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Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky

Nový výbor z rozsáhlého díla slavisty a komparatisty Karla Krejčího, připravený Mar-
celem Černým, už při zběžném prolistování vzbuzuje dojem reprezentativní publikace. 
Kniha má však i další ambice. Slovanský ústav Akademie věd ČR jakožto vydavatelská 
instituce ji prezentuje jako zahajovací svazek proponované knižní řady Studiorum sla-
vicorum memoria, která si klade za cíl vydávat práce z oboru slavistiky. Editor v krátké 
předmluvě (s. 9–14) o Krejčím právem hovoří jako o badateli sice dnes ne zcela doce-
ňovaném, avšak rozhodně ne zapomenutém, a to nejen kvůli nespornému významu 
jeho díla, ale i vzhledem k tomu, že některé Krejčího knižní práce byly znovu vydá-
vány i po roce 2000, několik desetiletí po smrti autora. Výbor však nepodává ukázky 
z Krejčího knih, ale přetiskuje jeho stati z odborných časopisů — zejména Slavie a České 
literatury — a různých sborníků; celkově se jedná o 43 textů z let 1931–1979, dva z nich 
byly publikovány posmrtně v osmdesátých letech, tři byly přeloženy z polských otisků 
a česky zde vycházejí poprvé. Jejich přehled a souhrnnou charakteristiku podává edi-
torův doslov (s. 533–554), který zároveň uvádí i některé informace o publikačních a ji-
ných překážkách, s nimiž se Krejčí od čtyřicátých do sedmdesátých let musel potýkat.

Tyto údaje si čtenář knihy musí doplnit o informace obsažené v úvodní studii Vla-
dimíra Svatoně (s. 15–29), která začíná jako Krejčího kariérní životopis včetně zmíně-
ných institucionálních ústrků, avšak brzy přerůstá ve fundovaný pohled na situaci 
české slavistiky (jakožto podoboru, ale zároveň i specifického protějšku západně ori-
entované komparatistiky) ve 20. století. Karla Krejčího vnímá Svatoň vedle Franka 
Wollmana jako největší osobnost oboru. Zdůrazňuje však i vcelku nepopiratelnou 
skutečnost, že Krejčí nebyl ortodoxní slavista (vystudoval bohemistiku a polonistiku, 
před níž se krátce zabýval i germanistikou), ale byl skvěle erudován právě i v západ-
ních literaturách od klasických dob až po současnost. Jako vědec Krejčí začínal sou-
časně se strukturalisty a vyhraňoval se vůči pozitivistickým „vlivologům“, ale v praxi 
spíše navázal právě na pozitivismus, který dokázal plodně rozvinout — nejen dílčími 
zjištěními, jichž najdeme v jeho díle bezpočet, ale především v metodologické oblasti, 
kde prostou enumeraci faktů podřídil jejich konceptuálnímu uchopování a syntéze. 
Na rozdíl od strukturalistů, kteří zkoumali imanentní projevy samotného umělec-
kého díla, chápal Krejčí literaturu jako sociální jev propojený s politickými a histo-
rickými aspekty veřejného dění, a tedy i jako přirozenou a nezastupitelnou součást 
života člověka. Charakter díla často vyvozoval ze společensko–historických (a ovšem 
i literárních) kontextů, ne z jeho konkrétní textové podoby.
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Článek „Sociologie v literární vědě“ (1931, s. 31–34), nejstarší text ve chronolo-
gicky uspořádaném svazku, vzácně ukazuje Krejčího jako polemika. Reaguje na sérii 
přednášek, jež usilovaly uvést k nám sociologický přístup k literatuře podle ruského 
vzoru. Krejčí přitakává vývodům Fedora Soldana, odmítá však politicky angažovaný 
projev Karla Teigeho, Nezvalův diskusní příspěvek označuje za popletený a nená-
vistný a jeho samého za autora buržoazní, nikoli proletářské poezie. Levicové pře-
svědčení je tak u Krejčího i v pojímání literatury už od třicátých let zřejmé; frekvence 
odkazů k sociologickým aspektům textů u něho paradoxně klesá v padesátých letech, 
i když i tam je dosud vysoká a dále se snižuje v další dekádě.

Krejčího čtenářský obzor velmi podrobně pokrývá celou evropskou literární tra-
dici od antiky až po 20. století, zřetelným centrem badatelského zájmu však pro něho 
trvale zůstávala literatura 19. století. Nepřímo toto zaměření dokládá i raná stať „Re-
nesance“ (1937, s. 44–53), která ve skutečnosti zkoumá různá pojetí renesance v před-
minulém století, např. Micheletovo, Burckhardtovo nebo Nietzscheovo. V daném ča-
sovém vymezení Krejčího texty reflektují v prvé řadě oblast slovanských literatur, 
zvláště polsko–ukrajinskou, českou a jihoslovanskou, méně podrobně pak ruskou 
(téměř úplně však opomíjejí oblast slovenskou); dále je v nich ale též výrazně zastou-
pen kontext západních literatur, zejména francouzské, německé, britské či italské; 
naopak americkou oblast Krejčí do svých úvah až na výjimky nezahrnoval. V řadě 
případů jsou Krejčího poznatky dosud platné a je třeba se s nimi stále vyrovnávat.

Jedním z velkých témat autora i pojednávaného svazku je hledání tzv. „velké 
epiky“, tedy různých transformací žánru eposu v literaturách 19. století. Zde se Krej-
čího badatelský zájem projevil i v oblasti rumunské a (s přiznanou jazykovou po-
mocí specialistky) maďarské — jmenujme stati o národních komických eposech obou 
těchto literatur „Rumunská Cikaniáda a její autor“ (1972, s. 362–368) a „České motivy 
v národní epopeji Jánose Aranye“ (1966, s. 268–291). Tato žánrová oblast přímo sou-
visí s Krejčího knihou Heroikomika v básnictví Slovanů (1964), která materiálově shr-
nuje směšnohrdinské a parodické reprezentace literární epiky od antiky po moderní 
dobu; Černého výbor z dané tematické sféry otiskuje zvláště stati „Velká epika v slo-
vanských literaturách 19. století“ (1963, s. 218–229), „Antiromantická poéma u Slo-
vanů“ (1963, s. 229–250) a „Satira a groteska“ (1967, s. 262–267).

Výboru ovšem dominuje slavistická kulturní tematika. Například stať „Mickie-
wicz v literaturách západních a jižních Slovanů“ (1956, s. 161–177) přináší řadu po-
střehů o stycích Adama Mickiewicze se slovanským zahraničím (mimo nepřátelské 
Rusko) a také o jeho posmrtné recepci u nás. Cenná je i pozdní kontextová studie 
„Karel Hynek Mácha v rámci slovanského romantismu“ (1977, s. 449–463). Svébytnou 
položkou jsou Krejčího příspěvky o historii česko–ruských sociopolitických a kul-
turních vztahů. Jak stať „Havlíčkův pohled na Rusko“ (1947, s. 108–117), tak hlavně 
rozsáhlejší studie „Svatopluk Čech a Rusko“ (1955, s. 137–161) přináší cenné poznatky 
k tomuto tématu. České literární ohlasy Puškina v 19. století sleduje stať „Hledání 
českého Oněgina“ (1967, s. 291–307). Slavocentrické bývají u Krejčího většinou i texty 
čerpající ze západoevropských literatur. V důležité studii „Mýtus a dialog v histo-
rických vztazích Slovanstva se Západem“ (1968, s. 308–314) autor ostatně připomíná 
nejen to, že kulturní transfer mezi oběma oblastmi probíhal až do úspěchů polské 
a ruské literatury v 19. století ve Francii vždy téměř výhradně ve směru od západu 
ke Slovanům, ale také podotýká, že kulturní vztahy polsko–francouzské, česko–ně-
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mecké nebo chorvatsko–italské hrály v četných případech roli silnějšího vlivu než 
vazby mezislovanské. Slované podle Krejčího přejali od západních národů několik 
pozitivních mýtů o sobě a dlouhodobě pak od nich odvozovali svou identitu, přestože 
tyto mýty neodpovídaly skutečnosti.

Patrně nejsvébytnější Krejčího přínos představují stati pracující s intertextuální 
migrací literárních motivů. Prvním pokusem tohoto typu je už esej „Lenorský motiv 
v renesanční poezii polské“ (1936, s. 35–43), k plné přesvědčivosti však tento přístup 
dospívá až ve studii „Paracelsovi ,duchové elementární‘ v pohádce Boženy Něm-
cové“ (1947–1948, s. 117–128). Zde autor brilantním způsobem dokládá propojenost 
různých fikčních prostředí, když v národní báchorce Němcové Jak Jaromil k štěstí při-
šel identifikuje spiritistický motiv z Paracelsa, s nímž se pohádkářka možná setkala 
ve Spiessově románu Hans Heiling. Jiné vynikající zpracování migrujícího motivu 
poskytuje studie „Balzakovo ,zavraždění mandarína‘ v díle F. M. Dostojevského“ 
(1973, s. 391–407). Z dotazu Balzakova padoucha Vautrina v Otci Goriotovi, nadho-
zeného Rastignakovi, zda by vraždil, kdyby měl možnost pouhou myšlenkou zabít 
bezvýznamného člověka na druhém konci světa, učinil podle Krejčího Dostojevskij, 
sám překladatel Balzaka do ruštiny, jedno z centrálních morálních témat u postav 
vrahů ve Zločinu a trestu nebo v Bratrech Karamazovových. Lze říci, že ve zmíněných 
pracích (spolu se studií „Symbol kata a odsouzence v Máchově díle“ z r. 1967, která 
však v posuzované knize není otištěna) se Krejčí stává jedním ze zakladatelů české 
literární tematologie.

Z jiných ve svazku výrazněji zastoupených témat upozorněme ještě na texty za-
bývající se žánrem tzv. fyziologické črty, který Krejčí pokládá za jeden z nejvýznam-
nějších vlivů při utváření evropského realismu a naturalismu včetně české litera-
tury (mj. „Fyziologická črta v české literatuře“, 1980, s. 496–508), dále problematikou 
literární komparatistiky v pojetí slovenského badatele Dionýza Ďurišina, vznikem 
evropského romantismu („Počátky romantismu u národů germánských, slovanských 
a románských“, 1970–1972, s. 376–383), folklorem, úskalími literárněvědné termino-
logie („Klasicismus a sentimentalismus v literaturách západních Slovanů“, 1958, 
s. 177–201; „Vznikání a život literárních termínů“, 1974, s. 408–424) či problémem my-
stifikace v literatuře (zvláště diptych „Řecko–slovanské fantazie v předbřeznové Ev-
ropě“, 1978, s. 464–478; „Literární mystifikace“, 1945, s. 60–68). K poslednímu okruhu 
je třeba přiřadit ještě významnou studii „Některé nedořešené otázky kolem RKZ“ 
(1974, s. 425–445), v níž Krejčí zdůrazňuje důležitost identifikace autorství obou ru-
kopisů pro určení jejich provenience a uvažuje mj. o dvojí časové fázi jejich vzniku, 
k níž podle něj mohlo dojít adaptací nedoložené barokní předlohy na přelomu 18. 
a 19. století. Za možného adaptátora označuje Krejčí Karla Rafaela Ungara, v případě 
novodobého autorství pak pokládá za básníka RKZ — nepřesvědčivě — nejspíše Jo-
sefa Jungmanna. Až zbytečně podcenivě se zde vyjadřuje k básnickému umění ne-
jen Hanky a Poláka, ale i Lindy, což odporuje vysokému ocenění posledně jmenova-
ného v dodnes přínosné předmluvě „Lindova Záře nad pohanstvem“ (1949, s. 128–136) 
k edici tohoto díla.

Svazek doplňuje rozsáhlá bibliografie Karla Krejčího zahrnující i literaturu o něm 
(s. 559–615). Editor Marcel Černý zde využil starší bibliografii zpracovanou Theodo-
rem Beštou, doplnil ji však o řadu nových položek včetně zahraničních otisků Krej-
čího prací v cizích jazycích. Jmenný rejstřík je pak zpracován nejen pro posuzovaný 
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svazek, ale nezvykle i pro starší knihu Krejčího Česká literatura a kulturní proudy ev-
ropské (1975), která rejstřík postrádá.

Přes zjevnou nadstandardní péči věnovanou přípravě knihy si dovolím polemi-
zovat s některými rysy jejího edičního řešení. Výbor zdařile pokrývá většinu pod-
statných témat díla Krejčího, editor však nikde nevysvětluje, proč nezařadil také 
ukázky nebo i tematicky samostatné studie z jeho knih. Vysvětlivky uváděné vždy 
za jednotlivými texty nejsou systémově koncipovány. Za vážnější nedostatek poklá-
dám způsob ošetření citací. Ačkoli Krejčí ve svých esejisticky laděných textech uvádí 
přímé citáty méně často, než je běžné dnes, a obvykle k nim nepřipisuje poznámky 
pod čarou s odkazy, bylo úkolem editora zkontrolovat znění všech citovaných pasáží 
podle originálů. Editor však dohledával pouze existující české překlady k cizojazyč-
ným citátům a vlastní citáty patrně kolacionoval pouze namátkově. Tak např. určil 
formulaci o novele Karla Sabiny Hrobník, jejímž autorem byl podle nekonkrétního 
údaje Krejčího „přední náš literární historik období meziválečného“ (s. 446), jako ci-
tát z Přehledných dějin literatury české od nejstarších dob až po naše dny Arneho a Jana 
Václava Nováka, standardně však takto citáty zjevně neověřoval. Chyby lze přitom 
nalézt, např. na s. 458–459 narážíme na nepřesnosti ve všech citacích z Máchova Máje.

Výčty upravovaných tvarů v ediční poznámce (s. 616–623) občas směšují různé 
jazykové kategorie a nejsou vždy dobře lingvisticky ukotvené. Při jazykovém sjed-
nocování textů zavádí editor některé nadbytečné výjimky. Provádí např. systémo-
vou změnu s → z v psaní cizích slov, zároveň však připouští tvary filosofie a teoso-
fie, přestože i zde se modernizovaný tvar běžně užívá, nebo standardně ponechává 
přepis vlastních jmen osob podle původních jazyků, avšak nesystémově, jako jediné 
případy, počešťuje křestní jména v akronymech Julius Słowacki a Tadeáš Kościuszko 
(místo Juliusz, Tadeusz). Formulace týkající se úprav koncovek infinitivů („Archa-
ické koncovky infinitivu na –ti ve starších statích byly sjednoceny ve prospěch tvarů 
na –t, pouze v novějších textech byla ponechána autorem ojediněle užívaná starší 
forma u slovesa býti a jíti“, s. 618) je matoucí a vzbuzuje dojem, že archaičtější tvar je 
ponecháván pouze v novějších textech. Za nezcela vhodný pokládám i název knihy 
Literatury a žánry v evropské dimenzi: Nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky, 
který nejenže neodpovídá Krejčího čtenářsky snadno přístupnému jazyku, ale více 
by se pravděpodobně hodil jako název odborné studie o této edici nebo — horribile 
dictu — grantového podání.

Přes tyto výhrady však nelze svazku upřít zásadní kvality. Jeho přínos lze spat-
řovat zvláště v tom, že vrací do oběhu řadu statí otiskovaných porůznu v periodi-
kách a sbornících, které běžnému čtenáři nepřicházejí často do ruky. Většinu z těchto 
statí přitom charakterizuje pronikavost v přístupu k literatuře a erudovaný nadhled 
zpřítomňující kontext celé evropské písemné tradice. Zásluhou Marcela Černého tak 
před námi v ostřejších konturách vyvstává obraz badatele, který byl patrně největším 
čtenářem mezi českými literárními vědci.


