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a „otevřeného dopisu" Kad se blažena Gospa prošetala príko Pláce, poukázal na jejich umělecké
hodnoty a zafadil je do celku dramatického díla I.
Vojonoviče. Takové hodnoceni Vojnovičovy závě

rečné tvůrčí fáze dosud v charvátské teatrologické
a literární historické literatuře chybilo.
han Dorovský

INVENCE A PROBLÉMY: LITERÁRNĚVĚDNÁ TERMINOLOGIE
Potřeba dobrého slovníku literárněvědné ter
minologie je pociťována stále silněji, a to z důvo
dů metodologických, teoretických, ale také didak
tických, pedagogických. Pravé posledně jmeno
vané zřetele sleduje pravé vydaný slovník, který do
značné míry kryje potřebu jazykových ekvivalentů
českých literárněvědných terminu, současné však
vyvolává další otázky a dává tak nepřímo podněty
k dalSímu bádání, k úvahám a snad i k činům.
Mladíí olomoučtí literární vědci vytvořili českoanglicko-fřancouzsko-némecko-ruský slovníček
pojmů bez anotací (Malý terminologický slovník
literárněvědných ekvivalentů. Kolektiv autorů.
Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olo
mouc 1999. Autoři: anglická část Martina Michálková-Chvátalová, francouzská Část Hana Bedna
říková, německá část Eva Chromiaková, ruská část
Zdenek Pechal, výkonná red. Hana Bednaříková).
Takovéto pojetí je výhodné pro stručnost, uče
ní termínů jako „slovíček", méně již pro zvládnutí
skutečného obsahu pojmů. Slovník je zpracován
vcelku pečlivé, korektni a lze jej doporučit všem
studentům, kteří mají být uvedeni do terminologie
literární včdy - fakticky jej lze využít i při středo
školské výuce, zejména maturantů. Předkládaný
slovník literámévčdných termínů, resp. jejich různojazyčných ekvivalentů (tak by mél asi znít název
svazku, neboť spojení „literáměněvědné ekvivalen
ty" je opravdu spise krátkým spojením), prezentuje
základní, elementární rovinu slovníku. Současné
však vybízí k formování dalších rovin, které by vy
tvořily slovník složitější, skutečný srovnávací anoto
vaný slovník literamevédné terminologie.
Podívejme se nyní na některé problémy, které
by měl takový slovník řešit a které se v tomto
svazku vyskytly. Jsou některé termíny, které se
užívají pouze v některých jazycích a reflektují si
tuaci té které národní literatury. Například pojem
bezrozměrný verš není totožný s ruským „svobodnyj stich", tedy „verš libře" nebo „volný verš";
jsou to jen pojmy blízké. Podobně pojem jako
„biedermeier" lze sice uvést do jiného jazyka, ale
není zde tak běžný, stejně jako pojem Bildungsroman a apprenticeship novel nejsou totožné,
i když se někde protínají. Mají totiž jiné pojmové
rozpětí, skrývá se za nimi jiná literární realita.

Slovník literárněvědných termínů musí také
brát v úvahu frekvenci výskytu takového pojmu:
proto se třeba v ruštině spíše vyhneme pojmu
„blankvers" a budeme užívat pojmu „belyj štich" ,
což je kalk z francouzštiny; podobně asi pojem
„budovatelský román" není totožný s pojmem „so
cialist realist novel" nebo „roman socialiste" či
„Aufbauroman". Je třeba být obezřetnější při pou
žívání některých spíše pejorativních pojmů nebo
pojmů s hodnotově posunutým významem, napří
klad místo rus. „dekadentstvo" bychom měli pou
žívat spíše neutrálnčjší „dekadans", i když obojí
znamená úpadek a zcela odpovídá tomu, že se ná
zvy některých literárních a uměleckých směrů tvo
řily na základě pejorativního, tedy ozvláštnujícího
pojmenování (gotika jako sloh Gotů čili barbarů,
baroko jako pokroucená, zkažená perla, naturalnaja škola, původně pejorativní pojem vytvo
řený F. Bulgarinem, jako vulgární, drsná, hrubá
apod.).
Některé pojmy vycházejí z jiné nomenklaturní
báze a jiných významových souvislostí, například
pojem literami druh, literární žánr, literatumyj vid,
literarische Gattung apod. si odpovídají jen čás
tečně, neboť vycházejí z různých hierarchických
koncepcí. Například ve školském pojetí Timofejevově je „vid" jen jedním z pojmů triády rod - vid
- žánr, tedy literární rod, žánr a žánrový typ. An
gličané užívají i pojmu „literary kind" místo „literary genre"; např. Alastair Fowler (1982) užívá
pojmů literary kind, subgenre a mode. „Roman
vospitanija" rozhodně není „Entwicklungsroman",
spíše „Erziehungsroman" atd. Pojmový chaos na
jdeme v případě epiky, eposu a epopeje - v kaž
dém jazyce je to trochu jinak a tento rozdíl vyrůstá
ze zvyklostí národních literatur a konvencí; stejné
problémy jsou s pojmy „syžeť' a „fabule", které
jsou zaměňovány a různě vyjadřovány v pojmo
vých dvojicích (story - plot, fabula - sjužet, Geschichte - Fabel atd.; viz o tom třetí kapitolu naší
monografie Labyrint kroniky, Bmo 1986). Podob
ně pojem „genologie" se rusky většinou říká
„žanrologija" a ve Francii, kde pojem zásluhou
Paula van Tieghema vznikl, se užívá jen zřídka
Poněkud ironicky tu dopadá pojem „fyziologická
črta", který zdomácněl zejména v Rusku jako „fi-
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ziologičeskij očerk"; je tu přeložen jako „conte
naturaliste". Vime vsak, 2e původ pojmu je pravé
francouzský, tedy „physiologie" - viz o tom K.
Krejčí: Fyziologická črta v české literatuře, in:
Slovanské studie, Brno 1979, s. 59-73). Podobné
problémy nastávají s pojmem „klasicismus", ne
boť v angličtiné je „classicism" spojen s antikou,
a užívá se proto pojmu „neoclassicism", který vsak
může kontaminovat s pojmem neoklasicismus, te
dy s pojmenováním jevu první poloviny 20. stole
tí. Totéž se týká termínů literami kritika, kronika,
legenda, povídka, povést, novela (Nový zákon je
rusky Novyj zavet, nikoli zákon), specifický pojem
V. Šklovského „ostranenije" je česky zásluhou
Mathesiovou „ozvláštnénf, ale jinde je to dosti
promiskuitní. Často zejména Anglosasové užívají
pojmů v původním znění: to se týká nékdy slov
ruských, třeba „prijom", nebo německých (Bildungsroman, Wdtschmerz nebo Weltanschauung
či Ideengeschichte, StofFgeschichte). Pozorní mu
síme být také při hledáni ekvivalentů k pojmu „pikareskni román" (rus. plutovskoj roman), pásmo
(francouzsky počme polythématique, ale název
žánru byl paradoxní převzat z názvu známé Apollinairovy básní Pásmo [La zone] v básnické knize
Alkoholy, vyd. 1913), počítat musíme s dvojznač
ností pojmu „poetismus". Při uvádéni anglického
ekvivalentu k českému pojmu satirická poezie
bych dal přednost „satiric poetry" před „satirical
poetry": „satirical" je slovo spise obecnéjSi, vzta

hující se k Širokému významu slova (tedy posméSný, kousavý, výsmčiný apod.), zatímco „satiric"
má význam jednoznačné se vztahující k satiře jako
básni nebo typu literami tvorby (podobné „poétic"
kontra „poetical"). Obezřetnosti nezbývá ani v pří
pade pojmů „literární proud", „literami srnér"
apod. a jejich cizojazyčných ekvivalentů - jeden
názor má J. Hrabek, jiné další badatelé, převažuje
ale stejné promiskuitní užívání - a podobné je to
mu v jiných literaturách. Podobné opatrní musíme
být v případe pojmů refrén, pyrrhichios (spise tak
než jako pyrichij, i když je to tak uvedeno ve
Slovníku literární teorie, S. VlaSín a kol., 1977),
rétorika, Gothic novel, klíčový román, triviální l i 
teratura, románová kronika, slovesnost kontra lite
ratura, Sturm und Drang (v ruStiné tradičné ,3urja
i nátisk" spíSe než „Šturm und Drang") atd. atd.
Jazykoví experti a rodili mluvčí nám tu vétSinou
nepomohou, pokud ovšem nejsou sami skutečný
mi odborníky na literární védu a její terminologii,
nejlépe v řade jazyků soubéžnfi.
Jestliže máme překročit prvoplánovost či prvovrstevnatost slovníku terminů jako spise jazykové po
můcky, musíme ovšem zajít do hloubky a do Šířky,
tedy diachronne, synchronné a komparativní. Pozoru
hodná a užitečná publikace olomouckých literárních
vidců, která se již stává studentskou pomůckou, vyža
dující si ovsem dalSi vícný a delimitujíci komentář,
nás k tomu nepřímo vyzývá.
Ivo Pospíšil

EROTIKA A SMRT V PODÁNÍ MICHAILA ARCYBAŠEVA
Vydání ArcybaSevova románu Sanin (1907,
knižné 1908) vyvolalo počátkem 20. století bouř
livou polemiku, jež vyvrcholila na jedné straní zá
kazem vydání, na druhé pak nebývalým zájmem
domácích i zahraničních vydavatelů. U nás vysel
román roku 1909 v překladu F. Mizla a dočkal se
péti vydání v prestižní Vilímkové edici Slavní
autoři literatur světových, kam byly zařazeny
i dalSI ArcybaSevovy prózy, jež vsak již nedosáhly
zdaleka takového včhlasu jako Sanin. Z českých
kritických ohlasů románu stojí za zmínku předevSím vyjádření T. G. Masaryka (Saninism. NaSe
doba, 1910), zařazený ve TU. dílu Ruska a Evropy
(1996) do kapitoly věnované ruské dekadenci. Na
rozdíl od Josefa Folprechta, pisatele řady statí
o ruském romantismu a neoromantismu, a Jana
Máchala, autora monografii o české, polské a rus
ké moderní, kteří hovořili o Saninovi s jistými
sympatiemi, Masaryk etickou stránku románu
ostře odsoudil. Podobné se vyjádřil jesté roku

1990 na svétovém kongresu rusistů v Moskvé
i tak fundovaný badatel, jako byl akademik D. S.
Lichačov.
A jak je tomu nyní, témčf po sto letech od na
psáni tohoto díla, jež nepochybné odkrylo mnohé
do té doby pečlivé zastírané stránky intimního ži
vota? Dnes již nejsme Šokováni ani Saninovou
střízlivou rekapitulací možností, jež má jeho sest
ra, přivedená do jiného stavu v důsledku chvilko
vého erotického vzplanutí k človéku pochybných
morálních kvalit, ani Saninovým vztahem k že
nám, pro néž má mnohem více pochopení než jeho
prudemí okolí. V ArcybaSevové románu můžeme
i v současné době ocenit velmi přesnou psycholo
gickou charakteristiku erotických pohnutek, jež
vedou jeho protagonisty k chvilkovým milostným
vzplanutím, za néž pak platí ztrátou viry v sebe
sama a nutným přehodnocením svého dosavadního
života. Sanin je román o mládeži na prahu nového
století. Odehrává se podobné jako Gončarovův

