou.
Reago-val' jak by1o tehdy zrrykem, na ne jrůzně jšÍ jubilea a wJa-
dřoval ee k něHerýn .záaedním' o-tázkám }lteratur3r
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Ve spec1f1cké etat1 tohoto sbornfku bude připmenuta

řtonzíkova stef o básníkrr Skácelovf., nesporně Jedea z líorrzíko-

výeh žr:lzralÍgt1clýc}r $konl neJoeobÍtěJších" AlE nožná' ře ro-

x4 árnal1sta se daleko vÍe proJevoval v aesěet$fcb glosác\

poznánkácb' aprdvách' ěaato jen někol1kařá.lkovýcb' a JaklsolÍv

aáB o sobě tvrťlí' že jeho sloh Je až baroknÍ, právě v nich rrka-

zrrJe na avou echopnoet být pneenantní a přesr1ý, neboř Jen tak

Je nožno být etru&qý a sTozulnÍtelr1ý. A v těchto gl-osách ae ne,J-

vfe upl-atnÍIa řlo'lzíkova všectrannoet: neJsou Jen o líteatuřc

/a to ěeské, ruské, sovětské, světové./, ele i o JÍných clnrzích

tněnÍ' napříkla'd fíInr' výtvarnéu rrmění, ěasto o pŤekl'ádán{

a pŤekladacb' o Jazykovětlě' kulturních rrdáloetech, naklodatel-

skéE životě aJ. BlÍzko k tonu eaJí jeho Ínterviery Í' lÍterárnÍ

8 E11!tlrrŤí glosy z cest. větší váhu ovšen nají pochopi.teIně Je_

ho rozsáhlé a ěasto "zásadní' ě1ánhro

V ních - tglť jako tehd3l nÍkdo - 8G nedovedl a neuohI rqy-

svléci ze své doby. Takže chtě nechtě se staví někdy na kaza-

telnu, aby zvěstoval dlovu opakované norrdrosti se vždy jístou

radou: B€Smíme přehnat mi čebý, ani hott ChváIí, co Je třeba

chválit' d'okonce i BabaJevského Rytíře zLatÁ hvězd'trr Á[ový žÍ'-

vot 1951, tro/) kteÍŤ ee brzy stal. prototypem ronánu v duchu

9ruItu osobnostiÚ. Jerrže urěuJíc'í Je' pro Honzíkornr práci prg!ý

opak3 už na počátkrr šedesátýeh let sí pozttívně všíná avarrtgarr-

{v rRuae právo 24. 6. L962:/, jako jedea z prvých propaguje bás-

nfky typu Boriae Sluckého lliterární nov1qr L964, 48/, anebo

tehdy ještě pořád sovětského autora' Alexandra SolženíeyBai

a nohll bychon polcačovat,' tŤeba o KafkovÍ, kdy zdrlrazňuJe nut-

nost "vynomávat se po svém a chápavě 1 s jew opravdu obtÍžně
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ee poddávaJíc{+Í výklaďu, e př1ton nám v nnořrém yg]mí blÍz\ýuíň

rtuae právo 24. .I. 1964/, arrebo kolÍk zas udělal pro sovětskou

Itterafuinr' zvláště poezlí' l' dokonce těch etředníeh kval1t

./šětpaěov/t a!.e zvláště pro JeJí vrchol;r, a{ Jc to AseJev'

Ctůebníkov' ďesenÍn, MaJakovskíJ... arrebo Pasternakn k něnuž

se rrrreef atáLe znolru a znonr a o němž neváhá - př.€8. €tlyou něko-

IÍHt 1roklanovanou nechrrř k MsnÍckým a sp1sovatelsk3Íu. Že.

bříěkt:E . vJrsloveaně prohlásÍt, áe Je- iag1 neJvětší a neJby-

to,stněJší lyrík neJea ve své generací, ale v cclé dosavad,nÍ nrc-

té ].Íteratuře našeho stoletíř /ttterárnÍ novÍDý 6. ?. 1964/.

A v ělánkrr, který už Je na přechodu k eseJi čl vědecké

e.ůIdÍí' nakoncc opětnýn' vJť'rolání'n avého uěÍtele !fiathesia farntrr

IuJe doeů přes!ě asi dg1eko víc neŽ Ja evé osobnÍ starrovlsko:

"Koneckonců 1 sÍla a přÍtaž].ivogt Bohun1].a Mathcs1a spoěÍvaly

do znaěné níry právě Y tom, že svlé rýklaity ruské lÍteratrrr5r

předrevolučního i porevoluěnÍbo období ďovedl rozďtrávat Jako

poutavou 1ntealreÍ mezl- rrrskou a ěeskou zkušeností, že je - aě

aán přclclad'atel 'fornaliety' šktovstéhg - po.Jímal- Jako' zasYěcc-

né prostředkování estetické Ínfornaee o rueké skutečností' če8-

kéur ětenáři... Avšak základrú eíl všech jeho fomorrých 1 psy-

chologÍ c\ých' soe iálněh1etor1ckých i 1 i trrárněhi storlc}ýcb

gna].ýz 1 paral'cI by1 vlastně Jedrný; .I.1deo Jiného citového Í

ny.Ílenkovébo skladu naxináIně zpřístupnit rozlehIý a v Iecčen

Í odleh\ý sad zvar5Í ruská llteraÍerrar,/Ilost do donrr L967, LL/.

Je poc}rop1tel'né, ž;Q ltronzík věnova1 mřroho lnÍsta překlada-

telstv{n ař ctar*onr mírůén, ěi posouzcnÍm překlad'u v necmzích.

Přek].adate'lstvÍ Je Jedna ze ětyř základnÍch "profesÍ' Honzfko.

v;Ích.
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Kdy zaěal. Eonzík překIádat, snad arrí nemá snyslu zJÍ'šfo-

Yat, ěasop1secks nnu vycházeJí prrraí přeložené verše koaeen

ětrrřÍcátých let a v roce t954 qychází tcqížně výbor z Brjusova

I[é zcnf /:EúzflE. Je zťle zárovďt' editoreu.{ kdc poprvd Écdstu-

pnrJe Jako překladateI poezíg v kntžnÍn ce].hr. Na poěáthr ].et

padesátýcb vtrrcMzeJt, nu třt přeložené proaaícké irnirry .áeden

a těďr tÍtfllů Je odbo'raý,/; Ilonzflc aán pŤtznává, te tehdy rrvažo-

v.al. poprwé o tom stát ee přek1adatelen a povolání. tilÍcméně Jeho

arrgežovarrost žuraalÍstÍcká a věťlccká JeJ od této práce odvedIy'

t.akáe - nepoěítáne-li příl.ežÍtostaé paběrB3r' vlasfurě někdy ne

zcela neaaJínavé - soustarrr.rě s.e k této práe1 vrgď Jako k rrutné

o'bžívě aE sa samén konc1 šedesátýchn respektíY.e v gednd'egátýeh

Ieteelr. Jako překladatel poezte se ve větěí níře věnoval vlastně

jen třem autortm, šělpačo.vovÍ, &rriěovi a BrJusovovi, z ěehož

nejv5iznannější jsou právě Jeho překlady posledně jncnovanéřro

autore. ostatně BrJusovov1 ee věng-val 1 oďborně' A z BrJueova

rr.yťtal. svr1J počet v kníze RozbranÍ hlubÍn /Ptaha,oďeon L%2/,

ea ktcrou byl i qrznamenán. Honaír překl-áilá tak, Jak se o to

snaž,í současná škol-a, JejÍž norrnu a nožná nedostižný vzor' sta?

no,v1l. fuanuel llxrntal přÍ naxÍná1n{ věrnostÍ přiroaený a p\mrr

1ý, básn1c\ý /!/ jazyk. Je to J1stě otázka talentu, jístě

otázka jazyko-vých znalostí ./synor,ťBitý' &1e. ani bohen nadan5i

géníus nev;rhoví těnto pořada,vloSn bez nekoneěné dřÍnyn zkoušení,

opravování. Honzflr sg s úspěchen snažf těnnto maxina]-istiekýn'

požaďavkrj.ui ryhovět. v posIed'rrí oobě odešel od současnosti až

na přel.oo 18. a 19. stoletÍ. Deset básní z Děržavina přeložttr.

pro, vysí1ání českého rrozhIasu a ot1skl. v'e, sborníku Miloslarn!

Jehliěkovi k šedesátirrám .r}enha L98v. Snsžf se zde. v laíhr
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- v níře yg]rní střízl'ívé - Bavodit nínuIou dobu .ftioozrnrčrý,

PěJy sIed, l."'Áa apo6./. ffiá se, áe. překl.ádánÍ veršú Je pro

H@zíInn víc radogt a ukáJení básrtÍeké ctÍžádoett než zdroJ YJi.

daljnr. ťen našel, v přeilclácÍání próry, nícméně Í' zde sí vybfrá

arrtorT ne zcela všední, tak se věnoval. romantÍcké próze nrské

/oďo'Jevskíj, Pavlov, Beetužev-lfarl{ nnl{J/ a. prózc Pasternakově.

Z Jďto překladrl Pasternaka nobl3r wjft praktíc\r Jca ěaeopÍ-

geché rttrázlrý. zslášteÍ kapltolu trořÍ Honzflcovy předrIady vě-

decEýcb dIěl. IJiž v padesátýcb' letech" /l9,3/ pře].ožiI ďe!!BíI'oY(P

va Gogole' v 70. Ietech tícbaěova, Skaft3ruova, Irmaěrskébo,

ŽÍranrrrsréřro a dva titulJr z Bactrt1na. ďe třsa souhrnrr několl'ke-

rých ecbopno.etf, aby člověk by1s t.o takovou pnácÍ v5,kgpat, reg-

peHÍv.e qr.konat JÍ do.bře. Honzík, sáu Msnfir, rg.Í zac'bázet

o jazykcn'' sán' vědec, cMpe potřeby vědecké přeenosti í nutnost

JednotnostÍ a drIslednostt tg"nÍnologÍ,e. A koaeěně ná ťIost svě-

ďonítostí 1 otlborných znglostí, eby doveďL křlíbrr cloprovodit apa-

rátem a reJstň&r' 1 když Be u náa přímo lav1novÍ.tč šířf nóaa

v beletríÍ 1 ve vědě rholého textur ./poťl].e nótro soudu spÍše

všsJš z leností r.eŽ z Fpřesvěděenf'/. Z Hanzíken přeIoženýcb'

lc'n{h Je snad v d.ané chvíIÍ neJaktuáInějšÍ BeebtÍnr E Í když ter.

nÍnolosicky byl také nesnÍrně nároěqý' aaí překladate'lskv rre5-

většfn oříškem byr Ž.ÍrruunskiJ" Zďe b3i.I 7grlvr$ažavárr t Éeklaťte-

tel poezle' Itonz& sen přelažíL ukázhr z Rrškíaa, Fet.a, BrJuso-

va' Crarrtiera' Bloka, Kuzminar Grnt1Jova. Jin,é ukáz$ přetrlaťlu

nrsel př1způaob1t požaťlavkr]n textr. Něko].1bát stál přeťt atáz-

hou terníaolog"ickou' zda užtt tetmfnu nrského ět ěeského ./cho-

reJ x trocřrEJ.1' Jak ae wrovnat se skuteěnostÍ, Ee eáB ŽÍIEun-

skÍ'J - Jd.e o práce z rr1zných dob - nenÍ Jednotný, Jak pŤekláťlat
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temfrry honor5rnické /stichos1oženiJe/. Překladatel o tom říká:

'Snahou překladu bylo tlr:močit Žirnunského stati v naxímá}ním

souladu se souěasným stavem české literárnÍ vědy a jejíro poj.

rnového aparátu. Různé okolnosti praktického i zásadnějšÍho rázu,

2e.jména rozdÍIy v tradicích české a ruské poetikry. a oh1ed na

ind1viduáIní 1 dobově kontextovou specífičnost Žírnunského 1i-

terárněte:oretického nyšIení však způsob1ly, že pIná realÍzace

toho.to záněru se rrkázala znaěně Ílrrzorruí....s v zásadě jsme se

v ce1é kttí'ze řídil1 dnešním.i běžnýtrj- českýni uzancemí a odct5r-

1ovalÍ se od. nich pouze v těch - z logilqr věcí však relativně

četných - případech, kde by jejich nechanické zachování chtě

nechtě znqnrenalo ruského autora zkresIovat a podsouvat mu

hlediska a postoje, které nesdílel )I{ uoo,íkoví je' i tato prá-

ce pod'nětem k nalé l'minj.stud'ii" o probIému přektádání věd'ecké-

tlo; d.íIa.

Než přejdeme k vlastní vědecké prác1 Honzíkově, připomeň-

ne ještě Honzíkovu dvacetiletou čÍrrnost učitelskou- Ta je nej-

tíž postižitelná, nicméně se zd'á, že Holzíkovi př.inášela nejvíc

uspokojení, snad i  proto, že víc než kdokol iv jíny cít i1,  že

umÍ nalézt kontakt se sýmí posluchači, že právě vysokoškolským

stirdentům je schopr5i něco dát a říci, a že - 1 za způsob svého

podání' za vtip, i mimoirrrÍverzitní přáteIské a 1idské ci:ování -

je u stud'entů opravd.u značně oblíben. Snad, a to se vlastně ne-

týká jen Honzíka, d'okonce jeho *spo1uoslavence* Drozdy ve stej-

né níře' a nnoha .'os1avenců' minulých í budoucích, bude ještě

pří1ežitost požádat žák1in abY autentick;r zaujali starrovisko ke

g'gÍe-gěi!e-lůg=-.

ť virtor Maximov1č ŽirnunskiJ, Poetika a poezÍe, odeonn
Praha 1980, str .  536.

\..
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Od ěÍnnosti překledatelské a učÍtelské vede jakoby přímá

ees,ta k čínnost1 edítoreké. Ilonzík t Jako edítor se stává výr,.

nsqýr eJeven naší současaostÍ. Už v padesátýcb Ietech přtpra-

vlt ťběrTr a rýbortr v oborrr' ěeské lÍteattrr5r z Kar1a Tmma a

Božeqr Bencšové; ťto.bově podníněný Ebornflr DáI nad náml' plá nrdá

vlaJka ěietá n95u Je úěelovou d1cÍ svázanou a Jeho vojeaskou

službou. Y téže době př1pravtl z ruské ].iteratury Jen BrJusova'

k něnrrž se pozděJi rrráttl /vLz gýáďt v sedmdesátých letech pak

postrrpně čecbova, CvětaJevovou" Smo$ova, Puškíne, orlova; Ll.

cb'aěera, řutěeva, I,ernontov&' BestužerďarlÍnskébo, TerkonÍna,

Bloka. I{ěkteré ed1ee - Tesnrěs doplněné Jeho prtvodnímÍ studl'G.

ní . zaslirbuJí zvláštuÍ zlrínlcJro Tak bned í&terd západon&ecrý

výbor současné sovětské poeaie Die swJetrrrsslsehe PoczÍc der

@enrrart .áortnrrnd. Lgffi/, seznaurtJÍcf západní litěnecko ee sovět-

slrqr pocdií. z útrlu pro ně nezvykIáro; Bor1e Pasterngk, Konfege'

epolu e Drozdou Éipravený. sborn&' jehož zaněřenÍ řÍká vL uázev,

kt€ý všalr pro Úz;měnu nakladatelského profilur nerryšel. Svazek

osÍp Mandelštan' Veršc /odeon L982/ Je vlastně etarý ťtlub & pilÍ.

ní seznánenÍ s autoren u nás - po někol.ikarráeobn& odl.oženfr Je

to avazek Eonz&ove v5Íběnr doprovozeqý Jeho etudlí, eož oboJf

pŤedetawJe ua:ct'rro'. Zclá se, Ee v tomto oboru Je Eonzíkůr hus-

terstůck' Zí:ato v azuť[t, IJnÍka ruského e5inbolimu /od'eoa, Pra-

b8 I9Bo^ Knihr uspořádal. dost ne.trad.íčně, rozděliI jí na tř1

odd{$' nastrrpuJÍc&o s3ru.bolisnu, vrchol{c&o s3nnboll'suu a ustu-

pqjfcÍ}r'o qrnbolísnu, qybral skutečně nejvýznarrnější básně spolu

s některfnl. i.objev.r{foí. /aé zde - ostatně to je sanozřejmé * by

byIo možao nejvíe nanítnout, n'apř. ve výběru ze Soloviovďt do-

plnÍ1 u jednotl1weh autort základnÍmi statěni, eán lrybral. Ílu-

streění. d'oprovod', napeal }rutnou a poučnou studÍl', charaktenÍzo-
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val jednot].ívé autory a d.oprovodíI hÍhrr rozeáhlou tebuItiou

uváďěJíeí ěasové souvÍslosti. Snad Jednoznaěný úep,ěch /ús*

poň v odborqýcb lďvzí:eb/ této hÍňs nlr otevře]' eegtu k obd'ob.

ná entotr.ogÍí ce.LocrropsH.

Eonzft byl editore[ Í některých aouborrl, nejprve to byIo

DfJ.o Bořeny Fln#čEé v naklaťIate].stvf československý epÍsoval

tel /L955-L9ŤT/1 k uvedení autork5r do koatextu ěeské ]-íteratrr-

ql' byl.o tře'ba jÍeté dávky oďva\y i dÍpl'onatickébo umr' Pak aá-

eledov€Io rEplezentat1tmf še s ti sva zkoryé. vtrníání ťcrezy }tovffcové

ra95tL9€r/} aE posléze se stává edÍtoren desetísvazkov;Ích spÍ-

sů eváro *z6k1adní}'o* autonal r. s. trrrgeuěva. Spí'sy zaěal3r vy-

cbázet v roee L955 a dodnee /l/ nelg.u dokoačenJ.' což ovšen ne.

nÍ v1ngu jeJÍcb. edítora, který Je příprarnrJe víc než peěll.vě'

píše ke všeo. svazhln" doslovy /ktel..é by saqr už vyda$r' za kart-

dÍdátskou prácítf některé pořádá detaí]-ně, jÍné komentuJe.

r tan, kde nenÍ edíto'rem, doprovázÍ ěasto elzí přek1ady

srnfoÍ dosIovy nc.bo předmurami. Jgou skoro vždy psány s neúpros-

nou vědeckou akr1bÍf' s dokunenliacÍ jako u akaťten1ckýe statÍ

a a přísnýa vědornfrn odpgvěťlnosti. IlonzÍk j{m{ obsáhl celou trrg-

kou l1teraturu.' Pokrrsf.Be-Ii sel bez nároku na úpInost /a e vě-

doBíIL' že se k aěktet'm autortm, jako ťurgeaěv, Gor}ď'j, Tolstoj,

vraeeI ěastěJV jenon. vyJnenovat ty, o nÍchž Honzík Psalr Jsne

str vědoní, Že Jsne tÍ.p aeřekJ.i ještě níc; a přeec; PuškÍn' Ler-

montov, Barat3rnskijt Cogo''l' Turgeněv, lolstojn DostoJevsk1.Íl

Ťutěev, Fet, Áksakov, Někrasov, UepenskÍJr Leskov, čechov, Gor.

klJl AnněnskÍJ' Bl.ok' BrJusov' Cvěta jevová, &nin' Mpndelštamr

Smojl-ov' ťvard.ovskij' lfartynov' Antokolsk1J' Lu.konÍno A ještě

! n{nr přípofue z prací blízlých doslovrlm a úvodr]m Cončaroven

Sluekáho' rTevtuše.kal TÍnokrrovg' Bokova, YanšenlcÍna, KoržavÍ'na.
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A Ještě k tmr soubrnná stud1e o současné sovětské poezÍí pro

Rheíní scb.Wegtf,ĚLlec'bc Áusl.andgesellschaft v Dcturrndu /a968/,

e studte k t1tutúE' jako Deset nre\ýcb nove]. 19. stoIetí /ča.

spÍsovatcI' Í9@.r ět úvod k t1tulu Elato v azum' o něnž Jme

n]-uvÍI.í před cbvflÍ.

I[e, ekutečně neJde o výěet, o rnrrožstvfn které koagc. koneů

n@í wačuJící, Jde o zce1a něco JÍného. Jde o to' že nauý,

vědeckou akrÍblÍ podložes názor se za urěÍtých podnínelr uklá-

dá Jrn* neá do příeně věd'eckýcb. etudiÍ.

Badate,]-sEy v ton nejvlaetněJěín sm3rslu tobo s1ova se

EonaÍk věnova1 Gorkénrr' BrjusoYov'í' Blokovt' !íaJakovskénr'

lfěkrasovovt a trrgeněvovÍ. Eonzíkow vědecké etudíe Jsou

vI'astně rozpre@vané Jeho dŤíYěJší portréty a gamozřeJně ť1o.

lngentov.ané podIe lÍterárněvědqých zvyklostf. Pozo'rrrhodné jsou

Jeho st5rkové st,rrd1e, zee]-a no;vé aapekty přtnáší např. srovnÁ!'Í

Eertrdy a Někrasova {L9TL/. ďako oťtborrrflr baJusovovský a tr:rge_

něvo,ve$f Je, ceněn v Sovětském svazu' ěehož dokledem Jsou PoZ-

vání a BřednášLY na synpoz1ích o těchto autorech a publÍkaoe

některýcb prací tan; píIn5fo sebráníe nateríáIu a ukázánÍm no-

výcřt aspektů vzbudíIa, tentokrát mezÍ bohemisty, pozornost jeho

stař trrrgeněv Í ěešskaja Iltěratura /sbornfk r. S. ťurgeněv

1818 - 1885 * 19581 0re'1 196A/"

Ještě budiž př1pomenuto, že EonzÍk spolu s ď.. Fraňken
.  v  Němeek lc

připraň! sborník deseti stud1í o eovětsseh autorech /sou-

ěasně nabídnutýcb Í českému nakladatelrí/t ktelý však nelryšeJ-o

Honzfi< sem napsal portréty Gorkého, MaJakovského, Pasternaka,

S&eaÍ.epa a Jevtušenkao

-17_
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Svou dosavadní prácl. - ač neozdoben akad'emickya1 tttuly

- dovedI zatÍm k vlcholu vel$m eJmtetíckým konpendien o děJi-

náa nrrské llteratrrr1r./

z katedqr nrsíatíky sc pokorršelí Jed1ncÍ Í katedra Jako

celek vydat souěet své doeavadnÍ vědecké práce. Tato konpendla

nevyšI.ao Tím vÍce těší' že se to podařÍIo alespoň autorské dvo-

JÍcÍ' Parolek-Eonzflc. .JeJíc'b spoJ-ečné ďÍ1o byl-o příJato ve všech

wšlýeb recenzÍch pozlti,-ě.ď
Eórrzík zůstává věrqý *staréi. biograficko.h1stortcké

netod.ě' s. důrazeu na e'tÍku básn1cké tvorby a e vědonÍn složité

souhr1r všecb duchovních proudrl doby- Nehledá stůJ co stůJ pře-

kraplvý ě.í nov5Í přístrep k l.átce ' konec koaql se také nezúěast-

EÍI žádlnýeh spmtl a ěaeto vášníqýGh d1skrroÍ neto'do1ogÍ'c$feh.

J&o nesmírně bohatý sIovnÍr, košatá aŽ barolaú věta' ele zá-

rrovd Jenné básnÍcké cítění spojené se schopností přesného

pojmenování c1Bí í a Jďto vědeclých prací vždy díIo dokona16ho

tvgruo lfonzÍk je 1 po formáJ.ní strárrec' nepř. c1taeí, přesný'

al'e zároveň básnický ve všech názvech svých kapí'tol, poJmeno.

vaných vždy přiIébavou netafolollo

Eonzfk postuluJe od l1teratur;r řsouvztažnost mez! tvon.

bou a Ě'Í.votem' slovep e ěigen" /atc. 1o8./. A tato nároěnÁ ďe-

vízc pIatí i pro jeho vlastní ěinnoet, r:měleckoů 1 vědeckou,

skuteěrě a beze zbytl}ru.

1/ Rad'egast Pa.rolek, JtŤÍ Honzík, Ruská klaslcká lÍ'teratura,
SvoĎod'a' Praha Lg.rT, gtro 6)2.

d v zabraniěí vyšla, pokud je nán známo, Jediná, a vel1ee po.
z1tivní' rgc,enze íK. I. Rovťla, NabÍraja rrysotu, RusskaJa
lÍteatura' I979J č. ?, gtT. 181 - I.85. - Reeenze připra-
vená pro záp. Něňecko ňeby1a uveřejněrla.Í

-18-



.Iestliže llonzík' aě nezvykl'e "mlad1stvýo šedesátník'

působí .ťlnes. ekeptickou vyrovnanostÍ a rez1gnovaností, Je

v tonhle Drozda J ďto přínýn opaken. Nenlnatmě zaéírlÁ znovu'

vžqy s eilánem a s přesvěd'ěenín o aaleznuteilností pravť\r, atá-

le s novou důvěrou ve sw3J vědecký přednět, byř v souvÍslost1

s nfm t1sÍck]9át zklamán. V postavě duešnfho šedesátníka" po

všee}r stránkách muže zkušeného a nakonec úspěšného, zúetává

něeo přírodně naivního a v důvěře až trag1ckého.

EonzíkovÍ zůstal.a poaLc rorrnoprávnou dnržkou celébo

řÍv.ota' Drozdu poznamenala aktí.'mě jen v raném mládí. Á hned

od strrdiÍ krxrstal-1zuje u něho záJen vědectqÍ, eelé Jeho dÍlo

Je ./věe*rrě popu1árněvěd'ného./ vědecké, Í Jeho ěasté recenze

a nov.1nářské ělánbr se saažÍ wJÍt z něJakébo vědeckébo bodu,

aepektu' který oršem - prakticky u všech, kdož bylt /Jse

bylÍ.í veřeJně ěínnÍ' - byI. někd'y přflrš poplatea době.

Drozda má za sebou ředu hft, prosadil se s nírnÍ už

v situacÍ' kdy publíkace obstarávaIí *korxrfeJové' a nladým

prostě neb5rlo dáno publÍkovat. Je as1 Clost těžké zváž'ít tento

fakt' ba Jcn. pocbop1t JeJ pro člověka, který výluěnost té doby

neprožil.... Spoěí,tat Drozd'ovy knÍtry dost dobře nelze, napsal

vlastní, Je spo}uautorenn s Parolten a lÍralor, s celýn kolekt1-

ven'' jemrž stál vžťly v čeIe, Je}ro komentáře jsou praktíck3r sa-

noetatnýoÍ }n1hamÍ. S věkem př1bývá Jeho vědec$fch studÍí v neJ-

'ržšíB sm3rs1u toho slova, když zároveň nedo,brovolně opustil po1e

}B1ttlv a líterárněvědné ./1 krťttrrrněpolitické/ žrrrnallstiky.

Soustavná Je jebo práee jako ./velÍce úspěšného/ autora do.slovů

a přednlrrv"

Drozda tíhl k teone,tické a fílozofícké odpovědi na otáz-

hr' co Je to ]-iteatrrra, ja}ý rná seysI, ěeurr sloužf, Co Llgpo-

-19-



kojuje. Doba mu nabízel.a prefabrikované odpovědí s obrovskou

dávkou na1éhavosti a přesvědčivostír Se zdánlivou jistotou a

neochvějnou víbou v koneěné nalezení. K této prácÍ jej vedl.

i jďro - docela opravdu nezapomenuteIný - učÍtel. V MathesÍG.

ví' který mě-l bohaté zkušenostir pozitivní i ne,gatívnfn museIa

hlodat nejistotan kterou zahýval jednoznačnyn stanovÍskem

a zvIáště před studenty Lrranou jistotou" Y DrozdovÍ zřejmě na-

šel neobyčejně schopnéhe žáka a. oddaného následovníka - a tak

onr Drozda, to měL být' kťIo měI jemu, hiethesíovi, a za nějl

[1athesia, od.povědět na nejpalčivějšÍ otázky.

Na počátku padesátých let se Drozda obírá rus}qmí revoluč-

nÍní Členokraty a velmj ěasto Marxem, Enge1sen, Leninem, StalÍ-

ne$' šneralem ve spojítostÍ s líteraturou a kutlurní politi-

kou. fuchIeji neŽ kd'okoliv druLrý sebral s nevšední píI'í obrov-

ské mrrožství nateriálu a zpracoval jej s peč1Ívou věd'eckou akri-

bíí ve' své knížní prvotině, rozsáhlé nonografií BoJ KSR /b/"*/

Ivíyšlerrkově by1a ovšem heiha pojata jednoznačně v intencích

doby. Když kniha vyšla, byI Její protektor a iniciátor Bohu-

mil Mathesius už mrtev. ./Splníla onu [íathesiornr volr:ntarist1c-

kou před'stavu, jak je třeba se k literatuře stavět?,/

Drozd'ova stanoviska mě].a za násIedek určité oficiální

uznÁ,7{ s nicnéně pozd.ní vydánÍ }Tlrhy ,/v dnešnín polygrafickém

průnyslu tak samozŤejmé/ přinesIo autorovi nejeden šrán a poz-

cější krítika se s oblibou strefova1a právě do této knihy.

/ 
ryj_on-l\| " 

sovětskou Iiteraturu a Jeho ohlas u nás,
1917 * L925, Svět sovětů, Praha I9,5, 576 stran.

,L
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Drozdg jeětě eet;Taf' u otázek krťLtrrrní poIÍtÍ\'' IrqÍžně

se k n{'n rrrátJl. Ještě na samém skIonh' padesátých let společ-

norr krtÍhou a; Bad'egcsten' Parotb tfoění v krrlturní revoluc í.{

?Áe vě Drozda odnítá některá baJlrí etarrovleka, a 1 kcl3rŽ řÍ-

ze,É kulturní polÍtíka Je nu nadá]"e oaou děnÍ, Je Jebo poněr

k lÍden Jíného rďenÍ a Jíqých názorrl .*'íř11vý' chápavý' prttž-

něJší"

Na poěátku deset1letÍ se Drozda dcnnív,a1, že'rJgf,$gdnín'

z&ladnfm problénen celé našÍ proletářské lÍteretuťy se stá-

vá problém kougistÍ.eké gt.ranickostÍ. /sír. 52g, BoJ reR lbil

ns. konc.Í desetlIetí se dÍYá ns. v Jádře tlaŤÉŽ prpblenetiku po-

ně}ud Jinako .DěJiný ovětoqich' lÍteratrrr dokazuJí, |Le kaŽdá

vellcá epocha došIe svého výrazu v lf'teatuře. CtÍžád'ostí ťtneš-

ní:cb episovatelrl j1stě Je' aby t onÍ dokázal1 dát r:něleckou po-

ďobu své epoš Q...nd
Ye]m{ bl'Ízko ke statfe o kulturní pol1tice naJÍ práco

lÍterérněteoretické. Ne náhodou 9e nelJstaršÍ z nÍcb JnenuJe

K dÍshrei o socÍal1stíckém real1snu ./s'trěr L948/. Takové Zarlý-

š1ení nad socialistickýu rqallemem pokračuJe u Drozdy ve sta-

tích Í v žurnalistic$ch článcÍch od prostého' přítakánÍ *defí-

n1cir a noruativnÍcb požadav}:rl pŤee úva}ry stále hlubší a hlub-

éf. aŽ' k prác1 zřejně leJzávaáněJšf, která vzn1kla ve spolrrprácá.

k sofÍJskénr.r. sjezdu e1evist.ů.ďD"ozda byl sptrr.itus egens,duší
-

*/

*l

M. Drozd.a - R. Paro1.d<' UněnÍ v krťLtr.rrní re.voluc1. Státní
naklaď'ate1etvl polÍtlcké lÍteratrrry' Praha 196I' 156 strarr.

Literatura vel1ké lnicÍ.ativtrl, Praha, čs. epÍsovateL I.959t
gttr. 11.

Miroslav Drozda, J1ří F. trbaněk, Zdeněk Mathauser: SocÍap
lístic$ý realismus jako rně].ecká metod'a sovětské lÍtera-
!oT' CeskosloveE9\t pŤeťlnášky pro V. sjezd slavistú',
Praha L963, str. 253 - 260"

xrx/
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í bIavní for'nu].átor. autor.gkého koIektivu,který se pokTg1I kon-

knetizovat onen vágní poJeuo metody a cbápat jeJ v d'oetatečné ĚÍ-

řr í to].erancí.Autorů'n př1nesla stař ostrou knrit1ku,v případě

Drozdy přesně z opaěnýob pozíc'než se d'oěkal při své pr.vot1ně.

Drozd'a zÁroveň pokraěuJe v soustavnén s].edování otázky9

Jak se k lÍtenrírněvědné teor"1í staví JednotlÍví govětští auto-

ří /Gor.kíJ, Pasternak, Leonov, Šolochov ad,./, a zřeJulě o.dsud

vedla Jebo vnitřní cesta k chápání avantgardy. Pravda, první
rJ

ěIánek o avantgandě se datuJe rokeu 1962 
- 

' Jenže zďe JeštĚ

dává .přednost '  rea]- isnu. Ovšen duch sníř lívostj .  Je už don1-

nantní: .ťouto obbaJobou r.eaIÍsnu zase nená. být napad'ena avant-

gard'a.. /+l+/ Eluboký zvrat v Dazírání ne avantgardu se da-

tuJe v Drozd,ovš vývoJ1 roken 1967' kn1žně { 'e neJpodrobnšJi k a-

vantgandě vyslov1l v roce 1968 
nr / 

.r když se zd'e výslovně

naluví Jen o tEfu' vyplývÁ z ostatní Drozdovy ěínnoEti, Že tak-

to vÍdí a cbaraktenizuJe evantgard'u Jako ceIek. Drozdorr! Je

avantgardní svět, anebo svět vÍrlěný avantagardou destruován,

absoIutně zbavený JakékoI1v hienarcbÍe' Je to svět autent1ckých

věcí'  panale] '  a zaněn1tel .ností '  ěasto kardínální, prot ikIadné:

' ' J áo  osvěta  /aJáe  a  i svě to ,  " Já '  kont ra  "svét"/  !  Jakko l i v

se proti tonuto poJetí d'er'e nán1tka , že d'ehíer'chízace /dosa.

vadnícb/ hodnot Je nutné stad1un předcházející'přebodnocení.

b,odnot a že Je inanentní ne snad' Jen 'pokrokuo, ale každénu

duchovnínu polrybu /ostatně hler'arcbíÍ avantgandních hodnot ].ze

prokázatf , a Jakko1iv se nán do Drozdo..la stenovíska hodaě pro.

mítá Jeho osobní vývoj -  po sebezapíravén př i takání oktrojoV&-

0 réaIismu' avantgardě a příJetí revoluce,
roě .  10 '  1962 '  ó .  4 ,  g t r .  4?L -4?4 ,

Miros]-aý Drozda, Mllan ur.alal Dvacátá léta
ní kr"it Í]ry ' Acta llnÍver.s itat ís Car olinae ,

česká lÍtenatura,

sovětské literár".
Pr"ab,a 1968,167str.

n/

nn/
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n5Ín hodnotán přiehází Jako prot1klad zďúrcEjněnf a přÍJetí

ďesílmkee hodno.ů - byl e Je tento- postoJ pokusen o naIezenÍ
pr.incÍpu avantgacsr a fíloaofÍcké svorJqr nod bnutín tak r.oz-

::tlaxěnoru' a rrlznorodJfo.

trř Jsne sd. letmo vš{nlÍ a Ještě všÍnrreqe DrozdovJr vÍr..

tuóznÍ schopaosti portrétu. Vys1ouil1 Jsue donněnkrr" ž'e právě

portcéty Jednotltvých r:mělců Jsou stupl1, které ved'ou Drozďrr

k Jeho po$etí av'antgardy. Dva autoří JeJ prováze.]-Í po celou

dotnr Jeho ělnnoetÍ: GorkÍ'J a l,eono,vo. Iilakoaec se ukázal.o, Že

Gorkif,' rnělee, norá].ní vzor a r.rnnělecký /bc neJen rněIekýl

zákonodárce, Je zdaleka r€4}oruplněJší' než ee zpoě'átku Jevrr{
nícnéně v ot'ázce *lÍ"t*ární metody* Je Jeho stanovisko Í rně-

IecM tvorba dost Jednoznaěná,zato teonov Drozdu přfneJnenšía
rzYíklalřo Ve své monografrt JeJ Ještě bránÍ před avantgardorr,

i když Jeho babitus 'v oěích dnešního, čtenáře l,eonova sblížuJe

e těnÍ trdíee.n{ moderaÍ l1teratury, ktcfýa řfkáne avantgartlr

Úí* r49/. Leonov Je mu prot1trad1ční' přďrodnocovatel vžÍtýeh

hodnot' latentaí po1errnÍk se avou dobon, Je v něm přesah' opřes

hranlce přÍno viděnébo* /6:y7 i Fueae kon}cétně hÍstorÍckého

uurěení' /63/, T,eonov experÍmentrrJe, zobrazuJe urrobostranně,

ouěřnrJe strrrJctr.rr5r a postupy. A tak přes všechnu snahu ubránÍt

Ješt,ě T roc! 1966 teonove Jako realistu, Je Drozd'o,va. eeste k

ehápánf av''arrt'gardy ve velké míře vnitřně proboJována právě na
teonovovÍo

n/--, 
vLz Dnoadovu stud1i Ftrtur1sté-lefovcÍ a Maxín GorkíJ' Aota
UnÍvers l tat1s Canol1nae, Slav1ea Pragensls IX. 'U-nivenzlta
Kar lova ,  P raha 196? '  s . -251-295 - -  & s rovneJ- té?,Dvaoátá
1éta.. . ,s.  23. /u1ožaova znrěna v poq!9j.1 !e Gorkému b1la.
rovněž jednÍm z.dťr,vodů ke kr i t ice, J{ž byl  pozděJí podnoben.
ý i "  i r ,*Ě* V .  A .  Ko i ra l jov ,  K .  J .  Rovda,  Ces ty_a. rozces tí
ěeskos]-ovenské rusigti lřy, 

- 
Pnaha 1 Lídové naklad'stelství

L9?2,  s t r . Ó6 . /
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V l.rrl.žnía vydání ť přede ne,ů?ruueL l,eono ,,, ffi '"

JfB' tJ. Babe1*,Drozd.a obfrat pozděJí' takže došel k závěnr:
mBabel. přeďstaurJe v próze neJlýzrrenněJšÍ zJerr sovětské 1Í-

terámÍ avanl1garfir.n f4U. Vyzvedá Jebo autentl.cífirr věcnost'

nerrkoněerro.st, protfkladnootn para1elnost a daIší etrÍbuty

avantgerdnosti. Y závěnr své studÍ.e rozebírá Babelovtr aktuál-

no.st, přípon{bá, že po urč,1té nadvl'ád.ě románrr nastává rtřre-

sanee povíd\y. TBgbel.ova povídka pro nÍ představuJe tradícÍ

Dad Jíná v;fznam'roll.n {4Tr"

Jest].Íže u Babela a Leonova šLo DrozdorrÍ /tak6/ o stráu-

$r fornální' v kapitole závěrečné vÍdí autorovo. dfI-o po r6itee

ze strán}ryr obsahové, ba norálnÍ. Přesvě.IěivJfo způsobern srovná.

vé traťl1cí Pav.$r KorčagÍna s t]Pad'ÍcÍ Ivarra Děnísovíěe' aby do-

1ožÍ1' jaký Je zásadní :rozdÍI v dobrovoInáu pop'řenÍ vl.astnflro

já ve Jménu kolekt1rru a nucené ztrátě lidské osobao'sti. Všíná

aÍ pak tragÍky rn eovětské lÍteratuře, ta vzníkela až dosud

ze etřetnutf bríetor1c\ýcb sil, a tent<lkrát jde poprvé o - ofí-

cfáIní - aobrazení. trag1$l neetÍuulované žádDýB tvuěJšf^n. ne-

přítelem*, přežítken Er Pod. Jsou to příběřry existencÍonáIně

vybrocené, odsuauJÍcÍ r:rčitou společenskou praxÍ..

U Jednobo a těchto tří autorů ./I,eonov/ s! Drozda hledá

cestrr k avantgardě, u druhéha tBiabeV e€ k nf, etaví ěelen'

a u. třetffro problém avantgardy Jako by už neměI sq1raI'o A to Je

dáno těBí autory s€nýnl.' jej1ch nejrmÍ.třnějšín ustrojenfm

t JeJ1ch n'ístcu' v 11terárním dění' př1ěen' ztotožněrrí objek-

tivní platností oe způsoben vykIadaěova tázání, hledánf 1 rra-

Lézáaí není anÍ v neJnenšfm náhod'né"

ď MÍ=o"lav Drozdan Babel, teonov, Solženicyn, československý
spísovatel' Prah"e 1968' 199 stran.
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Tytc třÍ vel'ké spísovatelgké portréty zapadaJí do ceIé

řady tu většíe}r' tu nenšÍch portrétů. vzníka].y nejrůzaěJšft

zprlsoben. čaeto Jeou to port,réQr Jubil.eJní, někQr í nebol.ogr

1Mathesíusl,1 tinde Jťte o post&w ěeko-nrské, popřípaťlě ěeskop

sloveasko-gorětaké vzáJemnostÍ, kter'é bychon BohI1 nazvat
řsttrrkové' ./šneral o - Drozčlove rozsáhl.á ,k",ížrrt, prvotÍaa Je
- tď(ér kroně ostatnÍch aspcktú. - etyková, Drozda pobačovet

v této tenstÍee dYěBa třenÍ' stlrdÍ'ení, aIe Jeho dolénotr se to

EÍkqY nestalo./ NeJěastěJšÍ přílež1tostí k autorakému portré-

trr byI úvoč nebo doslov ke kn{žnÍmu lrydárrí něktaétro dfla.

Drozda nakones svýu1 portréty zoapoveI praktÍcsr celou nozlohu

soYětaké llteratury' že musel autně gěřovat k. něJakéuu aou-

boru. Takovýu souborea drobn;Ích portrébl je. vernl zřetelně

slovnfko

u Drozdy gg' jeho všestranný odborný ta1ent snoubí a beze

zbytkrr snáší e organ1zabí schopnoetí. v drruhé polov1ně pade.

sátýe.h Iet shronáždil poprvé seďmiěLenný kolektÍ.v, s nÍmŽ vy-

dal ve Svazu českos]-oygn6fuo-sovětského přáteletví 1958 útIý

svazeěek Malď slovn& sověte\Ích spisovateIů, část I., RrštÍ

spis-ovatQlé.,ď V nakladatelství Svět sovětů vyšel v edicÍ Po-

znéváme Sovětský sv.az aloÍrr ![.=]s slovnÍk Sovětských spÍsova-

telů' Ruští sp1sovatelé ,/r.l}maJíaštÍ a běloruští vyš1i opět

Jako s.amostatná práee V. Žrattctého/ l rr roce I:964. Proti

1I.7 etránkán prvního qydání ně].o Jteh no.rré vydání 244" Scdní-

členný kolekt1v se rozrostI lra patnáct1čIenný. V ěele prácc

aestál. Drozda eén, al.e se sqfn žákem, přítelen a spolupr&CoY.

níken MÍI'anen" Hralou. Avšak glo'vník byl hotov ve chví].i ne.

{ č,a"t II.1 llkraJigštÍ a běIoruštÍ spi.sovatelé, zpraeoval sg-
mostatně Vác1av Z1d.lícký.

_?5_



přízně, a snad pro hes1a Zamjat,ín, P1Iňak' Pastgoak, So1-

ženÍcryn aJ. ,/steJně s nepřesnostmi odpovídajícírui te*rďeJšíp

znalos1i €m,/,neby1 ďán na tch a existuje Jen s doložkou "tÍš.

t,ěno Jako rukopis*. Sl'tuace ovšero uzráI'a natoltf te v témže

nakf'ad.ate].ství vyšel v roce l;966, bďy za poutré ďva rolgr,

Slovník spÍsovatel'ů nároťtů ssSR. Tentokrát š1o o podník značně

ofieÍální, přivítaný stran1csuÍ ěasopÍsy Rudé prrávo čÍ t(ul-

turní tvorba ,/"Naše rusigtíkg Je na vysoké úrovnÍ...,/1 př1-

vítaný sovětskorrr kr1tíkoui a oeenrěn5i cenamí í gdalnerni. Drrozda

stá]' v če].e ce1ého podnÍku, sém napsaI ''neJožehavější" |lesla,

t{raIa vedil. odďí1 ruskJÍctr, Ž1a:.iek}' ukrajinských a běIoruskýeti

s Bečka besel ostatních národností. Slovník byl vydán v Jed1-

ném svazku o 552 stranáe}r. r kďyž protí předchozíurr stadÍu tři

spolupracovníc1 odpadli, podíJ-e1-o se na prác1 celkem 30 pra-

covníků a ďva další zpracovalÍ českou a g1ovenskou b1b1iog:ea.

fií. S1ovník' který se v ]-ecčens ďtžt. právě tehďy v;rďrázeJíeí

Stručné sovětské ltterární eirrcyklopedÍe, je v k1íčovýcIt otáz-

kách sanostatŇ /srv. např. hesla corkij, ZanjatIv,/ nebo při-

n#f 7 Jnéna v EncyklopedÍÍ n,euved'ená /,^Jail. Jeho přednostf

je peč1ivé prověření jmen., názv'ů knÍh., ďat. a u autorú nerus}qich

cůsledná úcta k prlvodnÍmu znění Jnána, rea11zovaná podle Jed-

notného přepisu respektujícÍho co neJd.ůs1edněJÍ skuteěné zrrě.

ní Jmé,na ve vlastnín jazyee /srv. např. Hamzatov, KorníJčuk,

AččygJ'j.a' $rtgev aJ./,. S1ovník sey sta1 reprezentací pražské

rusistí}q'- Projevený zájem o překl'aď do západnÍch Jazykr! ne-

by1 reallzován, J.ednotlíví autořÍ slovníku by11 pozděJi v

různém stupn1 krit1zovánl.

K ještě většínu a věestranně pronyšlerrému díIu směřova1a

Drozdova přípnavná č1rinost k vytvoření velkých několikasv,azko-
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vých dějin ruské a sovětské literatuq1r. Drozda zaarrgažoval

opět početný autores ko]-ektlv. Tento velký zémél nebyl na-

konec realizovárr, i kťtyž ěást autorrl děJín přešJ.a už ke kon-

krétní for"nulac1 jednotl-ilých atatí, nnohé by1y už dokoně*5r

./jedag. z nÍch je v touto sborníku uveřejnéna{. NeJdál-e byI

pravťtěpodobně sán' Drozda, už proto, že některé jeho ťIřívě jší

portréty eměřova1y k potŤebné úplností a konečně jedlný měI

zkušenostj- s ďěJirrpn{ IÍteratrrry. Necháme-lÍ st.ranonr neJr1fz-

něJší aktuální přehl'edy líypu Nová nrská sovětská J-Íteratrrra,

Souěasná sovětská próza apod./, pokuslI se Drozda o prvlrÍ sorr-

borné shrnutí qývoje sovětské lÍteraturJ' už v roce L95T Y ptr-

bl.ikac.t '4o 1et ruské sovětské literatrrry", dnes ani v knÍ.-

hovnácb nedostupné' o dva rory poaděJt Je spoIuautorem pře-

hIedu evropské litelatur y */ a za daIší clva ro$r vydáv.á v té-

že. edici srn1J .- Jako z c e 1 a samostatnou }o:1hu jedíný

-- pokus o děJÍny ruské sovětské Iiteratrrry* ď

Drozdova. práce Jsou druhé české původnÍ děJíny sovětské

literatury, a n1b.ec prvnÍ, u n1chž Lze m]uvit o zobecňujícín

jednotnén a vědeckén přístupu k látce. Ex1stuje sice z dvacá-

tých let několÍk brožrrr' a1e jde skut'ečně jen o žurnalistÍcké'

někdy zajímey'{, přeb,1edy saných poěátkrl sovětské literatrl.ry.

Prof. Mácha1 zařadÍI něko1Ík autorů patřícfch pozdějí do sověb

sH lÍteratur7 d'o svého monumentálního dÍ]"a o slovanských lite.

raturácřr, v drrrřrén vydání zařadil Josef Jiráse]r sovětskou ]-ite-

ratunr ďo vývoJe ce].é ruské lÍteratury' když předtín vydal jako

Jed1ný Drozdův předchr5dee /L93T/ kompendl.rn "Sovětská lÍtera-

tura ruská n9LT - Lg36/" K velkému pokuou o dějiny so.

z. Vaněura a kolektiv' Erropské lÍterahrry 1945-1958' Malá
moderní eocyklopedie, OrbÍs, Prďr'a L959, za3 stran.

hiíroslav Drozda, R'uská sovětská literatura'dtto' 1961'
347 stJťan.

x/

rc/
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větské liteatrrqr sněřoval Bohl|a't1 Mathes1us, avšak Jeho díJ.o

zůsŤ,alo nedokoněené- Ale aní pozděJl ee nepodařilo doplněné

a" přepracované děJíny /žeL pro Drozdovo nepochopení l Jeho

aásluhoq./ alespoň po autorově enrt1 Jako hírru gydat.

A tak - D8 víc n;ež dvacet 1et - zde zůetaIo Dr.ozd'ovo

dflo Jako Jed'iné..., i to svěděÍ o nnohém.,/Teprve d'nes ee

cfui.stá }ured ceilá vlna dějÍlr sovětské l1teratrr4r od ěes\ých

autorů, a už sáB fakt této náhl.é nnohoetí Je důvoden k nej-

rdznějšÍn otáz]rÁ^./

Drozda' Jak jsne jtž zdúraznlli, m1str portrétu' sre saP

noetatryfm kapltoIán o Jednotltvých autorech wbnul a pojal

své dějíny Jm jako proceB - se všeni výhodanÍ 1 nevýhodaní

tohoto přístupu- VývoJ sovětské l1teratury vidí jako vědomé

t spo,utárrní směřování k jednotné netodě social1stického TGa-

lisnrr /v tc;la se shoduje se soYětskýni před'stavanÍ 1 s původnín1

děj1nnmi Mathes1ovýnl/, eháparrého ovšem jako kategorÍe vývoJo.

vá. Drozila zvlád1 faktografÍi přednětrr v úplné šířÍ' zhodnotÍl

zde své vědomost1 teoretické 1 avou dokona].ou znalost sovětské

kulturní polÍtÍky, t.akže IiterárnÍ proce,s Je pro něho naprosto

reá1r5[ 6 tromploanÍ poJem, kan ruí zeřadít 1 ty autory, H'eřÍ

pro JÍné *rostlÍ stranotln'. r to. Je jeho speciťíc\r ěeské po-

jetí, steJně tak' jak už Je tehdy zřete1a6' byř tlrneněn

vlastní hodnocení autorů, Jako Je,Babel čl ErerrbUl$o

ffi/ chtěI bych wužÍt této příIežítosti k něko]-ika ná]-o slov{m
o nespravedltvě zapomínanén a dodnes podcďovaném brněnském
profesoru Josefu J1ráskovÍ. Jeho dějirry jsou nesmÍrně pracné,
Jťlc v teMejšÍch podnírrkách o neuvěříteIně pil.nou snůěkrr
Jg"q' fakt a dat, utřÍděnou pod1e chronologier sněrů a škol.
JÍráslovy soudy jsou jietě. subjektirmí' ne dost rozeznávaJí
hod'no,ty a autor se ne'vyJadřuJe k vývojól6fu tendencím. N1c-
néně zůstávé to důklad'nou p1o4ýrskou prací. J1rásek nikde
nevysttrpuJe Jako komrrrrísta,, aIe, anJ. jako l6rs1oveně levicový
1nte].ektúI' spíše Jako slavJanofÍI.' takže naclšený přÍetup
k pŤednětu studja je u něho věc dost překvaplvá i- s1ož1tá"
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ileně]--Ii Drozd'a české před'chůdce, ně1 Jích tÍn víc v ao-

věts]íé I'lterární \7ěďě. Na vydání sovětských dějÍn litenatur5r

v ěeskén přelcladu se sám, dokonce rozhoťln;Ín způsoben' něko.

IiHt podí1el" NeJqýzEannější z ních Je reprezentaěrrí ět{ň-

svelšové vydání dějÍu DěneařJevoťcb' ý . D=o,ďova Je 1 san&

ryšlrnka přetrladu knÍby a jeJÍho zařlze.al do ed1ce DějÍny

líteratrr' reprezerrtaěnÍbo počÍnrr pozděJšího nakladatelstvÍ

odeon. Drozda přerlrlédl a. tetm.inoIogÍcky sJednotil překl'ady'

uspořáťtal publÍ.kaci do ětJ'ř sv'azkú, přt ěenž do ětwtého gvaz-

}gr Boustředil KroniJcu Iiterárního života' biblÍografÍi a reJ.

střÍ\r. Jeho autors$m díIen je úvod' v něnž kriticky probírá

dosavadní pokusy o dějiny eověteké Iiteraturxr v československrr

a SSSR' a komerrtářc, ktea{ jsou sanJr otručnfuí' orígináIně

pojatýni děJinaní eovětské literatur3r. Drozďa zde vIastaě

rea1izuje Ingardenův požadavek, že skutečné dějiny litergtu-

zy Jsou vlastrxě děJtnant recepc.e' nebo Tngarrlenovou termino-

1ogÍí, kontctctizece rrněIeckébo dílaoď Drozda probírá k{'Ždou

kapÍtolu a každý portrét v knize eamé podaný a procházf ce\Ín

bítickýu ďrlasen od ehví1e vznÍkrr daného díla /nso přesněJt

Jew,r až po současnost. Většinou, ne věak zcela důslcdně,

za,vršuje komentáře sým vlastním soudem- y-.nflrá někťIy až

Čost znaěná disůrrepance mezi vlastním úkanonizujÍcÍm' texta

kníby a Drozdov;fo konentářem, ale právě proto zde dějÍqr

ožÍvajÍ' stávaJÍ se reáJ.ngru obrazem skuteěného ývoJe a svěd'-

ěÍ o cestě, Herou Drozd'a uše1 v šed'esátých letecho Ne1ze
-------

x/ Dějiny ruské sovětské ll'teraturrl. napsal kolekt1v pnacovnÍ-
krl Akaden1e věd sssn' za vedení Á. G.-DěnenřJeva. ť ěeskénu
vydání připravJ.I' úvodnÍ studÍi a komentáře-napeal Miroslav
Drozda' díI I. - rV. ' SNKLU' Praha L965. Jde o přclrlad.a
lstortja rusgloJ sovetskoj literatury v trech tmsc\ Aka-
ťlen{Ja narrlc sSsR',Institrrt n1rovoJ lÍ.teratrrqr 1E.. Ao.M.
Gor kogo' .Izdatel- stvo AkadenljÍ. narrk SSSR' Moskva
1958 - L961.
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než v těchto eouvís].ostech lÍtovat, Že vel}ý kolektivní pod.

n1k děJÍn nrské ].íteratrrry od počátlcu do. součaanogtÍ nemohI

být dokoněea.

ovšen nejen tyto dějiny ne-vJršly, a].e veškerá ofÍe|{Tní

DrozdoYa č1nnogt koněÍ šGdegátýDí letýr a téněř Í. všechac

ostataí ěírrnost odbor"ná, te4y práce pdagogická, organÍza&í,

áunalištietcá,a věd'eeká čínrrost Je omezeaa ng 6fn{rmrn, mÍmo

ofíciÁ]ní fór,o.

Ifutedra líterární rusisti$r pražské rrnlverzity něla

štěetí' že větširra Jejích pracovrríků byla neJen d'obře vědec$r
fundovarrá fa L Jinak tkulturně všestr'.ná*/r ale bylí to zá-
noveň iboben vJi'vo1.eníi vysokoško].ští učÍteléo fo platí stejně
o l{onzíkovi jeko o Drozdovi a důkazrl a svěd'ectrÍ bylo by možno

./a Jednou bude nutno/ uvéstÍ dostatek. A lze-lt ponrkázat na
zeela objekttrmÍ škodu" nerrÍ-li u obou těchto praGovnf}nl vy-
užita jejich poterrce uměIecká, popularizaění, žrrraalietícká

a ongan1zační' pak právě - j1stě ne rrÁhodoll - oba tlto pra-
covníci Jsou rrniverzÍtníní uěÍte1Í" talrových kvalÍ't, že bude
trvat desetÍletí, než bude jeJÍch níeto e]cv1valentně obsaz€no.

Navíc byl Drozda d].o.rrbá léta vedoucÍm katedqr, po Mathe-
sío,vi a Jtú1u Dolanském. ByIa to, katedra nrsistis, pak ruské
a sovětské ].it€ťatrrr;r, nakoaee, za Drozdova ved'ení, katedra
výcbodoslovans\Íctr IÍteratu'. Zde mohl neJlépe osvěděit své
organÍzátorské schopnostÍ a zde se proJewi1a Í Jeho vlastnost
být rrenáe1].ně vůďčín duchem skup1ny liďí stejného čÍ podobného

xx/ ^. .Hoorobné se uu nás rnqarďen9..y.' požadavken aabývá Fel'ÍxVodíóka, víz F. Vod'Eka' s!r!'.,tů.á-w"oJ;,-óááóň, -řrana
1969, /zvl .  str .  36, 4l 'a L95/..  

!
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r:až,ení. Droz.da dovedl prosadit, nebo přesaěJ1 porraČovat

v přátelskén' ba příno karnar.d661gém ducbu, který na katedře

vlád.I.' dovedI vycházet vstříc l požadavkrln učítelrl' ekloubít

JejÍcb práei peétagog1ckou a odbornou. Za Jebo. podporxr ee

scbopní ěIenové katedr3r vyžÍIi v práei vědecké ěÍ Žrrrnalístíc-

Iré" 7',otganizoval společné úko].y' o kteeých jsne jÍž nluvÍI1

ěÍ budene nJ.uvÍ.t' reprez'entačnfm úkolem něly být dějÍry nrské

a sovětské lit€ratrrry,; kolektiv' kted Drozda sbronážd'iI' byl

takolých ksalit' že neIze dost zdůraznÍt objektÍvní ško.tu' Že

tyto dějiny nebyly dokoně.er5r a gydár5r.

Ve stejnérn' ducbu qyattpoval. vůčÍ' studentúm Í. ve svých

ěetnýcb' akadenic}:y:ch firnkcích na fa}lrÍLtě.

Než rrratne se k Drozdově ěínností v sedmdesátých letech,

k údobí mezl padesátýu a šedesátýn rokem jeho života. PracuJe

ose hodín denně /né\ay t vtce/ jako dlspečer, pIánovaě a sm1ur

ní referent oý, #"onr' podnilnr - podotběme, že Í na svém

novém pracovíšti zvládá sTé úko'Iy pefelctně. Svou prácÍ' oď-

bornou g vědeckou koaá d'oslova po nocíc}r, nedě].ícb a sYátcÍcb.o

Nesporně to q1žaduje schopnosti organízovat svr$ čas Í značné.

ho nranmíeo odbodIÁní zůstat na světové úrormí ve své věd.ě.

Je tio troeÍnr generaěně příznačná Íronie, že pří všech těcbto

v=lěJších těžkostech se Drozd'o.ví rázem dostalo v.nÍtřní svobo-

dy a vráti1 se ke svyn v;ichodís}alm' kdy Jako student a nladý

asj.stent začína1 s jazykovědou a Itterérněvěťlnýn rozboren'

tvaroslo.vn;m' hledajícín spontárurě strukturu l1terárnÍro ť1Í.

1.a. Tedy v době' kdy Jeho uě1telÍ byli BotrurnÍl MathesÍus,

Mrikařovský /ovšen 1 ten předváreěný./, Hanrránek, kdy studoval

Žtrmunskébo, Vínogradova a psaI státrrÍ prácÍ - SVotr první

teoret1ckou prácÍ rusistickou - o aloé1snu. Drozda psal. po
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c,elou dobu své ěÍrnostl Jednotllvé portréQr' psa} Je jako

sůrdíe, doslovy a přednluv5r, psal Je i ve formě žrrrnalÍ'stÍ.

c'$cb přÍležítost.ných ělánlnl. Pga1 Je níetrně' psal Je se

znsl.ostÍ a přebleden, e věťloním sounáležítostÍo Á napsal Jte'b

nespočet, snad až přílÍš muohoo ÁIe Drozda ee tady nesporně n*

uětl' bystroati, pohotovogtí. Nauč1l se prdcÍ aa nÍnÍaturnÍn

prostoruo Po roce 1968 Je Drozda trrrdě krÍt1zovánt Za auto.

nitat1vnÍ byla v novýcb pměrech považována bÍtíka KovaIJo-

Ta e RovdJr' kteří jeJ nazývaJÍ neJprve řostýchavýu sta.uffiu.

alístouF' pozděJr jej nebezpečně zařazuJÍ mez! pravÍcové re-

vÍzíon1etÍe&é sí\r oil Po přechodu na nové pracovÍ'ště praeoval

v llterární vědě Jen řdo šuplfurÍ, ale brzo Jej opět začaIy

uvďejňovat význanné slavÍstické ěasopisy zabraníční, zvláš-

tě v Jugoslávi1' Rakousku' ItáIÍ''' llol.andgktt. Drozda osvěděÍl

neobyěejnou' řekněne vědeckorr Žívotaschopnost' a peě1Ívě zvá.

žÍv své postavení, naIezl qýchodísko. Uvědomll ai' že musí

Pťac:ovcrt jen s ninÍnem materÍáIu l]rj"ďý nená možnost ehIedá-

vat po tcnthovnách ěÍ. kn{bhrpectvÍcVr a proto navázsl na svou

už vytříbenou formu n1nl'atrrr' kt,eré ěasto ještě tenatJ.c\r zu-

žuJe' navázal na Běkteré prv\y struktural1smu, daleko však

neJvíe na tartuskou školu' v poslední ťlobě i na Bachtína'

někďy ovšem polen'icky- Ale. díry evÍB zkrršenosten Í^ svénr pře.

h].eťlu dovede odsud zanířít k otázkán obecq1fo' daIeko přesáh-

nout rízee. po,].ožené téma. lak tře.ba rozbÍrá BěIéb'o Petěrbrrrg

a ce15i jeJ podř1zuje príncipu grotesk;r. GroteskrrÍ nu není Jen

tdeografícký B1án díla' čoeela naopak: rGrotesk pronízyvajet

;;:-;;;,.;:-;.,I. R.vda,
ské rus1stiky' Praha, tidové
e 46"

Cesty a rozcestí ěeskos1oYeÍl-
nakladate]'ství L9T2, s,tT. 24

32*



vsJu je8o strrrktunr' vge semantičekÍJe plaqr Jego tekstao

&otesh;rni JavlJ*íutsJa ne tol,ko personažÍ 1 1ch vzaímo-

otnošeníja' no takž'g g2'a.ÍmootnošeníJa povestvova'teUa 1 pe}.

sonažej' personažej l veščeJ, personažeJ 1 ÍmenÍ, otďelÍnych

evercbfrazovyeb seguentov teksta .1podrazde1eníJ/, stÍ}lsti-

ěeskÍch p1anov.oď

Drozda odvážně přešel .1nepopře1 možnost této intcrpreta.

C€r neodmÍtá ji./ nyst1ckosJrnbolistní cbarakter románu' gl(F

tegknoetÍ Jej doetává do souvislostí avantgardd&, d'o avant-
gardní hr;r se slogy, Po'jWl skutečností, 8 - Což Je už náš

závěr, který Drozda níkde nevysJ.ovil - rozšířuje neobJrěejaě

jeho rnaďlovalerrčnost od. aepopíratelqých prvkrl reá]ného zo-

brazenír ažt donysl.íne-li Drozd'ovy rďvody, k zřetelné anti-

cÍpaci absurdní lÍteratur;r.

To budíž jen př{t<tadein, jak Drozda překlenuje své nedo-

statečné mo,žnosti - trlavně ěasové a materíálnÍ . přesnostÍ

a d.etailnoetí wběru' A 1 torrto cestou se nakonec blíží k

syntéze, stále víee je.j zajímá probl-én, který nazývá 'nara-

tívaÍ maskař. Práce k tonuto problénu se obJevrrjí už od kon*

ce sedmd'esátých let, dokonce už í přÍno tento poJe'ý

Drozda ještě nepovažr4je svou folmulací 'dar.rého p,Ipb]'é-

mo,l"" vJňešenou, chystá o něm podrobnou prác1, proto nepřed-

bíhejne. Připoneňne jen že Drozda v1dí v proza1ckén textu

ťtva plárryr., jeden je reálný plán komunÍkace mezi autoren a

příjencem' d'ruhý orlen rrněIecký, podmÍněný plán, do něhož se

autor stylÍzt1je a který adresát přijíná.

* /.a DT9"9*' Peterburg9kíj grotesk Andreja Be1.ogo, UrnJetnost
r1ječl' izvanredňi sřeřak, Zagreb ršat, stř.,1'í;-

* 

"Ť."at1vyje 
maski v Í?ovestjach Be'lk1nao, tlieuer glaurlsti.

scher Álmanach, B. B' 198]., .str" 26I - 26€"
Narativní maska v krásné pióze,Miloslavu Jehliěko,vi k šede-
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Je s pod1ven, Že za tak zŤ.tželých podnínek zůstává

Drozda v řadě neJpředněJších sgětových rus1stt, ba sta] se

neJuznávaněJšíB reprezentantem české rus1st1$r ve světě"' Kóo

zná skutečný rozsďr jeho dnešnÍ práce, zde jen těžko aírú-

te1ný, stoJÍ v údÍrnr před faktem, že jeho souěasná bibll.ogra-

fte je nejrozsáhJ-eJší z ěeských rusistů všech tří kategorÍí

/ofieiá1nÍ' Íneditní, enlgraéní/ naší dnešní kuItury.

Rozbitá gen€rrace - ko]-1krát se už tento termín obJevÍl.

Irze lr.í vztátrnout Í na generaci dnešních šedesátníků? A i

kdyby toou tak by1o, Eonzík a Drozda patří k těn neporažesfo"

Led.ea L984.

sátinán' Praha 1981' gtr. 34 - 53"
Narrativnaja maska v chudožestvennoj proze' RussÍan L1ter*
tr:re'' Ánsterdam 1982, stl.' 26T - 282.
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