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Český literárny vedec Vladimír Svatoň v kni-
he Na cestě evropským literárním polem prináša 
súbor komparatívnych štúdií s cieľom zachytiť 
širšie časové a kultúrne kontexty, ktoré presa-
hujú izolované súvislosti národných literatúr. 
Určujúcim faktorom pre scelenie širšieho kon-
textu sa mu stáva „předpokladová půda“ krea-
tívnej činnosti, ktorú možno chápať ako pole 
zmyslu. Jeho odkrývanie je pre autora základ-
ným problémom výskumu. V interpretácii šir-
ších kontextov, tvoriacich túto predpokladanú 
pôdu literárnych fenoménov, nachádza nielen 
metódu, s ktorou pristupuje k umeleckým die-
lam, ale aj perspektívu a zmysel komparatisti-
ky ako vednej disciplíny. V rámci vymedzenia 
paradigmy kontextu a jej porovnania s inými 
paradigmami sa autor opiera o koncepciu dejín 
Arnolda Toynbeeho (dejiny ako vlnobitie civi-
lizácií s osobitou sústavou hodnôt) a o koncep-
ciu kultúrnych typov, ktoré sa vyvíjajú, zanikajú 
a súperia, vypracovanú ruskými mysliteľmi 19. 
storočia (N. Danilevskij, K. Leontiev). Prihlá-
senie sa k týmto koncepciám vychádza z po-
treby zamyslieť sa nad charakterom európskej 
civilizácie, pre ktorý je podľa Svatoňa určujúci 
zápas racionálneho princípu s princípom ľud-
skej jedinečnosti, pričom tento rozpor chápe 
ako prospešný pre nachádzanie riešení v krí-
zových situáciách, pre renesanciu pôvodných 
východísk. Snahou autora je teda objavovať aj 
pôsobenie zmieneného sporu a definovať jeho 
charakter v literatúre.

Práca kombinuje niekoľko vzájomne vy-
vážených prístupov. Teoretické myslenie au-
tora dopĺňa literárnohistorický charakter re-
konštrukcie dlhovekých tradícií, ktoré pôsobia 
na všeobecnú pôdu zmyslu. Hermeneutický 
prístup je zameraný na genézu týchto objek-
tívne platných kategórií v antickom svete a na 
ich dosah v novovekej a modernej literatúre. 
Na pozadí spoločenských premien a z rôznych 
perspektív reflektuje filozofické postoje dobo-
vých mysliteľov, aby postihol tendencie, ktoré 
sa podieľajú na formovaní vzťahu jednotlivca 
k obecnému poriadku. Autor svoje konštatova-
nia podkladá výberom mnohých presvedčivo 
analyzovaných situácií. 

Úvodná kapitola Srovnání a nalezení iden-
tity otvára problematiku komparatistiky. Au-
tor sa vydáva k jej novovekým počiatkom, aby 
na základe teórie básnictva naivného a senti-
mentálneho (F. Schiller) a porovnania antic- 
kého eposu s novovekým románom (Hegel, 
Schelling) priblížil vstup literárneho výtvo-
ru do kultúrneho kontextu. Dôsledkom toh-
to stretnutia sa v literatúre tvoria všeobecne 
hodnoty, ku ktorým má však antický a novo-
veký literárny hrdina odlišný vzťah. Svatoň tak 
nadväzuje na európsky rozpor individuálne-
ho s nadosobným, no túto dialogickú opozíciu 
v nasledujúcich štúdiách prekračuje rozšírením 
jej zovšeobecneného významu. Zohľadňujúc 
teritoriálny aspekt, uvažuje aj o rozdielnej po-
vahe literatúry na území, ktoré sa neutváralo vo 
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sfére antickej civilizácie, ale uchovalo si kme-
ňové tradície. K ďalším v kapitole vymedze-
ným problémovým okruhom patrí mytologická 
predstava o celistvom obraze univerza, ktorého 
je jednotlivec súčasťou. Svatoň sa venuje skry-
tému pôsobeniu mýtického princípu v romá-
ne ako manifestácii tejto predstavy. V kapitole 
Mezi indexem a ikonou, mezi symbolem a mi-
mezí je vzťah medzi absolútnom a delenými 
entitami u Schellinga porovnávaný s tradič-
nou klasifikáciou znakov, ktorú autor kritic-
ky prehodnocuje. Zaujíma ho najmä indexová 
povaha znaku, pretože odkazuje ku kontextu, 
resp. k predpokladanej pôde, teda aj ku skrytej 
sile reči, v ktorej vidí podnet pre formalistické 
bádanie. Vychádzajúc z konštatovania, že Pier-
ceov index predstavuje pre Schellinga symbol, 
hľadá tieto skryté pôdy zmyslu v ruskom sym-
bolizme, ktorému sa venuje v prvej štúdii oso-
bitného oddielu s názvom Kontury kulturního 
vědomí. Nad významom ruského symbolizmu 
sa tu uvažuje v kontexte mentálneho prostre-
dia, z ktorého vzišiel. Svatoň berie ohľad aj na 
vplyv romantizmu a na špecifické vnímanie in-
dividualizmu ruskými mysliteľmi 19. storočia, 
ktorému oponuje poukazom na univerzálne 
rysy individualizmu. Opozícia individuálne-
ho a všeobecného tak získava ambivalentný 
charakter, v ktorom sa mení aj nadosobná ro-
vina z mocensky determinovaného poriadku 
na kreatívny kozmický princíp. Teoretická rovi-
na sa výraznejšie uplatňuje v analýze konkrét-
nych diel v časti Motivy ruské identity. Autor 
tu venuje pozornosť zrodu významu kultúrne 
etablovaných motívov v ruskej literatúre. Na 
základe vzťahu človeka k spoločnosti pouka-
zuje na rozdiely v chápaní motívu v ruskej lite-
ratúre a literatúre západnej Európy. Berie pri 
tom do úvahy aj napr. geografické súvislosti, 
rozľahlosť ruskej krajiny, kde sa v niektorých 
častiach udržiaval kočovný život, pre ktorý je 
charakteristické spojenie s mýtom, s kozmic-
kým poriadkom či s prejavmi telesnosti, „která 
spojuje lidskou bytost s hmotou vesmíru“(s. 92). 
Z hľadiska spojenia človeka so živlom sleduje 
napríklad motívy hladu, biedy, chalupy či bo-
sých nôh, ktoré nepovažuje za súčasť naturalis-

tickej poetiky, ale za niečo, čo človeka pritláča 
k pôde, z ktorej pochádza. Uvedenú významo-
vú súvislosť hľadá a nachádza v literárnom ob-
raze revolučných hnutí v podobe periodickej 
prírodnej katastrofy alebo v inverznej podobe 
dandyzmu vo forme okázalej a programovej 
zanedbanosti. Počiatky takejto estetizácie ži-
vota identifikuje v kulte jurodivých, resp. v ich 
askéze ako prejave pohŕdania svetskými veca-
mi. Svoje komparatistické postrehy rozširuje 
o oblasť strednej Európy. Za jej osobitý feno-
mén pokladá národné obrodenie, ktoré malo 
za cieľ navrhnúť koncepciu modernej štátnosti 
ako súdržnej ľudskej pospolitosti. Reakciou na 
nenaplnenie týchto ambícií boli nedôvera voči 
štátu, skepsa či ironické postoje, a to aj vo vzťa-
hu k revolúcii (ako príklad uvádza Kunderov 
Žert). Súčasťou Svatoňových komparatistic-
kých úvah je aj odveký motív zločinu a trestu. 
Kým v ruskej literatúre autor vníma osciláciu 
medzi cestou vzbury a cestou súcitu, zmiere-
nia a odpustenia viny, v rámci literatúry stred-
nej Európy pozoruje nadosobný princíp, ktorý 
nerozlišuje medzi vinou a nevinou.

Rozsiahla kapitola s názvom Trvající tvary 
zastrešuje niekoľko na seba nadväzujúcich štú-
dií. Prvá z nich načrtáva problematiku žánro-
vých vzorcov z hľadiska ich ontológie a premien 
v čase, ale aj, ako signalizuje názov, z pohľa-
du ich trvácnosti. Autor kladie dôraz na potre-
bu žánrovej sústavy „která by platila pro větší 
dějinné období“(s. 117). Vychádzajúc zo svojej 
predchádzajúcej knihy Román v souvislostech 
času, považuje za relevantnú komunikatívnu 
situáciu, ktorá sa podieľa na vytvorení ideálnej 
predstavy o umeleckom tvare, resp. od ktorej 
sú literárne útvary odvodzované. Ako príklad 
možno uviesť pestovanie intímnych žánrov 
v epoche ruského sentimentalizmu v dôsledku 
dominujúcich neoficiálnych kontaktov v spo-
ločnosti. Cez prizmu komunikatívnej situácie 
nahliada aj na žáner tragédie, ktorá bola v kaž-
dom čase písaná pre odlišné publikum. Tragé-
dii, konkrétne problému katarzie, je venovaná 
pozornosť v ďalších častiach knihy.

V kapitole Tragedie v kulturném poli Evro-
py je v centre úvah základný a nemenný pred-



321poklad tragédie: zmienený konflikt všeobecne 
platných nárokov a ohľadu na jedinečnosť ľud-
skej bytosti. Túto bilaterálnu koncepciu sa au-
tor snaží uchopiť v jej zložitosti analýzou úvah 
Hegla, Schillera, Lessinga či Husserla. U Schel-
linga upozorňuje na jeho chápanie „běhu svě-
ta“ ako mravne záväznej veličiny. Dostáva sa 
tak k zisteniu, že osnovu tragédie „netvoří pou-
ze konflikt dvou rozdílných vůlí (nebo vášní), ale 
především dvou principiálně různých vědomí: (...) 
vědomí, jež racionálně manipuluje se skutečnos-
tí, a proti němu vědomí, jež ví, že ne všechno lze 
pochopit a ovládnout“ (s. 140). Z perspektívy 
transformácie konfliktu autor sústredene sle-
duje Život Aristotelových kategorií v novověké 
tragedii a románu a svoje pohľady prenáša aj 
do štúdie s názvom Vzkříšení tragedie v ruském 
symbolizmu, kde rekonštruuje situáciu ruskej 
tragédie na prelome 19. a 20. storočia. Podstat-
ný je preňho vzťah ruskej kultúry ku kultúre 
antického Grécka, ktorý sa prejavil v tragé- 
diách štylizovaných podľa antického vzoru, 
ale aj v protiklade túžby po večnom živote 
a túžby po krátkych chvíľach radosti. Interpre-
tačné podloženie tohto protikladu patrí k pô-
sobivým častiam knihy. Možno k nim zaradiť 
aj skúmanie nadosobného princípu v dielach 
Čechova a ich porovnávanie so svetom mýtu, 
ktoré sa v kapitole Čechov, autor „slzavých ko-
medií“ prejavuje napríklad cez motív trestu za 
rozpor človeka s vonkajšou realitou. Trest mý-
tického hrdinu za únik od pozemského sveta 
k svetu božského je porovnávaný s dezilúziou 
čechovovského hrdinu, ktorý z vonkajšej rea-
lity uniká od všedných vecí k svetu ideí. Od-
kazujúc na Flauberta, chápe tento proces ako 
ustálenú kultúrnu schému výchovy v spoloč-
nosti a následnej dezilúzie, ktorá tu nevzniká 
„z nesplněných předsevzetí, ale z jejich naplnění, 
neboť se ukáže, jak nehodnotný daly výsledek“ (s. 
167). Prínos Čechova autor vidí nielen v preme-
ne dramatického konfliktu, ale aj v prekračo-
vaní konštruktívnych princípov tragédie či ko-
médie. Napríklad vo sfére všednosti zbavenej 
hojivej perspektívy, no nezbavenej moci nad 
ľudským osudom, ktorú identifikuje v tajom-
ných znameniach za okrajom tejto všednosti 

a chápe ju ako výraz neviditeľnej vyššej sily. Na-
značuje tak prítomnosť skrytej pôdy mýtických 
princípov a presvedčivo ich analyzuje aj v štú-
dii venovanej tragédiám Mariny Cvetajevovej. 
Autor približuje jej poetiku a upriamuje pritom 
pozornosť k univerzálne platným kategóriám. 
Motívy neovládateľnej extázy či dramaticky 
poňatej vášne dáva do súvislostí s dionýzov-
ským princípom. Komparáciou autorkinej tvor-
by s mýtom a na základe genézy symbolické-
ho významu márnej túžby prekonať prchavosť 
pozemskej lásky prichádza ku konštatovaniu, 
že nemožnosť naplnenia tejto túžby navracia 
človeka v oboch prípadoch k pôvodnej jedno-
te. Sugestívne odhaľovanie mýtických štruktúr 
prebiehajúce v kapitole Román a mýty nového 
věku predstavuje zároveň exkurz do problema-
tiky premeny a fungovania mýtu v moderných 
románoch na pozadí ich vzniku. Svatoň chápe 
mýtus ako „setkání jedince s nadosobně platným 
řádem, uplatňujícím nespornou, ale ne exekutiv-
ně výkonnou autoritu“(s. 191). Vymedzuje nie-
koľko typov mýtu, ktoré sa podľa neho objavujú 
v modernom románe (falstafovský, hamletov-
ský, vykupiteľský, za najbližší ruskej literatú-
re považuje mýtus donquijotovský). Špeciál-
nu pozornosť venuje faustovskému mýtu pre 
jeho úsilie zmocniť sa tajomstva kozmu. Ako 
príklad predkladá interpretáciu románu Luži-
nova obrana od Vladimíra Nabokova, v ktorej 
precízne rozoberá hrdinov neúspešný pokus 
prekonať pominuteľnosť svetských vecí. Luži-
novo duchovné uchvátenie šachom porovná-
va s nadšením pre hudbu, ktoré prežíva hrdi-
na z románu Thomasa Manna Doktor Faustus. 
V tomto uchvátení vníma ono pokušenie, únik 
od bezútešnej prázdnoty. Prázdnota z nesplne-
nej túžby oslobodiť sa od vyššieho celku tak tvo-
rí paralelu k akejsi kliatbe mýtických mocností. 
Pôsobenie týchto mocností autor identifikuje 
v náznakoch a „náhodných“ podobnostiach, 
ktoré sa zjavujú v živote hlavného hrdinu. Po-
ukazuje tak na neustále prítomné, hoci skry-
té metafyzické chápanie sveta, na renesanciu 
pôvodných východísk: „Jak vidno, v mýtus jako 
v představu skrytého a skývajícího se světového 
řádu stále můžeme doufat“ (s. 204). 
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Európsky rozpor medzi pragmatickým 
a mýtickým pohľadom sa tak nasvecuje ako 
zdroj trvalých otázok, ktoré smerujú k hľada-
niu „řešení problémů a konfliktních situací růz-
nými cestami“ (s. 204) a zabraňujú tak uviaznuť 
„v poutech jediného programu“ (s. 204).Vývoj 
od mýtického sveta k svetu románu sa neuka-
zuje ako postupný rozpad celistvosti, ale ako 
posun k celistvosti odlišného druhu, ktorá je 
zastúpená v literatúre 20. storočia: „celistvost 
epochy se nenápadně utváří v rytmu každoden-
ního shonu, postrádá logiku i systematičnost, 
v mnoha ohledech je dvojsmyslná, rozporuplná 
a ironická, nicméně tu existuje něco jako tiché 
srozumění“ (s. 212). Práve vo sfére každoden-
nosti pozoruje autor „zárodky smysluplných 
duchovních forem“ (s. 212). V prepojení s de-
jinným významom je téma každodennosti na-
črtnutá v záverečnej štúdií Historický námět 
ve světě románu: ke kritice postmoderního his-

torizmu, v ktorej je zmysel historického náme-
tu zdôraznený práve vo vytvorení kultúrneho 
pozadia každodennej reality jednotlivca. Cha-
rakter zmieneného európskeho sporu sa auto-
rovi podarilo uchopiť z rôznorodých perspektív. 
Zohľadnenie kultúrneho priestoru, času i kul-
túrnych pohybov mu umožnilo postihnúť na-
stolené problémy v ich zložitosti a rozšíriť tak 
pojem „předpokladová půda“ až k literatúre pre-
lomu 19. a 20. storočia. So záujmom o mravné 
a zmysluplné významy sa navracia k základom 
európskej kultúry, aby pozdvihol jej literárne 
možnosti a aktualizoval určité myšlienkové 
vzory, ktoré si napriek kultúrnym premenám 
ponechávajú svoj pôvodný zmysel. 

Okrem toho, že kniha Vladimíra Svatoňa 
sa najmä vďaka hĺbkovým interpretáciám stá-
va čitateľsky pútavá, je aj ukážkou zaujímavé-
ho uvažovania, ktoré ukazuje podnetnú cestu 
smerom k súčasnej literatúre.
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