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Ludvík Štěpán

Stále otevřená cesta
(K pětasedmdesátinám Danuše Kšicové)

Vzpomínám si na to jaro přesně – zimu jsem přestál napůl v chatce, kde k ránu mrzlo
stejně jako venku, napůl v tajném zákoutí v dnešním Divadle na hradbách; a v té vilce
v Brně-Žabovřeskách jsem s jarem konečně dostal solidní podnájem. Tam jsem také poprvé prof. PhDr. Danuši Kšicovou, DrSc. (nar. 26. 4. 1932), potkal, protože první poschodí
oné vilky, v níž jsem získal po téměř bezdomovecké zimě azyl, obývala její matka, má
bytná, a přízemí tehdy ještě ne profesorka, ale odborná asistentka brněnské univerzity D.
Kšicová s rodinou. A to jsem vůbec, ale vůbec netušil, že jednou budeme kolegové.
A právě z onoho kolegiálního pohledu mohu jako nerusista (byť také slavista a komparatista) napsat několik řádek k jubileu slavistky, komparatistky a rusistky (i překladatelky), k jubileu, jímž toto jaro oslavenkyně prochází jako by léty nedotčena, svěží, aktivní.
Na počátku bude účelné se vrátit alespoň k biografickému a bibliografickému nástinu
jubilantčina vývoje, neboť poslední článek (Ivo Pospíšil: Šíře, hloubka, syntéza, Sborník
prací filozofické fakulty brněnské univerzity Slavica Litteraria X 5, 2002, s. 99–101) se
věnuje pouze výseku její práce.
D. Kšicová se narodila v Brně, kde rovněž vystudovala na univerzitě obory čeština
– ruština (absolvovala 1956) a stala se tam (od 1961) odbornou asistentkou. V roce 1969
získala titul PhDr. a o rok později CSc., v roce 1990 byla jmenována docentkou, další
rok se stala doktorkou věd (DrSc.) a od roku 1995 je profesorkou. Přednášela zejména
dějiny ruské literatury, teorii a poetiku literatury, dějiny ruské a ukrajinské kultury, zpočátku také dějiny slovanských literatur, soustavně se věnuje problematice translatologie,
je vedoucí řady bakalářských, magisterských a doktorských prací.
Vzhledem ke svému postavení ve světové rusistice, slavistice a literární vědě vůbec je
profesorka Kšicová činná v řadě mezinárodních společností a organizací, mj. International Association of Word and Image Studies, na jejíž podnět založila mezinárodní asociaci
Ars Comparationis, jejíž je předsedkyní, u nás je členkou Literárněvědné společnosti
a Společnosti Franka Wollmana atd. Její zásluhou navázala brněnská slavistika dobré
kontakty s americkou literární vědou, především s univerzitou v Bostonu a jejím praco-
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vištěm Center for the Philosophy and History of Science. Organizovala či se podílela na
organizaci mnoha sympozií slavistických a rusistických věnovaných otázkám literárních
směrů a žánrů ve slovanských i západních literaturách, pravidelně a aktivně se účastní
mezinárodních sjezdů a konferencí, často přednáší v zahraničí (např. v Rusku, Polsku,
Maďarsku, Chorvatsku, Slovinsku, Rakousku, Německu, Velké Británii, Irsku či USA).
Účastnila se i výzkumu ruské moderny (Brno – Nitra), studia básnických cyklů (Magdeburk) atd.
Zanedbatelný není rovněž podíl D. Kšicové na vydávání sborníků Litteraria Humanitas (mj. byla výkonnou redaktorkou svazků I, II, IV a VI), hojné jsou její publikace
(dosud zveřejnila na tři stovky odborných statí a stovky recenzí) v domácích a zahraničních časopisech Slavia, Svět literatury, Germanoslavica, Slavica Hungarica, Zagadnienia
Rodzajów Literackich, Slavia Orientalis, Przegląd Rusycystyczny, Naše Nasledije aj.,
a ve sbornících (hlavně doma a v Rusku), často píše popularizační a publicistické články,
s přednáškami vystupuje rovněž v rozhlase, překládá poezii, divadelní texty a umělecké
eseje i pro filmový dubbing (za zmínku jistě stojí např. scénické čtení v jejím překladu
Valerij Brjusov: Tajemný host a Alexandr Blok: Bufonáda, Divadlo Na zábradlí, 2003).
Za svou práci byla D. Kšicová oceněna bronzovou medailí Filozofické fakulty brněnské
univerzity (1982), medailí brněnského skautingu (1990) a zlatou medailí Masarykovy
univerzity (2004).
Svoji vědeckou činnost zaměřila profesorka Kšicová na problematiku komparatistiky
(v širokém záběru a posunutou také ke vztahům literatury a výtvarného umění), na bilaterální a multilaterální vztahy, poetiku a translatologii. Z knižních publikací chci připomenout práce Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského. Z dějin česko-ruských
literárních vztahů (Brno 1979), Poema za romantismu a novoromantismu. Rusko-české
paralely (1983), Ruská literatura 19. a začátku 20. stol. v českých překladech (Praha
1988), Russkaja poezija na rubeže stoletij, 1890–1910 (Praha 1990), Secese. Slovo a tvar
(Brno 1998) a K. D. Baľmont: Duše českých zemí ve slovech a činech (Brno 2001). S Pavlem Kleinem vydala Dramatika ruského symbolismu – hry v originále I. K. D. Baľmonta
a V. Ja. Brjusova (Brno 2001), Dramatika ruského symbolismu 2 – hra v originále a překladu, D. S. Merežkovskij: Pavel I. (Brno 2003), Dramatika ruského symbolismu 3 – Malé
hry o lásce, originály a překlad, A. A. Blok: Bufonáda, Neznámá, V. Ja. Brjusov: Tajemný
host (Brno 2004) a Symbolismus na scéně MCHAT. Režijní koncepce K. S. Stanislavského
(Brno 2003); s Jaroslavem Vaculíkem vydala knihu Rodinná kronika volyňských Čechů
(Brno 2006). V kolektivech autorů se podílela na publikacích Panoráma ruské literatury
(Boskovice 1995), Východoslovanské literatury v českém prostředí do vzniku ČSR (Brno
1997), Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů (Praha 2001). Se zájmem
očekáváme dílo, které je výsledkem autorčiných bádání na základě grantů Od moderny
k avantgardě. Rusko-české paralely, které by mělo letos vyjít v Brně.
Z dnes již, jak vidno, rozsáhlého díla Danuše Kšicové bych se chtěl zastavit alespoň
u několika titulů, které mě zaujaly mně blízkým oborovým přesahem. K nim patří především Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského s podtitulem Z dějin českoruských literárních vztahů (Brno 1979), práce s mnoha ponory a záběry nejen do ruské
a české literatury, ale rovněž s dotyky literatury polské. Autorka v knize pořídila přehlednou biografii tohoto zasloužilého znalce, překladatele a popularizátora ruské literatury,
umění a kultury, rodáka z Moravy, který působil v Praze, a rovněž výběrový přehled jeho
knižních a časopiseckých překladů a výběr literatury o něm. Doplňkem je druhá kapitola
věnovaná stručnému zhodnocení básnického díla F. Táborského ve vztahu k vzorům čes-
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kým a ruským a jeho překladatelským názorům. Gros publikace tvoří kapitoly o překladech M. J. Lermontova, A. S. Puškina, A. S. Gribojedova, A. Bloka a některých dalších
a ruské lidové slovesnosti, které doplňují studie o Táborského statích, jež autor svým
oblíbeným básníkům, ale rovněž ruskému divadlu, věnoval. Když kniha vyšla, zaujala
mne mj. také překladatelova korespondence, v níž se nacházejí i jeho názory na polskou
literaturu (např. na J. I. Kraszewského) a dopisy významného literárního teoretika ruského původu Romana Jakobsona, a hlavně – jak Táborský dokázal v souvislosti se svými
překlady domýšlet různé vazby a vztahy. A že je to vše přístupně, přehledně a samozřejmě systematicky čtenáři předloženo, za to vděčíme právě cílenému výzkumu a dobře
vedenému peru Danuše Kšicové.
Druhou knihou, která šla za „ruský“ jubilantčin obzor (tentokrát opravdu daleko a do
šířky) a která mi rozšířila obzory za českou a polskou hranici a můj celoživotní zájem
o výtvarné umění, byla průkopnická a bohatě ilustračně vypravená publikace Secese.
Slovo a tvar (Brno 1998). Autorka totiž pojala secesi jako obecný (nejenom evropský)
fenomén doby, i když v jádru jejího bádání zůstala poetika moderny, především secese, v níž výrazně vyniká architektura, výtvarné a užité umění a samozřejmě literatura.
A tak jsem si početl o vztahu Evropy a Orientu, typickém pro secesi, a také o mnoha
tvůrcích, jejichž práce ovlivnily vkus a ráz meziválečného Československa… A pochopitelně o Turgeněnovi, Brjusovovi, Čechovovi, Baľmontovi, Chlebnikovovi, Achmatovové
i Antonínu Sovovi, Otokaru Březinovi, Ladislavu Klímovi a dalších. Klobouk dolů, když
takto široce rozkročený exkurs přes různé umělecké proudy a vrstvy i různé druhy umění
dělá autorka, která většinu života zasvětila především literární vědě.
Stejně tak jsem obdivoval rozsah záběru Danuše Kšicové u neméně podnětné a významné práce editorské, překladatelské a komentátorské, když vyšla její kniha o Baľmontově
díle, do té doby nevydaném – K. D. Baľmont: Duše českých zemí ve slovech a činech
(Brno 2001), v němž se autor, jeden z nejvýznamnějších představitelů ruského symbolismu a impresionismu, vyznával z lásky k literaturám řady zemí; překládal totiž z němčiny, angličtiny, španělštiny, francouzštiny, ale i z polštiny a češtiny (k té se dostal přes
angličtinu!). A je víc než zajímavé (pod patronací naší jubilantky), jak se mu jevili mj.
Karel Hynek Mácha, Jan Neruda, Jaroslav Vrchlický, Otokar Březina, Antonín Sova, Petr
Bezruč, Karel Toman, Otakar Theer, ale překvapivě rovněž Jiří Wolker.
Asi by bylo potřeba nikoli pouze načrtnout, nýbrž zhodnotit nejenom tato díla, ale také
práce další. Jubilantka odpustí, že si přes tak daleko a vysoko postavená hrazení netroufám a zůstanu pouze poblíž nich. To mi jistě nezabrání, abych vyslovil to podstatné, co
se může u jubileí, která např. herečky úzkostlivě tají, vyjevit: že nejenom pokračuje ve
svém hlavním proudu badatelské činnosti, ale v posledním období stále více rozšiřuje
a prohlubuje svá srovnávací a žánrová studia, dodnes má nemalou účast na badatelských
projektech, významně se podílí na organizaci vědeckého života, podněcuje a sama udržuje bohaté vědecké a kolegiální styky se zahraničními pracovišti na úrovni české a brněnské slavistiky, podniká přednášková turné, aktivně se účastní mezinárodních a domácích
sympozií, konferencí…
Dost pro mladší i mladé. Co tedy paní profesorce vyslovit: obdiv a uznání a upřímně
jí přát hodně zdraví a ostré pero!
Ludvík Štěpán
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