130

INFORMACE A ZPRÁVY

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
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román Strž (Obryv. 1869) na ruském venkovi,
kam přichází netekanfi nejen Sanin, ale i depono
vaný revoluční agitátor student Juríj Svarožič,
mami hledající smysl svého života, podobni jak je
tomu s neobratným a neSťastným židovským mla
díkem Solovejčikem. V pozadí jejich následného
tragického rozhodnutí pro sebevraždu je tíživá
bezvýchodnost jejich postavení, odpor k banaliti
všedního života a ztráta víry v sebe sama. Láska
a erotická dobrodružství tak tvoři pouze jednu
z dějových linií románu. Podobní jako v Turgenčvovi románu Dým (1867) či v mohutné epopeji
o ruské inteligenci Život Klima Samgina (1936)
Maxima Gorkého se tu hodni debatuje. ZvláSti
kriticky je vylíčena demoralizace ruské posádky.
Veřejná pohana vede cynického důstojníka Zarudina, který je v románu jediným opravdovým
svůdcem, k necekané sebevraždě. Smrt číhá v díle
skutečné na každém kroku. Jako první jí nerad
podléhá tuberkulózou vyčerpaný Semjonov. Scéna
umíráni mladíka uprostřed přátel, kteří se shro
máždili kolem jeho nemocničního lůžka spolu
s knizem a žalmistou, vystihuje veškeří zoufalé
odcizení, které provází mladé hrdiny Arcybaševova románu v průběhu celého dije. Smrt je zde
proto všudypřítomná. Nabízí se Lidi Sanmové po
trapné konfrontaci s milencem, jenž jí chce dát
peníze na potrat. Na smrt chvíli pomýšlí i krásná
Karsavinová, když ve chvíli slabosti podlehne Saninovi, jehož nemiluje. Toto zákonité míjení ero
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tických partnerů je jedním z důsledků prudemi
výchovy, ale i vnitřní nejistoty mladých lidí. Sanin
je tvrdý, nikoli však jako bratr a milenec. Zatímco
pro ženy má pochopení a nihu, k mužům dovede
být velmi nekompromisní. Jeho ostrá slova jsou
poslední kapkou, jež uspíšila rozhodnutí nešťast
ného Solovejčika. Cynická replika pobouřila
všechny účastníky Svarožičova pohřbu, i když Saninovým slovům nelze upřít racionální jádro, pro
tože zvlášté v daném případe Slo o smrt zcela zby
tečnou. Za roztrpčenými Masarykovými slovy o Saninovi nemorálnosti lze vycítit především pisate
lův odpor k té nákaze sebevražedné mánie, již tak
pravdiví zachytil Arcybašev. Saninova postava je
nepochybní ovlivněna Nietzscheovym Zarathuslrou, od něhož se naučil nadhledu, nezávislosti a lás
ce k životu, jehož symbolem se mu stává slunce,
podobni jako všem vitalistům tehdejší doby. Za
ním se vydává na další cestu, poté co se rozhodl
skončit tu krátkou zastávku v rodném hnízdi.
Román pod novým názvem Svůdce (Michail
ArcybySev, Svůdce. Paseka, Praha, Litomyšl 1999,
přel. Alena Morávková), jež Alena Morávková
provází i vlastním doslovem, je dílo nepochybní
aktuální i v dnešní dobi. Své čtenáře si najde i dí
ky dobrému překladu, jehož se česká veřejnost do
čkala až po devadesáti letech od prvního českého
vydáni románu.
DanuSe Kiicová

ROMANTISMUS V ČESKÉ A POLSKÉ LITERATUŘE
Česká a polská literatura míly ve své historii a
dodnes maji mnohá styčná období. Z nich se vy
mykají přinejmenším dví. Bylo to české písem
nictví, které patronovalo počátky písemnictví pol
ského, a byl to osobitý polský romantismus, který
dodával živnou sílu romantickým snahám autorů
českých. K fenoménu romantismu se koncem mi
nulého roku vrátily Ústav bohemistiky a knihov
nictví Filozoficko-pfírodovčdecké fakulty Slezské
univerzity v Opavi a Ústav polské filologie Opolské univerzity a uspořádaly (9. listopadu 1999)
jednodenní konferenci Romantismus v české a
polské literatuře, která vyvrcholila kulturním
programem v opavském knihkupectví Votobia. Po
vědeckých setkáních Literatura v českém a pol
ském Slezsku (1995), Pronikání českého a polské
ho jazyka do poezie a písňové tvorby ve Slezsku
(1996), SvatovojtěSské motivy v české a polské
literatuře a v uměni (1997) a Literatura na prahu
XXI. století - K. metodologii české a polské lite

rami vidy (1998) je to již pátá akce iniciovaná
aktivní mladou Slezskou univerzitou.
Referáty, které na konferenci, jíž se zúčastnili
literami vidci z Opavy, Ostravy, Olomouce a Brna,
ze slovenského Prešova a polského Opolí a Bydhošté, zaznily, si dané tematiky vSimly opravdu
z nejrúznijSích hledisek a přinesly mnohá zajíma
vá zjiStění. Drahomíra Mašinová (Opava) ze
společné historie obou literatur pojmenovala pol
ské podnity českému romantismu a novoromantismu, Daríusz Lebioda (BydhoSť) v referátu
Mickiewicz i wieanoíč na přikladu básníkových
Krymských sonetů hledal styčné body s jeho dal
šími díly, Ewa Piasecka (Opolí) hovořila na téma
Polskie rusalh romantyezne i ich rodawód a všimla
si tematických vlivů nejen západních, ale rovníž
běloruských a ukrajinských. Jerzy Poápiech (Opolí)
analyzoval typické příklady asi z 1 300 přísloví, kte
ré literární vidci naSli v díle J. Stowackého, jež
čerpají z antiky a Bible, jsou citáty z literárních díl a

