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Jubilea jsou od toho, aby se připomínala, jubilant je však nemá brát vážně a jít si svou cestou. 
Tato sentence plně platí pro emeritního profesora Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
v Bmě prof. PhDr. Miroslava Mikuláška, DrSc., který si v tomto roce připomíná svou pětase
dmdesátku. Zdá se, že své jubileum skutečně nebere vážně - i když je už řadu let emeritním 
profesorem, v Bmě a na Ostravské univerzitě v Ostravě stále přednáší. 

Jubilant se narodil 14. března 1930 v Rosicích u Bma, na brněnské univerzitě v letech 1949-53 
vystudoval ruštinu a češtinu a po absolvování tam také zůstal jako odborný asistent na rusistice. 
V roce 1956 odešel do tehdejšího Leningradu, kde na tamější univerzitě v roce 1960 ukončil vědec
kou aspiranturu (a získal titul CSc). V temže roce se vrátil do Bma, města, které se až do roku 1995 
stalo jeho pedagogickým a vědeckým působištěm. V roce 1964 obhájil habilitační práci o evoluci 
ruské komediografe dvacátých a třicátých let 20. století a byl jmenován docentem ruské literatury. 
Když potom v roce 1980 na základě rusky psané práce Pobědnyj smech získal doktorskou disertaci 
(titul DrSc), byl jmenován profesorem. Kromě toho M . Mikulášek působil jako hostující docent na 
univerzitě v Greifswaldu (1965-66), externě přednášel na Katedře dějin a teorie divadla Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1966-67, 1970-72 a 1977-79), na přelomu let 1989/90 byl na 
tříměsíční vědecké stáži (studoval tam filozofii gnosticismu a genologické souvislosti tzv. iniciační
ho románu) na univerzitě v Regensburgu a v roce 1992 na měsíční stáži na vídeňské univerzitě. 

Profesor Mikulášek se podílel na rozvoji brněnské rusistiky jako vědec i pedagog. V letech 
1989-95 byl vedoucím Ústavu východoslovanských literatur a poté Ústavu slovanských literatur 
a literární komparatistiky, dlouhá léta působil jako předseda a dodnes působí jako člen oborových 
rad a komisí, podílel se na školení doktorandů a stál za odborným růstem řady pedagogů a mj. 
inicioval vydávání periodika Litteraria humanitas. V letech 1995-99 také pracoval jako profesor 
na Slezské univerzitě v Opavě, kde na Ústavu bohemistiky a knihovnictví přednášel teorii literatu
ry, světovou literární vědu a světovou literaturu (tam rovněž založil tradici česko-polských literár
něvědných konferencí) a na Katedře rusistiky Ostravské univerzity (přednášky z teorie literatury 
a z ruské literatury 20. století). 

Vědecká práce jubilanta je široká a bohatá. Dodnes vydal pět monografií, přes dvě stovky vě
deckých studií, napsal množství odborných textů a recenzí, podílel se na řadě vědeckých projektů 
(mj. koncipoval projekt „Východ - Západ" - tradice a současnost. Literární směry a žánry ve slo
vanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa), inicioval spolupráci brněnského sla
vistického pracoviště se zahraničními univerzitami (hlavně v Regensburgu a Magdeburgu ve SRN 
a v anglickém Bristolu), aktivně se účastnil mnoha mezinárodních konferencí a kongresů (mj. i sla
vistických sjezdů v Praze 1968 a v Krakově 1998), výsledky svého bádání představoval na univer
zitách ve Vídni, TUbingenu, Saarbrílckenu a v Berlíně, ale také v americkém Bostonu, kde spolu
pracoval rovněž s týmem vědců z cambridgské univerzity. 
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Profesor M . Mikulášek se ve své práci soustředil zejména na otázky z dějin ruské literatury 
v kontextu literatury světové, na komparativní genologii (např. obecně na román, na román-mýtus, 
na satirickou komedii) a na literárněvědnou metodologii a ve slavistickém a širším evropském 
kontextu se pak zabýval esteticko-teoretickými problémy české a ruské literatury a kultury. Od 
osmdesátých let 20. století pak svůj zájem rozšířil na výzkum sémantických, esteticko-
filozofických a antropologických vrstev literárního díla a na bádání o literárněvědné metodologii 
a o komparativně pojatých genologicko-hermeneutických reflexí uměleckého vývoje. 

Prof. Mikulášek poskytl studentům i dalším zájemcům zajímavé studijní texty, např. Literatu
ra mravní odpovědnosti a sebeobnovy (Praha 1987) nebo Žánrová polyfonie a myšlenkový svět 
soudobé sovětské dramatické tvorby (Praha 1990), podílel se na publikacích Současná sovětská 
literatura (Praha 1984), Slovník slovanských spisovatelů (Praha 1984), Soudobý svět, ruská litera
tura a úkoly literami vědy (Moskva 1990), Panoráma ruské literatury (Boskovice 1995) či Slov
ník ruských ukrajinských a běloruských spisovatelů (Praha 2001). 

Těžiště knižní tvorby jubilanta však tkví v jeho pěti monografiích, které se snaží postihnout 
stav bádání o literatuře a jejím vývoji ve 20. století a chtějí alespoň nahlédnout do vývoje v příš
tích desetiletích. Problematikou satirické komedie aristofanovského typu se zabývá publikace Puti 
razvitija sovetskoj komedii 1925-1934 (Praha 1962), na dramatické práce Vladimíra Majakovské-
ho z hlediska žánrově srovnávací analýzy se zaměřil v knize Pobednyj smech (Bmo 1975). Šíře je 
koncipovaná práce Revoluce a sovětská literatura (Praha 1979), k osobnosti Majakovského se 
vrátil v monografii Vladimír Majakovskij (Praha 1982). A po dílčích studiích (viz např. toto perio
dikum X 1/1998, X 5/2002 či X 6/2003. nebo číslo IX/2001 periodika Litteraria humanitas, věno
vané jeho osobnosti u příležitosti 70. narozenin) přišel nakonec s metodologicky a genologicky 
koncipovanou monografickou prací Hledání „duše" díla v umění interpretace (genologicko-
hermeneutická anamnéza „vnitřníformy" artefaktu a mytopoidníchforem narace (Ostrava 2004). 

Právě tímto dílem profesor Miroslav Mikulášek završil svou dosavadní vědeckou práci. Svůj 
obzor z bádání komparativně genologického a z analýz žánrových forem a tvarových modifikací 
literárního díla rozšířil na pohledy, které překračují striktně vymezené disciplíny a snaží se umě
lecké dílo chápat a analyzovat v širokém a hlubším ponoru. Přičemž si uvědomuje, že vědec nesmí 
k umění přistupovat jako k mrtvé materii (knize, obrazu, skladbě atp.), nýbrž vnímat je jako živý 
výsledek synkreze permanentní vnější i vnitřní účasti tvůrce, tedy jako organismus s „duší", která 
je s to nejen čtenáře oslovit, ale zejména jej vyprovokovat k touze vnitřní proměny. 
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