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VÝZNAMNÁ KOMPARATISTKA 

(K životnímu jubilea DanuSe KSicové) 

V roce 1997 oslavuje profesorka ruské literatury na Ústavu slavistiky Filozo
fické fakulty Masarykovy univerzity v Brně DanuSe KSicová (nar. 26. dubna 
1932 v Brně), doktorka věd o umění, významné životní jubileum. O jejích lid
ských a vědeckých kvalitách v roce 1992 zasvěceně psal vedoucí tehdejší ka
tedry slovanských literatur a literární komparatistiky prof. Miroslav MikuláSek 
(SPFFBU, D 39, 1992, s. 155-157); při této příležitosti bych kromě stěžejních 
knižních prací jubilantky připomněl její tematické a metodologické směřování 
a její úlohu ve vědeckém životě české a světové literárněvědné komunity. 

Ve stopách svých univerzitních učitelů, mezi nimiž byli z literárních vědců 
mj. Frank Wollman a Josef Hrabák, se nejprve orientovala na komparatistická 
studia česko-ruská. Knižně debutovala monografií Ruská poezie v interpretaci 
Františka Táborského (Brno 1979). Právě v této práci se jako v kapce vody zr
cadlí počátky cest, jimiž se jubilantka vydala. Je to práce vztahová, srovnávací, 
kontaktologickc—genetická, recepční, ale také typologická a translatologická. 
Následující monografie Poéma za romantismu a novoromantismu (Brno 1983) 
rozvíjela především komparatistickou typologii a poetiku s přesahy k jiným dru
hům umění. Již zde Danuše Kšicová prezentovala snahu vytvořit nový badatel
ský koncept. Stejně jako se kdysi začalo mluvit o rozvíjení literární poetiky 
směrem k poetice generální, směřuje jubilantka ke generální komparatistice, 
jejíž půdorys by zahrnoval různé druhy umění, byť složka literární by v ní měla 
stimulující roli. Záchytným bodem byla poetika moderny, zejména secese, v níž 
se výrazně projevila nejen architektura a výtvarné a užité umění, ale také sama 
literatura. Tato linie se jako červená nit vine i studiemi, jejichž dominantou není 
generální komparatistika založená na srovnávání několika druhů umění. Součas-
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ně se však dále rozvíjí dráha translatologická a s ní spjatá orientace na studium 
poezie, vzácná v našem střízlivém, prozaickém věku. Tomuto okruhu věnovala 
jubilantka texty Ruská literatura 19. a začátku 20. století v českých překladech 
(SPN, Praha 1988) a Russkaja poezija na rubeže stoletij, 1890-1910 (SPN, Pra
ha 1990). 

V posledních letech připravila badatelka rozsáhlou publikaci o secesi jako 
uměleckém směru, v němž se setkávají různé druhy umění (Secese. Slovo 
a tvar). Tato reprezentativní monografie obsahující řadu obrazových příloh, au
torčino opus magnum, které dosud hledá sponzory a tím i možnost důstojného 
vydání, by vytvořila materiálový i metodologický základ velkoryse koncipované 
generální komparatistiky, jež by byla výraznou komplementární alternativou 
přesně propracovaného komparatistického pojetí Franka Wollmana a Slavomíra 
Wollmana, stejně jako doširoka rozmáchlým projektům slovenského kompara-
tisty světového jména Dionýze Ďurišina spočívající na pojmech zvláštní mezili-
terární společenství, meziliterárnost a meziliterární centrismy nebo spíše herme
neuticky pojatému srovnávání pražského Centra komparatistiky. Rada studií 
z tohoto okruhu je roztroušena v různých vědeckých revuích, českých i zahra
ničních, z nichž připomínáme alespoň rusky psanou studii o Konstantinu Bal-
montovi a E. A. Poeovi (1991-1992) a práci o secesních prvcích v Turgeněvově 
povídce Píseň triumfující lásky (1994), obě vydané v Maďarsku, stať o secesi 
v díle K. Balmonta, A. Achmatovové, Andreje Bělého a N . Řeřicha (Slávia 
1995) či pojednání o symbolice barvy a prostoru v dramatické poémě A. Bloka 
Píseň osudu (SPFFBU, 1992) — další studie obsahuje připojená bibliografie za 
léta 1992-1997. 

Jak práce ze sféry translatologie, tak studie o poezii a česko-ruských literár
ních vztazích a zejména úsilí o generální komparatistiku úzce souvisejí 
s jubilantčiným postavením ve světové rusistice, slavistice a literární vědě jako 
takové. Prof. Danuše Kšicová patří k našim literárním vědcům s největší publi
kační činností v zahraničí. Pravidelně se účastní slavistických sjezdů a kongresů 
Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury (MAPRJAL), je zvána 
k přednáškám po celém světě. Její zásluhou navázala brněnská slavistika plodné 
kontakty s americkou literární vědou, zejména s Univerzitou v Bostonu a jejím 
Centrem filozofie a historie vědy (Center for the Philosophy and History of Sci
ence), podstatně přispěla k tomu, že Masarykova univerzita jmenovala svým 
čestným doktorem významného amerického slavistu a sémiotika, amerického 
žáka Romana Jakobsona prof. Thomase G. Winnera (1995). Roku 1993 se jubi
lantka stala členkou mezinárodní organizace LAWIS (International Association 
of Word and Image Studies) s centrem v Nizozemsku, která jí umožnila další 
významné mezinárodní kontakty v oblasti srovnávacího studia obrazových 
a verbálních umění. Koncepční a organizační práce je stálou součástí badatelči-
ny aktivity také na domovské univerzitě. V součinnosti s prof. Miroslavem Mi
kuláškem se podstatně podílela na organizaci mezinárodních sympozií, které 
rusistické a později slavistické pracoviště pořádalo v letech 1985, 1988, 1993 
a 1996: byla věnována problematice literárních směrů a žánrů ve slovanských 
a západních literaturách v souvislosti s výročím Franka Wollmana, Romana Ja-
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kobsona, profesora Masarykovy univerzity, kde na ní působil v letech 1933-
1939 a jejímž čestným doktorem se stal roku 1968, a ruského komparatisty Ale
xandra Veselovského. Současně se redakčně podílela na sestavení a vydání 
sborníků z těchto jednání (Litteraria Humanitas I, II, IV, 1991-1996). Nelze také 
nevzpomenout jejího podílu na potřebné příručce Panoráma ruské literatury 
(1995), kterou vytvořil kolektiv jejího mateřského pracoviště. 

Řadu projektů jubilantka již dokončila (např. zmíněnou knihu o secesi) 
a publikačně zúročila, na řadě z nich — zejména ze vztahové oblasti česko-
ruské — ještě pracuje nebo je dokončuje. Cesty naznačené již v badatelčině 
publikačním debutu se protínají a směřují k širokému kulturnímu průniku, který 
má v práci badatelky, jež je nejen znalkyní literatury, ale také výtvarného umění 
a hudby, klíčové místo. 
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Z PRACÍ DANUŠE KŠICOVÉ 

Soupis navazuje na bibliografii otištěnou ve Sborníku prací filozofické fakul
ty brněnské univerzity D 39, 1992, 158-164. Pořízen byl k 5. 3. 1997. Neuvádí 
drobnéjSÍ články a překlady. 

KNIŽNÍ PUBLIKACE 

Panoráma ruské literatury. Boskovice, Albert 1995, 116-119, 121-135, 145-
149, 167-175, 184-206, 219-236, 301-321, 324-325, 331-332, 342-344, 
350-367 (spoluautorka učebnice). 

Východoslovanské literatury v českém prostředí do vzniku ČSR, Bmo, Masary
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ka, redaktorka). 
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