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Ruská literatura v recepci profesora Červeňáka

Ve dnech .– . května se v Tve-
ri konal už VI. ročník festivalu slo-
vanské poezie Поющие письмена.
Každý rok se ho zúčastňují spisova-
telé, překladatelé a literární vědci
z slovanských zemí. Kromě tradič-
ních oslav a konferencí, věnovaných
klasikům ruské literatury, se se jmé-
nem festivalu spojuje i vydání publi-
kací významných básníků, slavistů
nebo laureátů jednotlivých ročníků,
k nimž patřil také slovenský literár-
ní vědec, rusista a komparatista, pro-
fesor Andrej Červeňák.

Profesor Červeňák byl autorem
monografických prací s temati-

kou ruské i slovenské literatury, po-
etiky, komparatistiky. Napsal více
než článků a studií, vydal
sborníků v edici Život a dielo,
sborníky Náš jubilant, ročníků Al-
manachu Nitra (společně s L. Zrub-
cem a J. Vladárem). Metodologický
základ jeho prací tvořila esteticko-
-antropologická koncepce literatury
a umění, k jejímuž vzniku vědce in-
spiroval antropocentrický charakter
ruské klasické literatury. Podstatou
koncepce je akcentace lidského roz-
měru v recepci literatury a umění –
jako esteticko-duchovní aktivity člo-
věka o člověku a pro člověka.

Publikace profesora Červeňáka
Русская литература в словацком
восприятии [Červenjak ], která
vyšla v Tveri, představuje zkráce-
nou verzi monografie, publikované
v roce při příležitosti . naro-
zenin vědce. Obsahuje předmluvu
a sedm komparativních studií, mani-
festujících antropocentrický pohled
autora na ruskou literaturu. Před-
mluvu napsala prof. Natália Murán-
ska. Uvádí v něm významná fakta
ze života vědce, rekapituluje jeho ce-
loživotní dílo. V závěru ještě připo-
juje bibliografii vědeckých monogra-
fií, sborníků a soupis prací o živo-
tě a tvorbě prof. Červeňáka. O vydá-
ní knihy se také přičinil Sergej Glo-
vjuk, jehož báseň Славянский завет
(v spoluautorství s Alexandrem Tep-
covem) se nachází na zadní straně
obalu knihy.

Studie se vyznačují komparativ-
ní přístupem, jsou psané esejistic-
kým stylem. První Эссе o pyccкой ли-
тературе в период глобализации na-
stoluje otázky stavu ruské literatury
v současném světě. Další s názvem
Поиски и находки líčí charakter slo-
venské literárněvědné rusistiky a je-
jí koncepční směřování na jednot-
livých vědeckých pracovištích. Stu-
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die «Золотой век» русской литера-
туры и словацкая pycистика vypo-
vídá o ruské literatuře XIX. století ja-
ko opodstatě esteticko-antropologic-
ké koncepce. Interpretace pojmu svě-
tová literatura přináší studie Фено-
мен «мировая литература». Ze stu-
die Пушкин в Словакии se dovídá-
me víc o recepci díla A. S. Puškina
v slovenském kulturním prostředí.
Vliv filozofie a díla ruského klasika
L.N. Tolstého na slovenskou litera-
turu zachycuje studie Лев Толстой
в словацкой критике. V závěrečné
studiiАктуальные проблемы pyccко-
го модерна se autor tematicky věnu-

je ruské moderně, zajímají ho tradi-
ce, geneze, ale především problémy
epochy a hledání její univerzální do-
minanty.

Hlavní přínos profesora Červe-
ňáka spočívá v tvorbě esteticko-
-antropologické koncepce, která se
stala nejen základem jeho vědec-
kých prací, ale ovlivnila také i směřo-
vání nitranské literárněvědné rusis-
tiky. Publikace Русская литерату-
ра в словацком восприятии, vydaná
v Tveri, zajisté osloví čtenáře právě
originálními interpretacemi, kompa-
rativním přístupem a esejistickým
charakterem jednotlivých studií.

Lenka Paučová
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К появлениююбилейной книги, связанной с именем
профессора Н. М.Щедриной

Лето года ознаменовано
выходом из печати в Московском
областном университете особой,
итоговой книги «Судьбы курсив —
курсив литературы». Заглавие
с интертекстуальной коннотаци-
ей заставляет вспомнить содержа-
тельную, охватывающую длитель-
ный период времени книгу Нины
Берберовой — мемуарную и авто-
биографическую книгу «Курсив
мой» (Москва, ). Заглавие пря-
мой тропой ведет к вдохновителю
юбилейного издания — доктору

филологических наук Нэлли Ми-
хайловне Щедриной, профессо-
ру кафедры русской литературы
Московского государственного об-
ластного университета.

Участие в сборнике объедини-
ло ученых, журналистов, творче-
ских деятелей Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Воронежа, Красноярска,
Иркутска, Саратова, Перми и дру-
гих городов России. Участниками
выступили также зарубежные уче-
ные — с Украины, из Беларуси,
Болгарии, Сербии, Чехии.
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