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rgva3uěaí l.ítoratury; ale také pře}rodnacov'{n'{ hgd,not lt*
teratury eovětakén kter6 dneg probíhá v $s$Ít v gouvÍslogtí
ř ta*in{mt celkový:nÍ *pol*ěengkým'. a ldeolnslek}ÍBt uměnnrnl.

$epar*v*in{ govětgk6bo obilobÍ vyvot.alg podl"o m6bo nágexnr
lřÍěÍ*y troJ{ho drrr}nrt r} 0ťníln*gt *ovstgkého.líterárnťtro
ř't'vota oil přeilrovolnčaÍho' 3} $aďřagenoet go*Íaltgtt*kého
raalbmr Eatatrtír* pro*lůn v ofÍej.s3.aím pgjetť sgvětgk$ l1*
teratu*y a postátn&ní gatatíoké norxyl tt& které Je unloáen;
ooř go neůá slorě1t 8e Bt*ř$Ímt, tradÍ.$geí- 1} vřÍ.td s1**1
alo rporná per!'gů1aačaí kr{tdrta rn*k6 literntury 19. á s&-
řáttíir ,.'s' *toletí'

tt přír}t"aě první c t]íř v *wodtýctr leta*h nnseho eto}et{
gtrat''l.$ nrekÁ l.Í.te*atur* nořnoat vyv{Jet ss Y gvgboěné sstl-
tĚř1 l.ttersrníeh ghrpln vanÍ.kaJ{eí*h ng *ákladě gpoleč&ýeb
t*tsttgkých progrge& a příslusné poattkyr Jak tormr bylo pře{
rerolqcí. sěkgltk akupín tolroto aÍu}ru eí*a exÍgtgvala {reť'
tna&Í'ní*té1 kongtrukttvtgté' CIbertu) 1 ele Je$tcb 

.publl.elta

tyl.a ogEsováB& e b6}rax dlvagÉtých I*t byly po1lttcko*1dea3'o5ío-
kýn tlak*nn nv$cb {prox*tsřa*ýcil" odpfiroů potlaěe,Bg B gll'kvl-
ilovány t'.xařtntgtc ea řoÉpedlí uř r. 19E4). Prolgtásaké s}frl*
plny iblavaě nťirp} $.ae níkňř nebyly ttáten {xssg) u*nsny
la Jsbo ofÍ'alálnÍ gltlrěf ag l.Ít*ráraÍm po}-Í"r těšíty so v$*k
t*ř velbd l.áa*le5tebó a bnrntn6 podBoře1 á* mobl;r rrrtvcřít
rtato*ťértr vxgstn{ naitvl{ťty' ht*rá ogtře kgntraatovala s 3g*
JtGb ghrtafuou rrngělssky tvrlrěí kapaoÍton* Ťatc ilafogm$íeí
tanilEnge lryvolalsi t€n{lcaoÍ" apočaou' totí* vgn'.k 1tber{",1n6
rtmsřaných skuplo bp* .qyhraněndho um&laekdho prssř*ffi' ntmelo*
v;nďob přavá[a* poubstl pgtř*bfir obrnny urn&aí pfed *6l.aJch*
řettorránÍn i$orap1angÝÍ bratřl.' *hrrpína Pereva].n red.akoe
čaaopÍsrr KratnaJ& nový}- $ítug*t byta o to glař1těJsír áe
rpÍ.rovatel# sa&Í. B€ nBF6řáá nschávgtí gavl.ék*t do ťrakřnÍeh
1ů*ologÍckýgb n*tor{ uvnítř komrn1gttaks straryrl tÍ.ter.árnÍ
žÍ"vot ilvacátých l*t s* t*ďy $gví $akg kon5l.onerát haterogen-
aígh gíI. a vÍcgnsa6 $ako pctnhé o&n*ř vsgobocndho poli tí.ake.
íilgalogÍebébo aápolení r

ŘgšgnÍ těgfutg probldnr* ge ov*gía nehx.edalg ve vytvaření



yo{:mínek pro přtr*s6n0u gautěá1 n}.6 v byr*kratl*kdnn aág{r}$r.
Y&chxy aby3.6r t$r řIř lCItďřgkd gktrfiír{Y byly r. l?ja zru**ny
r ď*to aietr vytvoře*a J*dlnán gtátgm ireop. řljsSi př{mo
říaellá Jednot.lts orgnntráť€r ťJň na}g*en{ sv*:zu eovstoi-:ý*h
rploov*tel* itp54 i ná aemohla vgn1}tngut ás&n6 autnaou:n{ Bk$-
pína c vlagtrrím um&l.asksm přs$řemsÍřl* Vs*otrny aúrnalqr n6Ěebo
tabovébo {n*př. čínn**t ,*Lw*rrůrq fv*ř*orrokóho eleao přé.
tal v ía*apl*g Í{mry$ n!'rr al.m*na*s $ako Í.í.teraťirrnaJa i;taeb.
|8r sanrgekl,Jo atxanÍgřn &tetropol. ) byly vády }rodnocony ná.
porns a pot3.a&ga'.fr f.ttgrr*rrl{ ĚÍ"vot tnh*to &ru}nr děJíJ}s před*
rctolnlaí l"l"tgr*tl*yT ncuan$í.

K atú*cc aacl.al1ett*kdho raa]"i*mrt f,í.tar'{rní žÍ.vot v po*
úobs1 $aké rrrrby3' v třÍcátýEb wt{naní níc Jíndlro npř aá*
rtxoJ b*gv'ýíÍ..lneěaóhc xpl.xtrr*n{ gptgtÍ,ckd norm3r goctst1atÍe-
téh* rga}tgffir $akoúto &ořryl' pt$t"n$..p.óyqsnt* ťatg nořr$cl gpo*
ěívá ga přodtmtnv$r áe *ovstaký gpolačgrrgký ayatéxr vytvoříl
{cť|.aÍ-tÍ"rynÍr ngn#n$ť avát b*a vnttsnťab vgttak&1 sv6t1 kte-
lý Jg na{sa noJvy*ší gtíek#$ a tpks egtetíckotr h*&n*totl*
V *vabt mr}ře pťÍ-ped.*t porrae Jgha g}gps*&ť rs*pú nwé a aorré
liigologí.gks xtvrg*várríl ník{y vsak gdse&nÍ sff$ne}" ť{n Je
{áxa ptjgtí $k b*latrtgtÍ.nkóho *6Íg' tak lyrtekdho et*no*
ll.gk*t &{ilroJe n*pátí pe*l. *ynts:r**o a tÍxnl sc s n{m *c1aá{1
ra h3"g{ajÍ nÍmo danau apn}*č*ngkoqr gt:ínJktunr"

tJtštuJí se r:apřÍklgd. ve mfés* t&lgsné nbnonr*eIÍ.tyl hrdl-*
ar psekoaávd fgtd}B,Í n':,"n*er *ebrntrtí1 ínv*ll1dÍ.tu a qspgů{.Íff
přÍgq#{ Lg''xott opo}ečnogŤ,Í'}r a*k*lí ho k tofiar oko}.í nenutí,
r*ĚleĚníe &s sťisvlr neg'. rřg.ťlbojtrtr{kr npole*ens}r$h* pokmkn1
tbrúnc* v}.a*tt ntp* ir*ola3 opt*oryskt.Jr tT+&,.a#.s"rJ'}g .sqq}*
Boríg Folo*o$ 1 {řtbs. op{gv"{gYriHB*}pyi&*.t Petr Mvletlko;
šgšpq{} * rIÍ,Nňy d!*itává ].dtkl* přs #Ú telÍgttekorealigtíeký p$í*

!6h gogÍdraí ablrcrmgllta "přod,aoc{a}ígtl*k6" pronrenÍ.sncsi
rta&Í &glí*ventl i. "beoBrÍ.p,or$ríe" } r mravn.B akařenÍ Jeát6
pfa{ aa6át*prr }uélolrdní soet.al.íarnn*; Jgstl 3lsl.qrebováv*ní *sagtí
an tpmta buťlování ij.titon }'{akarelr"k*1'4.{{{ttápe .4{Í} - Potsg,tí
mo braJí tuto nyřototvoťnou ro1í přír**ní a technicks sře*
tářky' ktgré sg #t,ev6Jf ťto so$ty výgtavbó eoolall.gwn irrland



tgv. brrdovat*lgké rnmányi" ť*é nepť.ťtel př1ahází v sť}eÍa*
l1.gttck6m ra*tÍ.s*Íll aveně{1 *t *& Jg te např{t*l třťdlnír řs*
preaentant gt*rd gp*}*čn*stl'1 n*ba váIečný; Jeh*ř *n*roven Je
cígl"rrar Iryrlka ffi at*v* na nap6t{ gnert soa.t,5lnín; bi.sto*
r1ckým optÍ'nÍ.sxem lřrÍckdho aubJoktn a mlmoapo}eěen*kou
aéérou1 ínko Jln aepřťklaťl poní$ívogt *esí ťya1ek* oxlgtenee.
Fro.to |o Bro gos{ax"ístÍ'ckorea].i'gttekou poea*'í t*k pť.ťanaěné
vel,ká f'-rsmáace éE1k16rníeh ngtlvrlt tomts fg1k}or{sr*us 1e*{
B nehybaostÍ J ejího gvětg . J{É tu př*** o uottvlkrr ''věčnseh"

bodnot a neměnnýob sltůl a f,ol&16rrrí pťv$ e}ouří k poet1aacl
toolglístl"skd Í{loovostÍ textu (gfi/'tvorbu |-{* Isakúvsksho1
Á * Ívar{lgYgkého',1,l Praboťíerra).

Zákl.adl*Í t*ae Ir vstsvaEwébo *Jseťkr emrětgkýeh gp1sslÍá*
tolfi (rpp*} pravÍr ř.e gogtallgt'.*ký real.Í'axne Je "hlavní
meto{a eovětak6 }.:rágaé lÍ.tor*tur7 a }1tert"1rrrí kťÍttkyu?.
iÍost}táe Jí aeceptuíane1 mraí gE n*g vs**}rnol *o v psrelplučÚí
líteratrrse go gocÍ.al.tst1nkýtn r*alÍ.mem aelad{ r jevít Jako n1oo
poIrEB přacb'od*dbo nebg okraíovóho.

so bťtyĚ vsa* takovó Jew snnn6!3sjí právs kortt1nuítu;
Bříné aepětÍ *grr&tekého obdgbÍ g ums}*ck'sml trn*{ce;:;t' a hod'.
not*ml ťlřív6Jří' pře&revolrrěnÍ rqrakd Ll.teratury? Pak t's alg
v$bee aoJaou mrtgtťltřlÍ f'bř*bon $e vsek ctokáaalÍ, an*lyaowt
práv6 iř téŤg porap:ekt1v6, u*rďnn s* pakrr*lt & o{povó& na

Jinou otá*kre* tattř na otáglfir po y.Í.ttp;lgslq"sJtryE prává této
qřE{ryvg}$š#! }l!q]re-twl. A v tom *g taJí ná třetí prob}én.

Bařná nav'štaká por!"oélígaee firgkd l1tgrťrtury },řr a a*čát*
yu 2ol atolotÍ vyohá*í E prtodtpage 'tné oťéry goct*lníha

řívota' igtlil ůěJta nlgkého rarr*luřního tunutÍ* .I&e o třt
gttlptsĚ ngbc vl*y tohoto trnrrtí' Jak J* *aěrtl. f' :':'12 v. 1.
I,Ealn v čl.ár}n* o i}eroenwJ.s* Ilen*.a vyeháať * myťll.enky, áa
ruská r*volucgr ,F Jímř gdklanjním e{lgn a amyolen Je o&gtr**
négÍ f*uálJ.íssil a Jeho přnříth} a aaveágní bullřoaans &onokra:'
t{ckdho gpoleěengkébo aystémr1 probíhá va třeeb vlnánh *

}o*1e toho, B $akýc}r gogísl"a{eb vrgtev poetrÁzeJí .jeJí prgťlx' €-
ví aogÍte}ál neJpme J* to sleehta idčk*brtgté a sotcen}'
pak s;aEnočlng1,. iřo1ÍolrrěnÍ dglriokratd a naradníe1} r pg nleh



kone$nó proletář1 BG sv}hm přďvoj*x . bol.šwtckýrn!, mar:x1oty.
irE tl třotí dokáealÍ. v3ryraoovat tegrll revoluee tak, že
aťlgkvátně poptsujo hlstorí.cký pro66s1 a prclto mnl*e tepr:rre
te& epxwout g lrnutÍnn m*r tamýeh.

Iryo lpnlgg byla nská lltoratura ''zreacl.er: nrgké revclu*
B?oi Jak kdtysí (rrcg) aasval tvorbrr Lva Tolstdho9. tolstoJ
nu byl mluvřÍm patrtarchálního ro}at.etva, Jeho nedťig1sd.n*ho,
ťogpoť$pl.ného pooto$o lnxčí vý'$e uveúenénnr gákl.ndnťrrnr r1kglu
ruekých děJl& }9. gto}etÍ. V ltterárnín textu tg.ly I'entn
hleťlal odraa epoclrologtcky sněrodatného třídnÍho roaporu.
V Jeho ůuclm si} nad kaáťlsn rffikým apísovatelem tohoto období
nrl*eme poloř't.t otáabr1 na Jaký up*nob ft*r dalece Be v Jeho
dít.e obráří l1atřední pr*blém rrrskd rev*to**, ktcror aoe1,'ílní
rí1rr na tontg aápaae gúěastnónou řepřezentuJeo

IonÍ.n byl pol.lt1ck$ myalÍtel. a revoluclonrtrř, proto se
aabýval l1toraturou. přev*řně prdvs g tohoto h].eďtgkar Jeho
pogt'oí nůře být JíBtó poibrát'ný í pro ltter'1rní ťt6J*pí.s Jako
takový1 Je a}e přlneJnenšírn eporné' zda ae dá beze vĚe}ro
pouáÍt Jakg bl.avní klaaíflksění a parÍoá,lzaěnÍ kr1térlun pro

l1tora-tt{q$r tJr ptÍo řadu ug\lge.t:fch textů.

FokuEírn ee to oařeJr*Ít na spotečnd publtkael tŤť bednte1ů1
kterýeh s1 JíJBak vell.ce vářím. ['?án na ÍsyslÍ. rgJrou gtad J. il.
Lotmnna r B. t.. Jogorov* 

?,Z. 
0. i;ll"x'cové Qgqqíp$vJe ..ptgnr. *qE:

sltLra..rugjghosg.'rqal.1g&ro " 
*, 1}60r Rea]"Í.gmrg Je tu fie'*í*

aován Jako spo}rokový l1t*rárn{ smsrl ktorý vznlká v gbůobÍ
krlge feuélal{&tru a fornavárrí ilareokxatleké 1áeo1og1e'11. Jeho
vývoj Jg r statl aledováa od pnrního ruskétro sleehtíci:dho
revglnoí'onrlřg fradtl.sěgva v l8. etoletí aĚ k 'wní:rnr Fřsle.
tářExésnr upí"sovatel.t hlnxÍnnr $nrkému na zaělitl.'u naáo}:o věku1
&orkébo tvorba uř prý apoÚívá na narxÍgtt,eí:é$ světovém názoru
a Je proto pov*řována aa soslglÍ.gt'.ckorea1let1ckou. .Řrský
lÍ.ter,{mí reglíBnuo ae tak vyvÍJí r poěáteění 'nretaf}alekó

noraatl.vnnsř1'r kořpníe{ íg$t6 rr gavÍoengtgíl k plné a defln1-
tívaÍ tÍ.gtoríěnogtí". Foál'e toboto poJetÍ s€ firnlď roalÍ'stt$s
v postoJ1 k ělověku a ke apolečnost!' vyan*ěuje po eelé 19.
gtaletí řo*poro:r rr €81 "ht.gtor1ěnaetÍ" a "antropolog1čnoetÍ.'



}říěomř cí!.an a t:obolem pokmku Je tgtá}nÍ "bl,gtcrtgrfttg*.
tcprve aralá ťlíle !,lax'Jne Gorkébo (ronán 4flE*al drama r{enřá:
tgtÉ atd,r ) unenenaJÍ "oánítgntí aatn polog1amr, utvářeaí
pootavy aa báat úplnébo a dů,glednébo b1gtort'Bml|'. 'H8 wět
uĚ oc nabladí Jako na antl.tegÍ. ,normálnÍ, Ltdeké přlroze.
nogtí a g:el.ál.ního řádul kt*rý Jí defmn{rje, r1ýbrž Jako na
třídtní boJ utlaěryatelů a utlaěovanýcbl reakco a pokro}rr. g:o-
to ntaÍ ,ě1ov6k vůbeg, J"}g aorltal poalttvnícb autorovýalt
přodrtev. /,,,/ řggttÍvuínl nosítelga pokrakovýeb aágorů a
aorál.}y ag gtává h:tti''na epJatý s v:\adtEím dnem1 řÍ.voten a
Íiteá1y pokrakové třÍůyr 5 áádnan abetraktní no:nmou 'roarr*tného,

}tailrrý.rydílm nekgroluJel Je rgpréugntarrt korrkrétnÍ třÍdy
/ , ,  . /o l i l  atd"

lento meto{olrsío}qý postoj $ě:. ai{vnřn'l: ď'lgledlqr neJen
pro p.rrt'odtzael rugké l1teratury Ed tronce lE' ťb sgčátku
tOo stol.et{1 al.e Í. pro gtangvení hlerarc}rle uněleer.ýeh hod-
u0t v tomto obilobí a nepříno také pro určenÍ oEob1toetl
lt.teratury aovátrké.

PřoágvšÍn rnášel do hodrrooení lltorÉrn.gb textrl neada.
}rátnÍ M'tértrrrn "pokrokovostÍ" o "apáteěn1ctvÍ"1 podle
něbo s€ textrln a pokrokovou |.ťleoloslÍ přlauzuJe vyšsÍ }roůno*
ta aeá rršeu ogtatnín1 přl.ě*nř an1 aelne tato ''pobrokoÝá|' 1Í.
tlratrrra neaí hor&ocana pod"le rxaěleckých }:rral.lt' nýbrř poďle
ltupná ěggažcné *pokrokovogtl.*. Ťu pak se mrgí například'
ěeryáowtÍJ Jwtt Jako vět,áÍ aptsovatel než DoatoJ*vaklJ
agbo ToletoJ1 so6o1ovl řigl nnreí gtannrt naéÍ rusld.agur atdr
Protoře ovňan není nořné noťBglp ktovat svótový výanam rlráv6
třebae lolgtébo nebo Dostotevakd"b,ol ateJně Jako nevldát evl*
ilrntaÍ rrr::ělooké atablny černyfuvstsdbo; mrgÍ se bleěat aouzová
ltágnÍ tohato roaporu. -{i to oe nnJda v t*zl.; *e niÍkdejší
ravolrrčaí ldcologÍa *Íog qrJečřovala asJny rolnl.etvar ale
to áe tenkrát JeĚtě ngdorostlo aa JeJí rry5ler&ovou úrmreřr
ta}Ěe rtvoluění lltaratrrra pak vyJadřovala asjrry roln1ctva
do Jí"até !0Írř sghomnttcw1 naplnokrevaěr saprott towrr prý
unĎll ap1eovatalé Jako DoetoJevok1J lépe vyJádř{t Jlstou
onplrl1 ltdového EÍvota*,1 a ploto byla JeJleh "vellkost.
rcpřÍnno únněrná "glabl"nánr" l1ťtu. toto netodologÍcké gtanovisko



?eůlo BJ. ! podlceněnÍ mmaatt'aml a w!1em k převfžn6 negatÍ.Y.
nínu adgonr ng ůakadenol. a synbolíggills iavláttt maykantn|í se
to proJevllo v poulotl.nÍm avaE}nr eníněnýeh deget1gv" děJí;r
fituké ltteratu{r)- Á so Je rvl*$t pří"aačnél pro&rogtvtetteké
pEjet{ reallmru eÍ nevěťlělo raáy o Joůnín rea].Í.sto'é. tot*
* ťaebovcn. 

^

Vilbgo $6sb61 tvrá1t' ře výtelaťl ll.teratrrrg Ja}'.ožto ozrcgd'-

la ntgké reťolugcň a JeJÍeb ldeologlí neosvětluJe řáňné vý-
rngnory{ pol.o}ty lítgrárn{oh tert$. Ale poaaatky to}roto dnr}rrr
re dtJí ucbop1t v Jejlah Ehrtg&é výananotvorné rolt pouug
r ráme1 rsl.kové gémanttek6 angtýly ltterráruÍho textgo

itutost g{g gÍ.tovaného pojeilndnÍ o vývoJovýeb etapáeb
nrgkého realÍsm* to oatata6 mnohokrďt prokáaalÍ" ve evýcb
pouť!'6J$íBb pregíahr

Ds'r.ráaí gw6t oká bompeaáÍ.a; nJ. také nEdávná r.gqqÍgle
rugekgÍ l.ltargtury v ěetvreaE tomaebr Jsou * ilétod,olog1etry
vzgto - ggd,út1.6{aár tra Jgdné atranĚ sg s í.ee ťlráÍ perlodt*
te6s oávo*sa6 g ilsjln rerroluěn{ah ldeologtír rrn &nr}té ale
raupektuJí ovl.dctgí E'rnĚlcckó hoďnoty 8 poskytují Bro výklail
p!íglu#*ýcb tgxtú potřsbn"ý prontor" to Je Jtat6 ahvályhoilnéi
'tna* by tottá byl obraa rusk6 l,ttgrntrrr5r vůbge notně poksÍ*
Totrl * pokt*d Jdlg o přelon 19* a l0r BtolotÍr ťp1n6 adcfar.
norárrl nabod v tomto obcto}í přavařu'Í dír&, naroalí"gtxeká.

Yrrfma aa vsak Je'5tň Jednon k ggvětskérrrr období" metoda
pouřÍtá na per''oáítaoÍ přcd,rewtuční ltter*tury totÍř gtcg

nepřímo; níkolí vsak nevýzn*mn6,pston61a t oťlř{anutí sovstskó
lítoratury od Jeíí vl.actní mÍ.nrrtogtí. fggtlíře v'ývoJ rgal!.g.
m Jako iloml.nantnÍho em6ru ls. a aaěr*tktr .]or gt.olotí sn6*
řuJe od, nedokonels {netaf,ýsleké norrnatlvnogt*" '. -".- :nald
nblntorlěaogtl"l ktoré B€ d,ogáhlo Břed rolr€n 1J17 iv dílnetr
cor}ého}r mrcÍ aa &a1šÍ, porevoluění osudy lí.tar*trrry r:dlehrá-
vat va ragillsn{ dg*lnltt\'aí dokoaalogtl'r toto poJetí poěítri .
lbosteJno' zťla to říká verbtg Gxpreaslg nebo tr€ . t}€ so61a-
llgtlgt'ýn raal.laloaa Jakořto atrarrlorr1 iteftnítlvnť rroÍslollr
Ář élo dob sorkého jagn gvěa}y prom6altvého napětÍ *lezl *al!-

tgoPologiěnoatí" a "btptorlěnostÍ* . probtbÁ ted;r něJarď vý.



?oJr Ťon Gor}qyb končÍr Pak už vstupuJotna d,o řJ še uglnrteě$6-
aého Í.dcála* PataáorxrĚ Je to mšom teprvs te& ona říáe
.nctafyalcké nomat1vaoeti* r Janže pokřtěrrÉ na ''h{gtor1ě-

[ogt|'. so ta&ové ncoibtěné Í.ronl'e úatÍ per1orlÍzečnJ netoda,
Lterá pacbórí a6 sťériy mtmg vlagtnÍ llteráraí vývoj"

A ovĚm také dlelrktlka pe tu oc1tá v{onoíoh * tottř
re svĚtšr řde poille toorle íe ilílo tín ilokonaleJšíl Ěím
dúglgdnět1 hl.ásá str.rkturní nenánrrogt aoelet1at1ckého node.
lu sv$ter

l{ř1ttka progrěstv1stlgké psrlod1gaění metoťly tedy vgde
k rev1g'. přcdmvoluěníbo lÍ.terárního vývoJe. Totóá ga ale
mgí uilělat a poJotín vývoJe porevolučníbo. .I*o Je neuťtn-
ř1tglůé atavět 0ernyĚevgkého nad 9oatoJevského, neaí naťtá].e
noŽnó s€Btevo?at blavní vývoJovou o&u rnrgké x'Ítoratury po
Íoco 1917 a FaťlěJoval Í\rrmanoval Gladkolrar 'í\. $Ír Ťoletóho'
Bl Gatrovekébo' Hďrareaka| p budlnratelakýa}r ronÁnů; a loa-
tovgkého; lVardovakého; Bětpněova; A. srokoťJeva atd..,
l pogdn{bo Vg. Tvanwa' Iooaov*' Fodlna áJ.r tí. u vaořo-
výab texts goo1al1stlekáho reall.mrrl a přÍtom povežovat
?anJatí.aá| PllnJaka; BosĚenke; 0lešu1 Bulgakova; Platonwa;
randho I,eqova; Vs. Ivaaorra' }'eittua' báaníky Jako As}rmatoÝw{r
[enil6l$tr56' Pagtornak aa otitgl{or7 oné oť!.cÍ.álaí ffrnagĚetrály" r
tllyř uř přoaté dlnošní ětgnářské povědonnÍ rrykaauJe aeol.a obrá-
ogtrcxl bgdnotovou šká1ul !,.. gotva byebon nohlí nad'{la epatřo-
vat ilom*.nanty $ÍaJakovgkébo poor1c v Jobo veršovaaýoh poll-
tÍcko*tdeologÍ.ckýob toxtgsh mbo dávat přednoat poadl.rríB kon.
formín .lÍrfiE lvagoval Iecaova ěí řsd1ngl která postrádaJí
pung trval.eJšígn boúnot; př€{t JoJteh raaýnl dí3.y1 která Jsou
ilodlne; nnĚleoky řt,vá.

Ilěebatee a ákolní ognoqy JaĚtll trvaJí ng starýcn ecb{6g-
toch1 kilgĚto Ětenáří uř cl přehodnotí].Í hoďnoty. t1teráraf
iluepte by nenól přarlcEhnout tuto oTox poptrl1"r

Přehodnoeení bodaot v staráí govětgké lltaratrrře poťtpo-
ruJÍ taté gáklsdtrí postoJe aouěaaaýsh $písovatelů. Přlnex-
peaěín od konca padoa.átýgh 1et prabÍhá ngardrřite].ná enanel*
pacts odl aoc1alíct!-ckého raallgnnrr.l{ Jeíí prrmí prrlkopnícrl,



autořl Jako Víktor ltĚkrasovl ilaklanov; Bogono!.or 1 ŮtudŽaval
A}gJo$oYr \l-latlt.mov atů' 1 Jestě vodlt v patraogtl. apo1o6ot1hr
gooíaIíetíckétro aelkul kdsř aárove.ň a nárok3r spoleěaogtt na
obĚ{ Jetlrnotl.lvce pře{václělt ladtv1ťlrrum ne uř Jako pou}1ý
nástroJ etátu' qýbrž u.ioval Jako euhJakt htgtoriekdho áění.
Ále poadĚJší ep1*ovatel.d jako ljoláent.Cytll l'íg:d.rflóv' poté
šrrt*tn, tav. vgsnj.aká práaal prozaísí Ía}o ťrl"ťonov1 B1tovl
tl vřlchnt go uÍ vylrraňuJ{ aoel'a ml.no estet1lnr a poetítnr
aoe1allgttckdho roa].!'snu. Pro $olženlcy'rn nebo H*sputína
Ja vr.ta}r ke l,Yrr ,ťoleténu * ntaJně jako pro šu:ršÍJ}a }: čecho-
vgvi a Zollěmkot{.r Pťs Bxtgva b .uškínovl a čecbovov1l pro
Vr 0rlava ba sogolov1 a &rlgakovwt. - t1g8ko&81o ťtůleřltšJ šÍ
a pfo výklad JeJr.cb děx gm6ro{atněJBí neř Jatrýlco].x vztah
k ťad{Jwovl nobo k I{. ostrowkér'nr. pokrr* dnesnÍ autoří
tyto prorat'|y vrlba* Joětš stmrt

Po&ívejma ee váak na nás prob].ém Ještě a Jednoho zorndho
rjblu3 EG gtanovl"eka nrrké ll.terární emígraco" olesti$ v pade*
gá!ýob ].gtgob B€ 'lt n!' noblo }rle{lět J*o na porrlré doarnrlry
přadrstoluění lí.teratuťJr . g vý$tmkorr sabokolřa a 0vetaJevové
re vsrchqr íeJí valk.é ogobnoatt p1n6 vyhr*nlly uř přeů ro-
ken 1917l At'e ao g'. ťl"nel poěnereo a Jnénp Jako $alleníepl
Bax1nov, síňavak1$.86161 BroilsktJ, Zi.novjev? Á eo s v. !{ě*
hratoYenl 0laú11Í'nen1 A}aJonwem' l{tadt mcvs!&r líoJnw1ěeml
kteří kdtyal platll.l ga 'd,obře gwětgké"; á16 pak šc atal1
"nelovětakfulrŤ

Jo te'dy akutgěn6 naěage začlontt sovtltgké období ilc
cal'kovébo vývojcvého rytmr nrská llteratuřf,. ťím by rrlbee
neposbylo Evé oaobt.toetl.' aaopak. Á ve ev$tle gtaršíeh tťa.
d1c by předevšÍn byl"o nořná stříz}1vě alroď"notlt' co &obré.
ho přlneal goetelt.gtlckoťeallattoEý prold soqrátgké !.ítera.
tury Jako&tg itědte pro8š€slv1grnr 19r strletí' ccerít Je}ro
1ťleologá'cké půsebaní Bří utvářenÍ aové o;.,o1ečnostt, |.ťteový
podíl na obraně Í;ovětakého svaan pritt' naeígmu' knltrrraš a
ogtstíoky výcholmou r1lobu v pnbllXa' naůátno Ještě většl.nou
nagrarnotnérn; pro v:rímfuí naoůerního uměnÍ aepř1pyavonóm atd.

Ea snanení koatÍ.nrrl.ty unerí předrevo].uční a pora?o].uěnÍ



l1teratnrmr mrlřemo takó povař.overt nové tendgnge v gnrěasndgl
aovětekén l1tar&rnín ř1votěi samosÍ'rárxrd sffikfr Jako třebas
caložení neg.. &r1slébo {mřgtrnmÍbo naklndatelgtví' rehab1líta.
el acJen řadly íe{krott1výcb lltorárníotr osob ostÍr alo 1
ool.ýob tenáoneí a proníů1 Jako např. krrlturnápolítÍckébo
oíkazu A. &nr{ovského' a vrlbec atmoafdÍu tgv" glaanoatÍ.,
}tgrá práv|t v ltteráraÍ gféřc annd naJvío otřáe].a t11rohra.
tlokm' atnrktrrřoqr ťo vácchno ee adá gvňdč1t o návratu k po*
něrůa' ktgré přod sodi:*.i*.;;:ui+j' lety platl.ly aa nornální.

sa rdvěr této úvalrir bycb r6d upoaornÍ!. na Jedea probléu*,
tterý nl pro JaJí téna přlpndú *vt'6u{. entgu1tý. Z higtorleko.ty*
pologlehýah výakurnrl rBBké ktrltrrrg-l8. a 19. stgletír J& Je
po ře&r lot prov,:1dÍ Jř }Í. lotnanÁ2l vypl&s nino Jxnó tentg
pro ilěííny nrské lltaratur7 metodol.o8Ía}ť.r klíčový pozngtaht
tpůrab l Jakfu to *rf,orrnou, Íttra VolÍkdho nrgkc }nrl.tura vydsr.
tra na ocltrr avropltrsasQ1 Jí uvetll tl ggol'a gvlá5tní Mní*
taění aítwge; JeJíř pr[at g1 na ggts B6Bs gř do naBebo atol|*
tí. sa$ea ;entotíc$ přísnakwó' rltualtzovanú a ot,í&etní
rfér? rtrekcho řlvotal nýbrř gslý á1votnť apůeoD evrops1gov&-
né upolačnoctln rĚs*nĚ $eJího všeťtnodanrrÍho chovárrí ibytovoJe
povodenrJ*)r ía vnínáa Jabo něco rvolenábo' konvencÍoná!.níbo,
Jako a|loor éo nenÍ Jednoxnaěně bÍ'etorlcky dlatent1norráno, ale
vĚély Fno\ňr pří.pouĚtÍ otágku po alteraatívs k ggbě sarnónrr,
oo l€ tedy dĚe Jgv1t Jako 4.!leEtÍeBé.. Fedé se práv6 z tóto
r1tueEo gdvod1t ono zllg rrř araín6né peff;fitrentaí napětí neat
oantropologí"ěnoetí" a "blstort.ónoetí"1 které Je tak příznačnd
pro nrskou lt.teratrrnr od it.ad1sěeva přaa celé 19. gtoletí ař áo
gto]'atÍ ťlvaoátébo? &ů:aaá ldleologleké postoJe' ktaré a tóto
aítuatc vJruoauJí Jednotlívé sněr7 a osobnosttn mohor vypadat
vEáJaaaě nganiřítslné; ale korcapoůdlrrJÍ aBolu právě tínto
díl'onatlnrJíc{a pojgtíal wětn'

Kl'a{lu tuto otázhr ae d,vou itůvodů. Ea pnró proto1 ře toto
poJotí $akožto tyBologíaEy klÍěo'vá v}artnoot rueké krr].tury
nctporně rusalo být ptodné pro uněltaké uohopanÍ realíty;
proto nr}ře Jaho pognsní přlapět k oenrát}enÍ otáaky; přoil
ruaká lltaratrrrfi,19. a gěágtí 1 :'0r etoletí vytvoř1la tol1k
vglkýeb Wně1gek,Íe$odnot.
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A Ea él!{'hé| lato TBlké trad1*e gtaví ew$tské obťlgbí
nrck6 ll.teratury do gcgla novóho ev|ítl.a. soclgl1stÍ.cltý řeaO
lígsng1 kterámr $e aeeln ?aóÍírúnÉakýkolt ctllomattoký obraz
rviltar se Jeví Jako raelíkdlní popřenÍ této tradÍea* Zato
taho údlatní mrtgf,dtořÍ * eteJně sako noJ*ůt'ežítčJ |.$í gmčasní
rpÍ.aovatgt{ . vyn1knou Jako pravÍ děd1et svébytaoatí klagtokó
nrtk6 l1taratrrř$r wa. t byďran te&y psl výkladlu JeJteb děl.
wdbággt B táto kulfirrně tygrologlckó parspokt1vyr JoJÍř kořeny
rahsjí až &o 18. gtol'etír

Er M* snabt*n ao kdyat vyslwtl pro nfi'ý přístup k 1tte-
rsrnt'm textůla' řeklr ře by ag nenĚL říd1t "oalýn čas€no,
totlř {lobon vsnlktr díla1 nýbrá přeilevšÍm "velk"$n ěas€l}^l
rfirr'.n}oatmt sta3.otí přéd, vanťkem textu 1 po nsmt nebg{
prdv6 E l}rarr6nů tohoto rrelkého šaffil aa napáíe$í pravó' tt.va}é
un6l.egké hodnoty.l6 to tsrrgmiiln{ syntéau štrok'ých }nrltrrrně ty-
pologl*kýoh konoepcí a přonnotr sénsatxokou arullýzou textu.
Pohlaue ae t*ťly poĚívat t. n* rnrakou lÍtoratunr po rose 1'17
,t psřt$cktlvy volhého Úagu galÍch JeJí*h děJlnt A věřlne'
řr aasg taorle a nás lt.tagtÍrní d6Jepts naJgou tak rlplaĚ
lrdtvó * ř8 dokářemo gvémr gudfl.torÍu B$etlu$oůlt aspaů n,}co
r krcay váěn6 zelondho otrgrnr ruské llteratuqr!

Ponnánky
l l"to't$e mrnxal l!.toratu{Ír tt" I*Xr |tlogkva-I.oalngraťt1

l94l-1956.
2 lat*tJa nrsakoJ ltteraturŤ v Ěetyrea}r tmac}r, I,sntng.,rad1

198O-I989.
l xctorlJa nrsckoJ Eotr€tekoj llteratuťJr' tt. I.IrIr 3Josha'

195S-19611 X*tnrtJa ruoekoJ oovotskoJ lttoratulyr tt. I-IV1
!Íoolrva; 1?6?.19?1*

sllvr oleb $t:nrva, $cgatrtchtg iler smvJetlíteratur, l'{inehen,
195?l lúarh $lonl^m1 D1e $mJetltteratul; $tutt6art1 ].97'li
wo1f8pn8 Kaaack, Isxíkon dlar nresÍgchen Lítoratrrr ab 1'}17'
Stuttgartl 19?6i lttrBsloEhe sowjettssbe ttteratur 1m tlber*
bltak' I.eí.psl.6l 137*l Ánd'rasJ I}rard" ca1 Í,l.teraturg raťla1eeka;
ťJarcaarar 1968l H'.bEt l{ovlcw' BnsakaJa sovotskaJa l.J.tera-
turas Btreurelt!.1 1976.
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lál.rog1"ev sroaáal í{rgká gov&tgká lítorntura1 Fyah&l ].Ť61.

tlobqpť{g* i{olthus&Br,|tngsÍgohe Getr;egwgrtelttor*turr ] B.,
Bcrnp $finsbanr 1?6)1 1i)6S.

Vla sěJ1ny ruo}*é sovňtgkd ltteratury 2, }ra}rc; 1165' s. 11.

$f1fr V. I| Ienín' o l.Í.teratuřg' t,raha1 1j5or sr 1?-31.

Vl"n tsaltéřt 6. 94-}Bo

.Iu. l'L r'otrsnl B. F. Jegiororr t z* ff. i.!1ng, osnovn;rJe etapy
rBgv1tlJo ruegtoso ťealianal E Int UčenyJe zapÍ.ekÍ'
lartunksso sps; Etríťo Ťnrdly po ruoskoJ l olavJangkoJ
f,Llologt1 I1I' ťartu, 1"}6s' $r }-ea.

rbldemr Br 7*

rbÍtlamr $r Ž0r
5. tantés; sr l}*14.

Vla fJ. ${*rnld' tbogan gur Í.nnovatoríschon Poetík {er
nraa''Bchen segenřaťtáproa*' . Irrl éíÍener B1av'.stí'aeher
Almaaaehs 1979r Br 4r Sr 55-9).

Vl.at BytovoJo poY€dcnlJc t ttpol.ogtj* krrl,tur;r v Ítogs11
xvrlI veřa. - Inl Klrl,turs'oJa nagleillJe drermeJ ftusí. Igtl-
kl. $tanovl'eaiJe. lraťll"ol.l ' [loskva' 19?61.s. ?9i*:!t;
Foetlka bytnra5o povedeníJa v nrgokoJ kul. ttrre xWrI v. .
trn: ťrudy po anakovym gÍstsm.en VIII' ťartu' L}?I} s.6}*89l
oekabrlEt v pwaednsvnoJ *1an1r rBpt'''voJe potreťteníJe kak
letorlko*pslobologlěeakaJa kategorlJái . - In: I,l.teraturnoJe
ua8lGťll.Je tlokabrt'etw' Iaa1n6raťl1 I}T,' 3. 25-Í43 stat,Jl
ps típologt!. }nrl,tury, lťa:tu, L'?T?l Ů C}rlesteksvg. Í.nl
IIěenyJe,aap1akí Tartugkogo &os. unÍveřslteta Výpr 569'
Br 1!.'ř3 ,ťema kart í karto&nal í.g{r v ruoekoJ ].Ít$rsture
naěala XIX velsar * Int ťnrdy po anakoqym slgtÉffiam vlr'
Tartul L9T5r B. 1;0-14?.

ťill Ba*htln5 $Bt6t'.ka slovegnogo tvorě6stva' l.1oskvap 1}7:)1
Br 769.
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