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seminář východoslovanských jazyků a literatur 
Aleš Brandner

Seminář východoslovanských jazyků a literatur zajišťuje výuku jazykovědných a liter ár ně věd-
ných disciplín pro obory ruština a ukrajinština a vědecké bádání v této oblasti.

Vědecká a pedagogická činnost v oboru rusistiky se na brněnské filozofické fakultě rozvíje-
la zprvu (po založení brněnské univerzity v roce 1919) v rámci srovnávací slovanské jazykovědy 
a pa le o slovenistiky. Jako samostatný obor se studium rusistiky datuje od roku 1923, kdy do Brna 
přišel Sergij Grigorjevič Vilinskij (1976–1950), někdejší profesor univerzity v Oděse. Pracoval zde 
až do roku 1950. Přestože byl svým vzděláním badatel spíše jazykovědného zaměření, věnoval po-
zornost li terárněvědné problematice, zejména medievalistice, později pak i ruské literatuře 18. 
a 19. století i přelomu 19. a 20. století. Počátkem studijního roku 1928/29 přišel do Brna z Bratislavy 
Frank Wollman (1888–1969), profesor srovnávacích dějin slovanských literatur. Jeho zásluhou byla 
v šir ším rámci slovanské komparatistiky pěstována též literárněvědná rusistika. V Brně působil 
až do své ho odchodu do důchodu v roce 1959. Brněnské rusistice se dodalo vydatné posily v osobě 
Ro ma na Osipoviče Jakobsona (1896–1982). Nastoupil zde v roce 1933 jako docent, v roce 1933 byl 
jme no ván profesorem. Jeho vědecký záběr přesahoval hranice lingvistického bádání, zasahoval 
i pro blé my literárněvědné. V roce 1939 z rasových důvodů odešel do ciziny. Dalším předválečným 
vyučujícím ruštiny byl Bořivoj Novák (1906–1973). Zasloužil se o vybavení slavistických a ru sis tic-
kých knižních fondů brněnské filozofické fakulty. V osobě Bořivoje Nováka a Franka Wollmana 
byla zabezpečena i kontinuita brněnské rusistiky po II. světové válce s rusistikou předválečnou.

Po skončení II. světové války se vytvořily předpoklady pro rozvoj rusistiky jako samo stat-
né ho vědeckého a pedagogického oboru. Studium rusistiky dostalo kvalitativně nový charak-
ter: rušti na byla zavedena jako povinný vyučovací předmět na základních a středních školách. 
Nastala naléhavá potřeba vychovávat učitelské kádry rusistů pro výuku na školách. Současně 
však bylo nutno vybudovat i sám učitelský sbor vyučujících ruský jazyk a literaturu na fakul-
tě a rusistiku kon so lidovat jako jeden ze stěžejních oborů. Proto byla v roce 1951 zřízena samo-
statná katedra ru sis ti ky a literární vědy jako nová organizační jednotka pedagogické a vědecké 
činnosti. K předválečným odborníkům byl doplněn učitelský sbor o první mladé absolventy, kte-
ří dostudovali už po II. světo vé válce a ruština byla jejich základní specializací (Stanislav Žaža, 
František Březina, Roman Mrá zek, Jiří Brym, Jaroslav Burian, Jaroslav Mandát, Miroslav Miku-
lášek, Danuše Kšicová; později Me čislav Krhoun, Vlasta Vlašínová, Jiří Bronec, Jiří Jiráček, Jana 
Jelínková, Ljubov Lízalová). V této souvislosti třeba vzpomenout také Marii Koutnou (1902–1979), 
absolventku pražské univer zi ty, která po osvobození působila na katedře jako lektorka ruského 
jazyka a byla také pověřena přednáškami ze staré ruské literatury a literatury 18. století. Působi-
la zde až do odchodu důchodu v roce 1963.

Rusistika jako odborné badatelské odvětví a aprobační specializace byla na filozofické fa kul-
tě dlouho pěstována jako širší filologický obor, zahrnující jazykovou i literární složku. Rozmach 
badatelské a pedagogické činnosti si vyžádal v roce 1965 rozdělení katedry na dva organizační 
cel ky, takže od té doby se jazykovědná rusistika soustřeďovala v rámci Katedry ruského jazyka, 
literár ně vědná rusistika byla pěstována na Katedře ruské a sovětské literatury. Tento stav přetr-
val až do roku 1995.
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Počátek ukrajinistiky na brněnské filozofické fakultě je spojen se jménem Mečislava Krhou-
na (1907–1982), který v roce 1960 přišel na tehdejší Katedru rusistiky. Jeho pedagogická činnost 
byla zaměřena na přednášky a semináře ze staré ruské literatury a ruského folkloru. Ve své od-
borné činnosti se věnoval dějinám ukrajinské a běloruské literatury. Pro zájemce z řad studentů 
ko nal výběrovou přednášku o rusko-ukrajinsko-běloruských literárních vztazích v 19. a ve 20. 
stol e tí a také praktická jazyková cvičení z ukrajinštiny. Po jeho odchodu do důchodu v roce 1972 
ne by la na fakultě ukrajinština dále pěstována. Teprve na počátku 90. let, po rozpadu Sovětské-
ho svazu, kdy byla v roce 1992 vyhlášena nezávislost Ukrajiny a ukrajinština se stala úředním 
jazykem, vzro stl za hranicemi Ukrajiny zájem o studium tohoto jazyka. Na univerzitách při ka-
tedrách (ústavech) slavistiky vznikala oddělení ukrajinistiky (pokud tam už dříve nebyla). Jejich 
úkolem je pěstovat od bor nou činnost v oblasti jazykovědné, literárněvědné, kulturologické, dále 
vychovávat odborní ky-ukrajinisty, popř. pořádat pro zájemce lektoráty z ukrajinského jazyka. 
Podobně tomu bylo na brněnské univerzitě. V roce 1993 MŠMT potvrdilo pro Masarykovu uni-
verzitu akreditaci oboru Ukra jinský jazyk a literatura a od studijního roku 1993/94 se realizuje 
na naší fakultě. Ve studijním roce 1994/95 po předchozí dohodě mezi vedením brněnské a kyjev-
ské univerzity začala působit na oboru jako lektorka ukrajinského jazyka Halyna Myronova; po 
roce působení byla na základě výbě ro vého řízení přijata do svazku katedry jako docentka.

Společensko-politické události na přelomu 80. a 90. let minulého století si vyžádaly nové 
organizační uspořádání pracovišť na fakultě. Na základě rozhodnutí Vědecké rady FF MU vzni-
kl k 1. 9. 1995 Ústav slavistiky. Záměrem bylo scelení slavistických oborů, které byly v průběhu 
uplynulých desetiletí součástí různých pracovišť a soustředění vědeckého bádání. Ústav slavisti-
ky byl rozdělen na oddělení – semináře. Organické pokračování někdejší Katedry ruského jazy-
ka a Ka te dry ruské literatury představuje Seminář východoslovanských jazyků a literatur, který 
se zaměřuje ve vědecko-pedagogické činnosti především na studium rusistiky a ukrajinistiky 
v bakalářských a  v na vazujících magisterských studijních programech Ruský jazyk a literatu-
ra a Ukrajinský jazyk a literatura; v bakalářských programech Ruština se zaměřením na oblast 
firemní praxe, služeb a ce s tovního ruchu a Ukrajinská studia, a v navazujících magisterských 
studijních programech Učitel st ví ruského jazyka a literatury, Překladatelství ruského jazyka 
a Literární komparatistika. Běloruš ti na je marginálně zastoupena nepravidelně vypisovanými 
volitelnými kurzy vedenými běloruskými mluv čími; s běloruskou literaturou a kulturou mají 
posluchači možnost se seznamovat během pra videlných výměnných studijních pobytů na uni-
verzitě v Minsku nebo v rámci periodicky nabíze ných přednášek a seminářů. S přihlédnutím 
ke změnám, které se uskutečnily v oblasti politiky, eko no miky a ve vztazích mezi jednotlivý-
mi zeměmi, a z hlediska k potřebám společenského uplatnění absolventů ukrajinistiky v praxi, 
je třeba, aby jejich příprava probíhala na nových lingvo di dak tic kých základech výuky, které se 
musejí koncepčně lišit od tradičního pojetí. Proto od studijního roku 2016/2017 byl zařazen do 
bakalářského stupně studia obor Ukrajinská studia.

Oběma hlavními obory se prolíná komparatistické (srovnávací) zaměření vědecko-pedago-
gic ké činnosti semináře, které mají nadto areálový ráz; zvláště je to už zmiňovaný nový program 
Ukrajinská studia, ale i rusistické programy jako Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, 
služeb a cestovního ruchu a navazující magisterské studium zejména Literární komparatistika 
a dá le Překladatelství ruského jazyka. Ruský jazyk a literatura a Ukrajinský jazyk a literatura 
mají své místo také v jednom z modulů oboru Filologicko-areálová studia a jsou součástí takřka 
všech dok tor ských programů, které zajišťuje a garantuje Ústav slavistiky (Ruský jazyk, Paleo-
slavistika a slo vanské jazyky, Ruská literatura, Teorie a dějiny slovanských literatur, Literární 
komparatistika, Filologicko-areálová studia).

Do programu výběrových přednášek jsou zařazeny východoslovanské literatury jako celek 
i jej ich folklor (Srovnávací studium slovanských literatur). Srovnávací aspekt literárního studia, 
navazující na vědecký profil zakladatelů brněnské slavistiky (Roman Jakobson, Frank Wollman 

MUNI100_slav_2018.indd   16 31.5.2019   14:08:24



17Studie a texty 

aj.), podporují i aktivity zapsaných profesních spolků sídlících na základě smlouvy s vedením 
filozo fic ké fakulty na Ústavu slavistiky, a to České asociace slavistů, Středoevropského centra 
slovanských studií, Slavistické společnosti Franka Wollmana a Literárněvědné společnosti ČR. 
Všechny spolky mají celostátní charakter. 

S ruským, ukrajinským a běloruským jazykem a s příslušnými literaturami mají posluchači 
možnost blíže se seznamovat v rámci zahraničních stáží, které jsou realizovány na základě pode-
psaných smluv s univerzitami v Kazani, Nižním Novgorodě, Petrohradě, Kyjevě, Lvově, Minsku, 
Ivano-Frankovsku a Ostrogu. Kromě toho mohou studenti v rámci studentské mobility (kvóty 
MŠMT, programy Erasmus, Erasmus Plus) vyjíždět na stáže na slavistická pracoviště jinde v za-
hraničí (Polsko, Rakousko, Ně mec ko aj.). Studenti navazujícího magisterského studia a doktor-
ského studia s finanční podporou fakulty se pravidelně účastní mezinárodních studentských 
konferencí. Posluchači ukrajinistiky se ta ké účastní překladatelských soutěží v Praze, dále kaž-
doročních studentských soutěží SLAVICA. Mnozí z nich zkoušejí své jazykové znalosti při práci 
u firem, které spolupracují s Ukrajinou.

Aktivita učitelů semináře se odráží jednak v účasti na domácích a zahraničních konferen-
cích, jednak v jejich publikační činnosti. V individuálních výstupech jednak v periodikách 
Linguis ti ca Brunensia, Slavica litteraria, v časopisu Opera Slavica, který se stal uznávaným fórem 
pro setkávání rusistů a slavistů z různých (především slovanských) zemí. Příspěvky brněnských 
i mi mo br něnských rusistů najdeme též v nedávno vydávaném (od roku 2008) časopise Novaja 
rusistika, ale i v jiných časopisech a sbornících. Nutno dodat, že posledně zmiňovaný časopis vy-
dává Česká aso ciace slavistů ve spolupráci s Filozofickou fakultou MU. Všechny uvedené časo-
pisy jsou zařa ze ny do databáze ERIH plus. Ještě třeba uvést internetový časopis Proudy, který 
vydává Středoevrop ské centrum slovanských studií. S činností semináře je také spojen Kabinet 
rusistických studií.

Posluchači mají možnost seznámit se s metodologií a praxí vědeckého bádání i se studiem 
a praktickou spoluprací s uvedenými časopisy vydávanými Ústavem slavistiky nebo zmíněnými 
za psa nými spolky; jsou dostupné v digitální knihovně Filozofické fakulty MU na adrese https://
digilib.phil.muni.cz.

Seminář (resp. jeho pracovníci) pořádají také pravidelné konference s mezinárodní účastí, 
mj. Aktuální problémy současné jazykovědné rusistiky, Hodnoty v umění a literatuře, Rusistický semi-
nář, Slavistické kolokvium, Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí ( jazyk – literatura – kultura 
– politika – filozofie), Ukrajinistika v minulosti, přítomnosti, budoucnosti a další semináře a worksho-
py, jichž se účastní badatelé z České republiky i zahraničí a také studenti doktorského stu dia 
(obr. 5–20). Učitelé a doktorandi semináře se podílejí na specifickém výzkumu Ústavu slavistiky. 
Doktoran di pořádají v Brně každoroční mezinárodní doktorandské konference (obr. 27–29). 

Zmínit třeba také kooperaci našich pracovníků s mimofakultními pracovišti. Z brněn-
ských je to Katedra ruského jazyka a literatury z Pedagogické fakulty MU formou pravidel-
né účasti na jejich konferencích. Kontakt udržujeme rovněž i s etymologickým oddělením 
brněnského pracoviště Ústa vu pro jazyk český AV ČR (jeho rusistky Eva Havlová byla až do 
svého skonu a Ilona Janyš ko vá je nadále členkou naší oborové komise pro ruský jazyk). Z mi-
mofakultních pracovišť je to přede vším Univerzita Palackého v Olomouci, s jejíž filozofickou 
fakultou máme po celá desetiletí čilé sty ky; v současnosti je to vzájemné členství v oborových 
radách a komisích pro doktorandy, vzá jem né oponentury disertačních a habilitačních prací, 
profesorská jmenovací řízení, činnost recen zen t ská a v poslední době přímá kooperace autor-
ská. V neposlední řadě je to pravidelná účast na jejich konferencích. Připomenout třeba i spo-
lupráci s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity. Kaž doročně se lingvisté účastnili jejich 
konferencí o ruštině ve sféře ekonomické a komerční, ale i ji ných konferencí. Patří sem i vzá-
jemné oponentury disertačních a habilitačních prací, ale také od bor ná příprava jejich dokto-
randů. Zmínit nutno také spolupráci s Univerzitou Hradec Králové s její pedagogickou fakul-
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tou. Jednak je to účast na pravidelně konaných konferencích Dialog kultur, které tamní fakulta 
pořádá ve spolupráci s brněnskou filozofickou fakultou a Společností Franka Woll ma na, dále 
odborná příprava jejich doktorandů a vzájemná oponentura disertačních a habilitačních pra-
cí. Součinností se vyznačují i vztahy s univerzitami na Slovensku (Bratislava, Prešov, Nitra, 
Banská Bystrica, Trnava). Kontakty udržujeme i s pracovišti v českých městech (Praha, Plzeň, 
Ústí nad Labem, České Budějovice, Opava).

Pokud jde o pracoviště vzdálenějšího zahraničí, realizují se návštěvy našich pracovníků na 
konferencích i pobyty při jiných příležitostech (jde o publikační, resp. korespondenční spolu-
práci). Především jsou to univerzity v Petrohradě, Moskvě, Iževsku, Nižním Novgorodě, Kyjevě, 
Lvově, Minsku, Szegedu, Budapešti, Berlíně, Magdeburku, Greifswaldu, Vídni, Salcburku aj.

K zahraničním kontaktům je třeba připočíst ještě tři formy, a sice: pobyty ruských a ukra-
jin ských lektorů, kteří poskytují významnou pomoc při praktické výuce i jazykovědné činnosti 
pra co viš tě, dále četné přednášky zahraničních hostů, a to jednak pro studenty uskutečňované 
v týdenní blokové výuce, jednak pro učitele v rámci pobočky Jazykovědného sdružení České re-
publiky a ko neč ně v již zmíněných zahraničních stážích našich studentů. Činnost pracoviště má 
progresivní vývojový trend. Není uzavřenou kapitolou, ale odra zo vým můstkem pro další vědec-
ké a pedagogické snahy.
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Mgr. Oxana Čmelíková, Ph.D.
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