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MaTHKecKHe 4>opMM, Ha Koropbie MCMKHO

IIpHMcpoM HOBbix "CJIOB" Moacer cnyacHTt coHer BojroniHHa: Ha "TpyAHoe"

ncnoopan. MHoro pHdnt, H e c n apynie,
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r. A i i a M O B m ) npHHCKHBaerca B Kaiecnie
PH4>MU cnepsa pyccKoe CJIOBO B Heoowi-

jiencHMH: HanpHMep, B pyccKOM s3MKe
rjianwii>Hue PH4>MM cTOTawT "cjiaóuMH",
noTOMy T T O Ha -an>, -HTt, -an, -HJI
MOatHO H3ĎpaTb BCJIHKOe, HO OAHOo6pa3Hoe MHoacecTBo pH<J>MyK)mHx nrarojioB.
BTopue oóbíMHO H3-aa wacTOň noBTOpjieMOCTH omymawTca Kax 6aHajibHHe: T a KOBM B pyCCKOH JJ033HH "jIIOÓOBb KpoBi", "KaMeHb - ruiaMeHb", "Mopo3ii -

HOM >incjie H najeace, noroM rpeiecicoe,
Boiueflniee B pyccKHH H S M K OíeMHypr . . . ) , H , HBKOHGU, JiaTHHCKOe CJIOBO B nOAjiHHHO jiarHHCKOM Bmte (resurgam - "BOCCTaHy"); . . .
IIpHMepoM "HOBMX CJIOB" MoxeT

posbi", Haa KOTopwMH iiiyroji eme Ilyni-

cny-

atHn. BOCLMHCTHinHe XoAaceBHqa: 3arjiaBHe ero osHaiaeT "cTpaAaTejibHbiH 3ajior",
H H3 BOCbNfH pH(|>M njTTb o6pa30BaiO>I
KpaTKHMH npmacTKflMH 3Toro sajiora (JjopMoň pejKOH H HenpHBbiHHO SBynamefi
B pH(})Me.

K H H . HsĎeraa 6aHajn>Hbix pnd>M, noarw
wmyT HOBbix, T . e. Mano HcnojibaoBaaUIHXCJI B n033HH,

"nerepoypr" ("JJ,py3ba! CnaĎeeT

CJIOB H OIOBOIpOpM -

3K3QTHiecKHX. BupaxeHHfl "6aHanbHaa
pH$Ma" H "3K30THieCKafl pHd)Ma", KOHeiHO, He HBJIHIOTCfl TepMHHaMH, HO
AJixnpaKTHHecKoro ynoTpeĎJieHHJi BnojiHe
yfloÓHbi.

Dušan Žvácek

Studie o A . A . Vrzalovi
PospGil, I.: Srdce literatury. Alois Augustin Vrzal (1864-1930). Brno 1993, 44 str.

Jestliže v úvodu své útlé knížky o Aloisi
Augustinu Vrzalovi její autor praví, že je to
mj. "příspěvek k poznání určité fáze českoruské vzájemnosti", pak je třeba si hned na
začátku položit otázku, jaké místo zaujímala
uvedená vzájemnost v české (i slovenské)
kultuře, na jaké tradice navazovala, jaké
měla podoby, jakou úlohu hrála např. slo
vanská filologie v rozvoji českého národní
ho života apod.
Je známo, že slovanská vzájemnost byla
součástí mnohem širšího a v různých eta
pách odlišně chápaného slovanství, které se
projevovalo různě: jednou jako slavjanofil

ství, jež působilo mj. na ruskou inteligenci
a na ruskou společnost v letech válek v mi
nulém století za osvobození balkánských
pravoslavných Slovanů, podruhé jako pro
gram humanitní a jindy zase jako pansla
vismus, austroslavismus či jako neoslavismus, který vznikl na počátku našeho století.
Tedy v letech, kdy A . Vrzal o ruské litera
tuře psal nebo z ní překládal.
Částečné hodnocení a shrnutí českého
a slovenského slovanství nacházíme již
v Masarykových "slovanských studiích"
(k nimž počítám také jeho "českou otázku")
z konce minulého století a pak v Benešo73
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výdi "úvahách o slovanství", jež po 1.svě
tové válce na Masaryka logicky navazovaly.
Pospííilova studie o rajhradském benedik
tinském mnichu A . A . Vrzalovi si neklade
za cil vystopovat, jak všechny ty kulturní,
ideové, politické, hospodářské či agrární
koncepce českého slovanství ovlivnily a for
movaly Vrzalův vztah k ruské literatuře
a kultuře i ke kultuře ostatních slovanských
národů. Autorovi jde především "o doplnění
některých fakt* a hlavně o to, aby ukázal na
Vrzalovo pojetí ruské literatury na konci
minulého a v prvních desetiletích našeho
století, kdy své intuitivisticky a pozitivistic
ky pojaté práce vydal. Aby se z jiného
zoniého úhlu podíval na Vrzalovu překla
datelskou aktivitu a na jeho koncepci recep
ce ruské literatury u nás v první třetině
našeho století, na její smysl dobový i dneš
ní, aby vystopoval životnost jeho odkazu
pro dnešek.
Z Pospíšilovy studie mj. vyplývá, že
A. Vrzal byl ve své době (vedle Josefa Ka
ráska, o němž mohla být ve studii zmínka
i přesto, že psal o jiných ruských spisovateIch, než Vrzal) jedním z nejlepších znalců
ruské literatury a kultury u nás. Není při
tom bez zajímavosti, že Vrzal svým výkla
dem o životě a tvorbě A . S. Puškina navá
zal na dnes už téměř zapomenutého Ema
nuela Faita, který o ruském básníku psal
o třináct let dříve. Výběrový seznam knižně
vydaných Vrzalových překladů z ruské
literatury, který Pospíšil uvádí, je na svou
dobu úctyhodný (celkem přeložil více než
čtyři sta textů) a podle Pospíšila ukazuje na

Vrzalovu "strategii výběru".
Dva dosud existující "portréty Vrzalovy
osobnosti", které vznikly již v prvních dese
tiletích našeho století, Pospíšil velmi
ústroj ně doplnil o nové informace z jeho
pozůstalosti a hlavně vrhl zcela nový, dneš
ní, moderní pohled na Vrzala jako na člově
ka, rusistu a slavistu. Tím upozornil na
hodnoty jeho díla, vrátil je do českého ná
rodního kulturního dědictví a dal snad pod
nět k dalšímu prohloubenému studiu Vrzala
literárního historika a překladatele.
Svou studií navázal brněnský rusista
a slavista Ivo Pospíšil na výsledky svého
učitele doc. dr. Jaroslava Mandáta, který již
v 60. a na počátku 70. let publikoval pře
vážnou většinu Vrzalovy korespondence
s ruskými spisovateli. Pospíšil však jistě
bude ve svém bádání o Vrzalovi pokra
čovat. Měl by mj. zhodnotit podíl katolic
kého měsíčníku Hlídka literární i jeho pokračovatelku Hlídku pro poznání dějin
a kultury slovanských národů a Vrzalovy
příspěvky v uvedených časopisech, do nichž
přispíval též mj. pod pseudonymem
A . Vlas). Časopis Hlídka již na počátku
našeho století prosazoval úplnou kulturní
a národní emancipaci všech slovanských
národů objektivněji a jednoznačněji, než
např. jednotlivé tehdejší české strany, spol
ky a hnutí.
Studie I. Pospíšila obsahuje kromě výbě
rové bibliografie také ruské a anglické resu
mé, která by mohla vzbudit v změněných
společenských souvislostech světa na konci
našeho století zájem o Vrzalův odkaz také
v zahraničí.
Ivan Dorovský
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