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H I T O 6 U OHa HMejia BceiejioBenecKoe 3HaneHHe (Italienische Reise). C 3Tofl TOHKH 3peH I U (J)yHKUH)i Tére B repiuamiH 6jiH3ica B POCCHH CKopee K AesrTejibHocrH H . M . KapaM3HHa.
TeMa HacTOHiuero HccneAOBaHHii HMCCT, OAHaico, H CBOH apyrHe, noacnyaHbie
TCHCHHnr OTHOiueHHS IlyuiKHHa H rere yKJiaauBaioToi He TOJibKO B cncreMy jiBycTOPOHHHX CBS3efl, CKOpee OHH 06pa3>TOT CCTb MHOrOCTOpOHHHX reHCTHHeCKHX KOHTaKTOB H THnojiomHecKHX aHajiorHfl. Wccnenyx Teiny IlyiuKHH-reTe H e j i u n ynycnaTb H3
BHay Becb KOHTCKCT BHyrpH HauHOHajiwjoň jiHTeparypM H Ha ee rpaHH, T. e. (JJVHKUHIO
OT^ejibHbix aBTopoB B HX ecrecTBeHHofl HauHOHajibHofí cpeae H HX <j)yHKUHOHHpoBaHHe B eBponeňcKOM H BceMupHOM KOHTeKcre xaK HBJíeHHň MejKJiirrepaTypHbix. TaKHM
o6pa30M, cocTaBHOíí nacTbio HCCJieflOBaHHH TaKoro m n a MOHCCT CTBTb H Kaicas-TO KOMnaparaBHCTCKan (JtyToponorHfl, T. e. n p o e x i i i u «o6mHx MecT» H oTjiHHHTejibHbix nepT
B SynymeM HainioHajibHOH jrHTepaTypw H H X cnoco6Hocn> 6ojiee oSmero BosaeňCTBHJÍ, He roBopn o BO3MOIKHOCTH HX HHTepTeKCTyanbHoro H3yneHHfl. HecMOTps Ha
BbiCKaaaHHue KpHTHiecKHe H flonojiHHTejibHbie 3aMCTKH, KOTopue, oďHaico, He KacaK)Tca KopeHHbix TeM npoH3BeaeHHH, p a ó a r a P. TJaHHjieBCKoro OTHOCHTCH K MHCJiy
nojie3Hbix, TiuaTejibHbix, ao onpeAejieHHOfi creneHH opnrHHajibHbix H CBOKHX HccneAOBaHHfl.
Ivo Pospíšil

O snění v životě lidském
Červeňák, A.: Dostojevského sny (Eseje a studie o snoch a Dostojevskom). Pezinok
1999.
Prof, dr. Andrej Červeňák, DrSc., j e současný významný literární védec a pub
licista. Jako vysokoškolský učitel přednáší teorii a dějiny ruské literatury na Univerzitě
Konstantina Filozofa v Nitře. Je autorem dvanácti samostatných knižních publikací,
četných literárněvědných studií a článků, sestavovatelem a editorem řady sborníků z te
orie literatury a literární komparatistiky.
Již několik desetiletí se prof. Červeňák zabývá tvorbou a celkovou osobností Fjodora Michajloviče Dostojevského. Tento spisovatel j e jedním z nejvýznamnějšfch
představitelů ruského a světového románu a novely. Jeho veškerou literám! tvorbu
ovlivnily složité životní osudy (despotický otec, nábožensky založená matka, bezduchý
a ubíjející dril ve vojenské akademii, trest smrti zrušený v momentu popravy, následné
vyhnanství, nevyléčitelná nemoc).
Prózy Dostojevského jsou pronikavými psychologickými studiemi, které v širších
společenských a sociálních souvislostech nabývají všeobecné platnosti. Jsou jednoznač
ným vyjádřením obecně lidských mravních apelů, které jsou pro dnešní obrazující se
společnost výrazně potřebné. Prozaik se v nich především snaží nalézt odpovědi na
závažné filozofické otázky, vytváří a předvádí nový obraz člověka a světa.
A je to právě č l o v ě k , který zásadním a rozhodujícím způsobem ovlivňuje sku
tečnost. Není jen jejím „pouhým produktem", ale smysluplně působí na její změnu.
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Člověk tím - obrazně vyjádřeno - napomáhá životu a potřebuje k tomu nejen síly fyzic
ké, ale i síly duševní a kulturní. Jinými slovy, člověk nemůže postrádat umění a lite
raturu. A vysloveno souhlasně s Johannem Wolfgangem Goethem, umění je neobyčejná
síla těch, kteří se „přidržují pokračujícího života".
„Odkial' prichádza člověk, aké posolstvo prináša, kam směruje? Dostojevského
dielo je posadnuté hl'adaním odpovědi na podobné otázky: hl'adá začiatky a konce člo
věka, ktoré sú ponořené ako mohutný 1'adovec do oceánu věčnosti. Sen je ich súčasťou,
možnože podstatou..." (s. 16).
Kniha Andreje Červeňáka Dostojevského sny je fundamentální literárněvědnou
a estetickoteoretickou publikací. Představuje souhrn dlouholetých promyšlených úvah
autora o dané problematice. Andrej Červeňák své postřehy, názory a tvrzeni zakládá na
hluboké a precizní znalosti celého díla vynikajícího ruského spisovatele. Jeho výše
jmenované publikaci předcházela již kniha Člověk v literatuře. Dostojevskij a súčasna
literárna veda (Bratislava 1986, 1996) a monografická práce Tajomstvo Dostojevského
(Nitra 1991), která na své vydání čekala z ideologických důvodů více než dvacet let!
Zmíněná recenzovaná práce Andreje Červeňáka má vedle obzvláště emocionální
ho úvodu a shrnujícího závěru dvě stěžejní kapitoly. V první z nich s poetickým ná
zvem Sen o sne autor koncipuje a formuluje svou komunikační teorii snů (Rozprávka
o sne, Člověk snívá celý život, Člověk a sen o nesmrtelnosti,...). „HPadáme, abysme na
šli, nachádzame, ale zatiaF sme nenašli... Preto sníváme..." (s.21).
Druhá část knihy Dostojevského sny pak pojednává o snech v prozaické tvorbě
Fjodora Michajloviče Dostojevského (Son Aiošu Karamazova, Son smiešneho člověka,
Son ako katarzia,...), přičemž primární a přednostní pozornost je věnována analytické
mu pohledu na triádu konkrétních snů hlavni postavy románu Zločin a trest Rodiona
Raskolnikova. „Sny sú signálmi začiatkov a koncov člověka, ktoré doposial' nepozná
me. Vďaka trom snom Rodiona Raskolnikova sme ovel'a bližšie a hlbšie k všeťudskej,
nasej i sujetovej podstatě - k všeťudskej hádanke i tajomstvu života a 1'udského údě
lu..." (s. 161-162).
Červeňákova kniha oplývá obrovským informačním bohatstvím. Autor v sobě ne
zapře zkušeného pedagoga. Pečlivě a důmyslně vybírá a promýšlí jednotlivé otázky
a náměty. Jejich řešení nastoluje a líčí s plným zaujetím a se značnou mírou srozumi
telnosti. I ty nejsložitější problémy podává přístupnou formou, která ani v nejmenším
není na újmu vysoké odbornosti celkového výkladu uvedené problematiky.
Na závěr si dovolím uvést osobni poznámku. V těchto dnech, kdy jsem Dostojev
ského sny četla podruhé, jsem si nad jejich stránkami častokrát říkala: „Toto místo je
nádherné, k tomu se musím znovu vrátit." Mluvím o tom proto, že moje čtenářská zku
šenost nesvědčí o ničem jiném než o tom, že kníhaje opravdu krásná. Vzít j i do rukou
znamená podlehnout neskutečné touze znovu knihou listovat, otevřít j i , ponořit se do ní
a číst.
V neposlední řadě je nutno poznamenat, že nová publikace Andreje Červeňáka je
bezesporu upřímným a bezelstným osobním vyznáním samotného autora.
Zdeňka
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