
SLOVENSKÝ PŘÍSPĚVEK K VÝVOJI RUSKÉ 
LITERATURY POSLEDNÍCH ČTYŘ STOLETÍ

Eliáš, Anton (ed.). Ruská literatúra 18.–21. storočie. 
Bratislava : VEdA, 2013, 240 s.

Oldřich Richterek
Univerzita hradec Králové

Slovenská rusisticky a slavisticky (mohli bychom v duchu současných trendů říci 
i areálově) orientovaná literární věda v posledních letech průkazně doplňuje pub-
likační mezery, které by případný letmý vnější pohled na její bádání mohl odhado-
vat. Ilustračně například můžeme vedle reprezentativního Slovníku ruskej literatúry  
11.–20. storočia1 připomenout alespoň parciální pohledy typu Proces, kánon, recepcia,2 
eventuálně mj. rovněž inspirativní zamyšlení typu Na margo ruskej moderny3 nebo 
Demiurg či reptajúca trstina 4 aj., případně i výrazný podíl na posledních slovenských 
translatologických publikačních počinech, jako je první díl fundamentální monografie 
Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I5 nebo kolektivní rukopis prvního dílu rozsáh-
lého Slovníku prekladateľov umeleckej literatury — 20. storočie, který vyjde v brzké době.6

Do tohoto kontextu nepochybně pozitivně zapadá nedávno vyšlá kolektivní mo-
nografie Ruská literatúra 18.–21. storočie, která se liší především tím, že vedle známých 
slovenských literárních badatelů (Mária Kusá, Anton Eliáš, Valerij Kupka, Lubor Ma-
tejko a Soňa Pašteková) najdeme mezi autory i čtyři představitele mladé generace 
(Andrea Haburová, Zuzana Lorková, Katarina Mäsiarová a Ivan Posokhin). Garantují 
nejen mezigenerační vazbu ve slovenské slavisticky orientované literární vědě, ale 
nepochybně i přirozený generační posun v optice jejího výzkumu.

Zejména proto se domnívám, že tuto posuzovanou kolektivní monografii slo-
venských kolegů můžeme považovat za pozitivní příspěvek k aktuální slovenské 
(ale i mezinárodní) prezentaci ruské literatury v jinojazyčném a jinokulturním 
prostředí. Z koncepčního hlediska považuji za přínosný rys tohoto informačně po-
měrně bohatého kompendia skutečnost, že výklad v něm není tradicionalisticky 

1 Kovačičová, Oľga (ed.). Slovník ruskej literatúry 11.–20. storočia. Bratislava : Veda — FF UK, 
2007, 584 s. Sluší se připomenout, že publikace byla pozitivně přijata nejen slovenskou, 
ale i mezinárodní (samozřejmě zejména českou) odbornou komunitou.

2 Srov. Pašteková, Soňa. Proces, kánon, recepcia: Historiografické, translatologické a interpretač-
né aspekty skúmania ruskej literatúry. Bratislava : Veda, 2013, 140 s.

3 Srov. Červeňák, Andrej Na margo ruskej moderny. Nitra : Vyd. UKF, 2003, 151 s.
4 Srov. Eliáš, Anton. Demiurg či reptajúca trstina: Lyrický subjekt v ruskej romantickej, postro-

mantickej a neoromantickej poézii. Bratislava : Univerzita Komenského, 2008.
5 Bednárová, Katarína. Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I. Bratislava : VEDA, 2013, 301 s.
6 Je společným dílem slovenských anglistů, germanistů, frankologů, rusistů, hispanistů aj.; 

pro české zájemce bude rozhodně přínosným jevem pozornost, kterou toto kompendium 
věnuje i slovensko-české spolupráci v dané oblasti.
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založen na izolovaných (faktograficky a biograficky laděných) medailonech jednot-
livých spisovatelů, prokládaných základními informacemi o dobovém kontextu je-
jich tvorby. Domnívám se, že při pokusu vyjádřit simplifikovaně základní charakter 
posuzované práce musíme na prvním místě akcentovat pokus o zachycení a prezen-
taci samotného literárního vývojového procesu. Text této de facto „nerozsáhlé“ ko-
lektivní monografie se navíc vyznačuje především relativně bohatým, ale současně 
i úsporným stylem argumentace. Dominantní vývojové trendy, žánrové modifikace 
i stylistické a sémantické přínosy ruské literatury v období posledních více jak tří 
století — v konfrontaci s domácím ruským, ale i evropským kontextem — se auto-
rům podařilo do úsporného rozměru této monografie nejen „vtěsnat“, ale současně 
přitom zachovat i jejich celkovou relevantní informativní validitu. Vznikla tak pří-
nosná publikace, která nepochybně najde uplatnění nejen při studiu slovanské fi-
lologie (zejména ruské a slovenské, ale zcela určitě i české a polské), kromě toho de 
facto i při hledání historických kulturních, společenských a politických souvislostí 
středoevropského areálu.

V této souvislosti můžeme náznakem (v chronologickém sledu) připomenout ilu-
strativně alespoň některá témata, která lze v knize identifikovat. Jde např. o kompa-
rativní pohled (v rusko-slovenském kontextu) na zrod a vývoj ruského klasicismu — 
včetně jeho formulačního náskoku ve srovnání se slovenskou (ale i českou!) realitou, 
nebo o pozitivní vliv petrovských reforem (včetně staletého zápasu Ruska o jejich 
objektivní hodnocení) a o nástin následné cesty k novému autorovi i novému čte-
náři. Podobně úsporným způsobem autoři rekapitulují postupné ruské (politické, 
ale i kulturní, tzn. i literární) „včleňování do Evropy“ nebo vývoj ruského klasicismu 
v konfrontaci s jeho slovenským (ale i českým) retardovaným procesem, včetně jeho 
pozitivních impulsů pro rozvoj ruských narativních žánrů, prózy, ale i dramatu nebo 
i publicistiky. Z analýz mj. vyplývá určitý hodnotový náskok v ruském sentimentali-
smu a časově dřívějším romantismu ve srovnání se slovenskou (ale i českou) skuteč-
ností. Pro recipienty z řad současné mladší generace studentů i zájemců o vývoj ruské 
literatury, ale i kultury a společnosti (kteří se, přiznejme si — pod vlivem současného 
dynamického vleku podmanivé síly elektronicky prezentovaných a „rádoby hotově 
formulovaných informací — už brání hlubšímu zkoumání historického kulturního 
i společenského vývoje minulých století, mohou být přínosné i další kapitoly: přiná-
šejí mj. základní charakteristiku vývoje ruské kultury i společnosti v prvním čtvrt-
století po roce 1800 (např. i včetně nástinu žánrového vývoje u nejvýznamnějších 
literárních počinů), jemuž autoři symptomaticky přisuzují charakterový rys „turbu-
lentní“.

Těžiště celého výkladu můžeme nepochybně hledat v kapitolách věnovaných kul-
turnímu kontextu 19. století a přelomu 19. a 20. století (zejména jeho „stříbrné“ etapě), 
tj. tedy ve vývojových údobích, která si ve vzájemné časové návaznosti zajistila trvalý 
výrazný zájem světové kultury. Celou publikaci (de facto všechny kapitoly) se i při 
pochopitelném rozdílném přístupu jednotlivých členů autorského kolektivu podařilo 
(jak jsem už výše naznačil výše) skloubit faktograficky bohatým, hutným výkladem 
i stylem argumentace, díky němuž se potenciálním čtenářům a uživatelům výsled-
ného textu nabízí solidní informačně ucelené kompendium.

Za přínosné pokládám mj. i kompetentně pojímané společensko-politické souvis-
losti, v nichž literatura (zejména pak ona ruská) byla vždy těsně propojena s obrazem 
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své doby vzniku. Z toho se mj. odvíjela především vzpomínaná pozdější významná 
role ruské klasiky — jako odrazu „svědomí“ ruského národa.7

Analogicky bychom mohli podobně hodnotit i prezentaci složitých období 
20. století (od jeho neoromantických či avantgardních počátků, přes peripetie stali-
nistických či později brežněvovských stagnací i paralelně vznikajících samizdatových 
i emigrantských počinů, představujících v konečném pohledu (ve všech žánrech — 
v próze, poezii i dramatu) složitý obraz ruské literatury jako celku a navíc i jako ne-
dílné součásti literatury světové.

Nepochybně aktuální je i poslední část posuzované knihy, která se snaží poodha-
lit základní orientaci v současném překotném vývoji ruské literatury, včetně jejího 
postmoderního hledání i měnících se postojů k tradičnímu klasickému dědictví.

Celá publikace představuje de facto nemalou časovou plochu ruského literárního, 
kulturního i společenského vývoje a přímo i jeho „společensko-kulturního kvasu“. 
Zejména proto je (podle mého názoru) část věnovaná 20. století (viděno nadhledově 
ve srovnání s předcházejícím stoletím a vzpomínanou etapou „stříbrného věku“) 
snad méně přeplněna faktografickými údaji, ale má výraznější „globální“ informační 
charakter.

Je samozřejmé, že posuzovaná kniha nepřináší encyklopedicky vyčerpávající po-
hled na fundamentální vývojovou etapu ruské literatury (k tomu by 230stránková pu-
blikace i při kondenzovaném výkladu nestačila). Přesto se domnívám, že se může stát 
vyhledávanou četbou mezi literárními badateli, překladateli, ale bezpochyby přede-
vším mezi studenty filologických i společenskovědních a kulturologických oborů, 
pro něž je základní orientace v ruské kultuře (a literatuře především) nezbytnou 
vědomostní výbavou.8 Nepochybně by neměla uniknout pozornosti ani české rusis-
ticky (nejen!) orientované komunitě — včetně studentů slavistických oborů. Zřejmý 
rusko-východoevropský a slovensko-středoevropský i slovensko-západoevropský 
charakter argumentace knížky Ruská literatúra 18.–21. storočie rozhodně přispívá 
k poznávání základní kontinuity (nicméně ovšem i tradiční kulturně i společensky 
motivované diskontinuity) ruské literatury v kontextu literatury evropské i světové.

7 Nabízí se mj. ono známé Masarykovo přiznání, že „duši“ Ruska poznal z jeho literatury. 
Stačí mj. porovnat, jak velkou úlohu hrají právě analýzy děl některých ruských spisovate-
lů v jeho fundamentální práci Rusko a Evropa. 

8 Navíc posuzovaná knížka zahrnuje ještě výběrovou bibliografii k prezentované proble-
matice a nezbytný jmenný rejstřík spolu s chronologickou tabulkou historických, literár-
ních, kulturních i politických událostí a faktů, které prezentovaný vývoj ruské literatury 
od 18. století do dnešní doby na prahu století 21. nejen provázely, ale i spoluformovaly.


