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SLAVISTICA CEHÀ DUPÀ CEL DE-AL DOILEA 
RÀZBOI MONDIAL

Cercetarile de slavistica din Cthoslovacia se bucurà de o mare ?i veche 

traditie ijtiintifìca. Chiar la inceputul rede§teptarii nazionale, din a doua jumà' 

tate a secolului al XVIII-lea, in fruntea mi§carii culturale din Cehia, se afla 

Josef Dobrovsky (1753— 1829), —  un invàtat de formatie universalà, cu intinse 

relatii intemazionale, socotit ca fondator al filologici slave. O  importanza asemà- 

nàtoare, ìnsà pentru arheologia slava, prezinta §i slovacul Pavel Safarik, 

(1795— 1861), din generaZia urmatoare lui Dobrovsky. Activitatea §tiinZificà a 

acestor doi ìnv&ZaZi constituie temelia pe care generaZiile urmatoare au continuai 

sa lucreze. Prin coni;dima vie a inrudirii dintre popoarele slave §i prin rolul pe 

care 1-a avut atunci ideea solidaritaZii slave, in lupta de eliberare naZionalà a 

cehilor §i slovacilor, cercetarile de slavistica au avut un mare rasunet, atit in 

sinul càrturarilor cehi §i slovaci, cit §i-n rindurile maselor populare.

De aceea, in 1880, cxnd universitatea din Praga a devenit independentà, 

slavistica a ci$tigat o poziZie de mina intii, fiind ajutatà ?i de faptul cà cerce- 

tarile comparate din sfera diferitelor §tiinze sociale se bucurau de o mare atenzie 

din partea ^tiintelor pozitive internazionale.

ìncà inainte de primul ràzboi mondial, invàtàmintul universitar din Praga 

dispunea de o serie de invàZaZi cu renume mondial, ale càror cercetari priveau 

diferitele relaZii dintre popoarele slave. E deajuns sa amintim pe Franti?ek 

Pastrnek, pe J. Polivka §i Jan Màchal din domeniul filologici, pe Lubor Nie- 

derle din arheologie, pe istoricul Jaroslav Bildo §i pe Karel Kadlec din sfera 

dreptului slav.

Dupà 1918, cind suveranitatea noului stat cehoslovac a oferit noi posibi- 

litSti pentru dezvoltarea §tiinZei, toZi ace§ti cercetàtori au luat parte activà la 

munca de organizare a vieZii culturale din Cehia §i Slovacia. In afara de vechea 

?i celebra universitate Carol din Praga, au mai fost infiinZate noi universitati 

la Bmo §i Bratislava, pe lingà care au luat fiinZà institute ftiinZifice de tip nou.
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Pe lìngà faptul cà slavistica fi-a làrgit sfera de activitate, prin ìnfiin^area 

celor douà universitari, amintite mai sus, la universitatea Carol ea a luat o 

dezvoltare, care avea sa transforme Praga intr-un mare centru de slavistica. 

Astfel, s-au ìnfnntat catedre speciale pentru toate limbile fi literaturile slave, 

in fruntea càrora au fost numiti specialisti de seamà dintre ìnvàtatii neamurilor 

respective. Aceftia au putut sa initieze tineretul ceh fi slovac in limba fi cultura 

popoarelor lor. Ne gindim, in primul rìnd, la energicul sloyen Matyàs Murko, 

cunoscut atit prin opera lui ftiintificà, cit fi prin simtul sau de organizare, 

apoi la VI. A. Francev, E. A. Ljackij, rufi, la M. Szyjkowski polonez fi Al. Ko- 

lessa, ucrainian. Altii au funcfionat ca lectori, de pildà: Dr. Prohaska, croat, 

M. Krejcmar, sirb din Luzacia, I. Saunovà, polonezà fi. a.

In acelaf timp, a luat fiintà la Praga o revistà de slavistica „Slavia” , care 

a prelua't traditia publicatiei atit de cunoscute a lui Jagic, «Archivfùr Slavische 

Philologie ». Fondatorii revistei, M. Murko pentru problemele de istorie literarà 

fi Ol. Hujer pentru lingvisticà, au strins, foarte curind, in jurul lor un grup 

de specialifti din tara fi din stràinàtate. (Slavia publicà studii in toate limbile 

slave, ca fi-n orice limba de circuiate interna^ionala).

Cea mai mare contributie a fost desigur infiintarea Institutului slav din 

Praga ca o institutie independentà cu fonduri proprii, care a desfàfurat o bogatà 

activitate ftiintifica.

Glàdità pe astfel de temelii cum era fi firesc, slavistica celia a trecut la 

iniziative pe linia relatiilor internazionale. Astfel, cu prilejul comemoràrii a 

o sutà de ani de la moartea lui Josef Dobrovsky, in 1929, s-a organizat la Praga 

primul congres internaZional al filologilor slavi, la care au luat parte cei mai de 

seamà reprezentanti din domeniul slavisticii din parile slave fi neslave. A  fost 

primul congres ftiintific international, la care a participat fi o numeroasà dele

gale de invaiati din URSS.

ìn afarà de aceste realizàri pozitive, slavistica din timpul primei Republici 

Cehoslovace, fi-a avut lipsurile ei. Inainte de toate, din motive politice au fost 

excluse din cercul intereselor ftiintifice noua Rusie, Ucraina fi Bielorusia. O  alta 

lipsà s-a manifestat in sensul cà defi exista o pronuntatà orientare politicà spre 

Occident, totufi practic slaviftii gàseau cu greu o valorificare in aceastà direc îe.

ìn timpul ocupaZiei germane universitàzile fiind ìnchise, slavistica cehà 

a fost lichidatà. Insà baza ei organizatoricà n-a fost complet desfiinZatà, tocmai 

spre a fi folosità pentru scopurile propagandei naziste. S-a fàcut chiar o incer

care de a ciftiga colaborarea prof. Murko, care inainte de primul ràzboiu mon- 

diai fusese profesor la universitàzile germane, fi avea intinse relaZii cu invàZaZii 

nemZi. Cu toate acestea, venerabilul invàtat a refuzat de plano colaborarea pro- 

pusà. PoziZia slavisticii germane de la universitatea din Praga era destul de slabà. 

Reprezentantul ei cel mai de seamà, prof. G. Gesemann, a pàràsit Praga in 

timpul ràzboiului fi curind dupà aceia a incetat din viazà. Institutul slav insà 

n-a fost desfiinZat, ci numai trecut in cadrul institutelor ftiinzifice de pe lingà
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universitatea germana. Luînd conducerea institutului, germanii au ìncercat sa 

continue publicarea „Slaviei” . Au izbutìt sa scoatâ un singur numàr, al carui 

continui a ramas ìn activitatea acestei reviste ca o raritate bibliografica.

Dupa terminarea râzboiului, noua República cehoslovacâ a luat tóate mâsu- 

rile pentru reînvierea vechii activitâti çtiintifice. în primul rînd, atençia a fost 

îndreptatâ asupra cercetárilor de slavistica mai ales câ, în timpul râzboiului, 

a sporit în chip neobiçnuit însemnâtatea popoarelor slave, iar importanza solida- 

ritàtii dintre cehi çi slovaci fusese accentuatâ puternic de evenimentele râzboiului. 

în acelaç timp, era çi firesc ca orientarea slavisticii sâ sufere o radicala schimbare. 

Ocolitâ înainte de râzboiu, çtiinta înaintatâ din URSS se situa acum în centrul 

atentiei noastre. întelegerea de care institutiile çtiintifice çi învâtaçii sovietici 

au dat dovadâ chiar de la început, ca çi ajutorul fratese pe care 1-au oferit 

çtiintei cehe çi slovace, au înlesnit çi au dat un imbold muncii noastre çtiin

tifice. Instaurarea unor regimuri democratice populare în tóate çârile slave, 

ca çi-n Germania de râsàrit, între granicele câreia se aflâ çi teritoriul locuit 

de sîrbii luzacieni, a înlâturat pentru totdeauna unele dificultâti politice, care 

stâteau în calea dezvoltârii cercetárilor de slavisticâ. Situala aceasta s-a com

plicai temporar în urma împuçinârii relatiilor cu Jugoslavia, însâ astâzi çi aceastâ 

piedecâ a fost înlâturatâ.

Pe de altà parte, slavistica cehâ a pornit la lucru eu pierderi simçitoare în 

rîndurile specialiçtilor. Astfel, în timpul râzboiului s-au sâvîrçit din viatâ çi la 

o vîrstâ, care le-a permis sâ-çi desâvîrçeascâ opera lor çtiintificâ profesorii Francev, 

Ljackij, Kolessa çi la riviva ani dupâ râzboiu a pornit pe drumul nefiintei çi 

M. Murko, la vîrsta de 90 ani. înzestrat cu o vitalitate extraordinarâ, Murko 

a strâbâtut anii grei ai râzboiului ca dupâ aceia, deçi fiziceçte nu se mai putea 

miçca, sâ urmâreascâ cu o tinereascâ vioiciune opera de restaurare a slavisticii 

cehe care, în cea mai mare parte, era a lui.

între timp, însâ moartea a mai râpit çi pe alçii, a câror activitate fâcea 

cinste çtiintei cehe. Astfel, chiar la începutul râzboiului fiind bolnav de nervi, 

a încetat din viatâ cunoscutul lingvist Milos Weingart, înainte de a împlini 

50 ani. Lui Weingart i-a urmat apoi lingvistul Oldrich Hujer, cu zece ani mai 

în vîrstâ. Pentru activitatea lui çtiintificâ, legatâ de limba çi cultura sîrbilor luza

cieni, a fost ucis de naziçti prof. Josef Pâta. De asemeni, aceiaçi soartà a avut 

çi tînârul J. Frcek, specializat în problemele limbii çi literaturii ruse. Astfel 

de pierderi au continuât çi dupâ râzboiu. Cu cîtiva ani în urmâ, a mûrit prof. 

Marian Szyjkowski, fondatorul polonisticii delà universitatea Carol çi odatâ 

cu el s-a dus dintre noi çi Bohumil Mathesius care, înainte de râzboiu, çi-a 

cîçtigat mérité de seamâ printr-o remarcabilâ activitate de traduceri. Dupâ eli- 

berare, Mathesius a fost chemat sâ predea la universitate una din cele mai 

importante discipline, care pînà atunci nu fusese admisâ : istoria literaturii 

sovietice. Însfîrçit, moartea timpurie a tînârului lingvist ceh, Adolf Kellner, 

constitue de asemeni o mare pierdere pentru slavistica cehâ.
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In felul acesta, sarcinile slavisticii noastre au trecut pe umerii generaçiei 

mai tinere dinainte de razboiu, ale cârei rînduri erau destul de rarite, dupa 

cum am arâtat mai sus. în domeniul lingvisticii çi-a asumat un rol de condu- 

cere prof. Bohuslav Havrânek, iar ìn literaturile slave comparate Jiri Horak, 

care în ultimul timp se ocupâ mai aies cu problemele folclorice çi Frank 

Wollman dela universitatea din Brno. Moçtenirea lui Josef Pàta, în ceea ce 

priveçte limbile bulgara çi soraba, a fost preluatl acum de Antonin Frinta, 

iar ucrainistica, devenitl cu totul independentl, e predata de Ivan Parikevyc.

Lîngl aceçti specialiçti, al clror profil çtiintific era cunoscut ìncl ìnainte 

de razboiu, au luat loc çi altii ceva mai tineri, din generatia urmltoare. Astfel, 

in domeniul lingvisticii slave lucreazl acum Josef Kurz, Antonin Dostâl çi Karel 

Horalek; in cìmpul literaturilor slave Julius Dolanskÿ (fost Heidenreich) care, 

ìnainte de razboiu, s-a ocupat cu literaturile sudslave. Insfîrçit, cu problemele 

polonisticii se ocupl semnatarul acestor rînduri.

Chiar dela început, a fost nevoie sa ne ìngrijim de formarea cadrelor tinere, 

clrora noua organizare a învâtSmîntului superior le oferea multe posibilitâçi 

de studii. Astàzi profesorii vîrstnici ca çi cei de vìrstl mijlocie sìnt ìnconjurati 

de numeroase cadre tinere.

In momentul de fata, slavistica cehl s-a concentrât din nou la universi- 

tatea Carol. In urma reorganizlrii ìnvltlmìntului, catedrele reprezintl colective 

de lucru in sìnul diferitelor discipline, cu sfere de cunoaçtere mai largì sau mai 

restrìnse. In afarâ de doua catedre de bohemisticl, celelalte limbi çi literaturi 

slave au fost grupate in felul urmltor: o catedrl de rusistica, unde se predau 

limbile çi literaturile vechi çi noi ruse, ucrainiene çi bieloruse —  apoi o catedra 

de slavistica, care, pe lîngâ studiile de limbi çi literaturi slave comparate, mai 

cuprinde çi sfera limbii çi literaturii slavone.

Tot de aceastl catedra mai tin çi celelalte ramuri ale slavisticii: polonistica, 

limba çi literatura sìrbo-croata, bulgara çi soraba. Insfîrçit, avìndu-se in vedere 

pozitia geografica çi istorici a Ungariei, pe lîngâ catedra de slavistica se fac çi 

studii de limbâ çi literatura maghiara. In locul vechiului seminar slav, ìnfiintat 

de prof. Murko, functioneaza acum un cabinet pentru filologia slava, care dispune 

de o boga ta biblioteca.

Intr-o misura mai mici, slavistica e reprezentatl çi la universitltile din 

Brno çi Bratislava, precum çi la çcoala superioarâ pedagogici dela Olomouc, 

unde polonistica a luat o mare dezvoltare.

Institutul slav din Praga, fiind încadrat în sistemul institutelor çtiintifice 

superioare de pe lîngl Academia cehoslovacl de çtiinte, çi-a reluat din plin 

activitatea. Institutul publicl doua reviste „Slavia” çi „Byzantinoslavica”, conti- 

nuìnd astfel traditia dinainte de rlzboiu.

De asemeni, pe lîngl Academie mai existà çi un Institut cehoslovaco- 

sovietic, ìnfiintat dupl rlzboiu, cu trei sectii : istorie, lingvisticl çi istorie lite- 

rari. Institutul dispune de un periodic intitulât „Rusistica cehoslovacl”. Cu
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problemele de slavistica, §i in deosebi cu relatiile cehoslovaco-polone, se 'ocupà 

§i institutul regional din Silezia (Opava). De o mare valoare §tiintificà ramine 

pentru noi Biblioteca slava din Praga, ìnfiintatà cu mult inainte de ràzboiu.

Cu popularizarea problemelor de lingvisticà, literatura §i istorie, se ocupà 

revista „Slovansky pfehled”, in fila ta  de Adolf Cerny cu mult inainte de primul 

ràzboiu mondial. In momentul de fata, revista aceasta a devenit organul Comi- 

tetului slav din Cehoslovacia. Noua situale i-a schimbat oarecum caracterul, 

fiind orientata mai mult spre problemele actúale.

Acestea ar fi in linii mari structura organizatoricà a cercetàrilor de slavisticà 

din Cehoslovacia. Se poate spune cà slavistica de la noi are acum o altà infatuare. 

Asemenea schimbàri au avut loc, atit in continutul slavisticii cehe cit §i-n 

metodele ei de lucru. Inainte de toate, a trebuit sa se realizeze un contact strins 

cu §tiìnta inaintatà de URSS. In aceastà privintà, munca a fost usurata de faptul 

cà o serie de slavisti cehi au avut legàturi permanente cu ?tiinta sovietica, —  $i 

aceasta chiar peste cursul oficial al politicii de stat din trecut. ìnsà lucrul 

acesta a fost mijlocit, intr-o mare màsurà de actualul pre?tedinte al Academiei 

cehoslovace, prof. Zdenèk Nejedly care, datorità relatiilor sale personale, 

era foarte bine informat despre progresele §tiintei sovietice, —  mai ales in 

domeniul istoriei culturale.

Dupà ràzboiu, §tiinta cehà, deci $i slavistica, s-a aflat dintr-odatà, in fata 

unor metode noi care se cereau aplícate potrivit conceptiei marxiste despre 

lume §i viatà. ìn acela? timp, se impunea stàruitor revizuirea vechilor metode, 

spre a se ìnlàtura tot ceea ce nu mai corespundea noului spirit metodic ?i a 

se prelua dela ìnainta§ii nostri ceea ce e bun §i de valoare.

Noua orientare a fost documentata de catre Institutul slav care, cu prilejul 

comemoràrii a 200 de ani dela na§terea lui Josef Dobrovsky, a organizat o serie 

de conferinte §tiintifice, cu participarea speciali^tilor din $arà ?i stràinàtate 

(ìn 1953). Cu acest prilej nu s-a discutat numai valoroasa contributie §tiintificà 

a acestui mare ìnvàtat ceh, ci ?i noile cài ?i metode de cercetare in domeniul 

slavisticii.

Alte conferinte, organízate de acela§ institut, in colaborare cu Institutul 

pentru studiul limbii cehe §i Institutul de literaturà, au fost consacrate proble- 

mdor privitoare la relatiile dintre popoarele slave, din domeniul limbii, literaturii 

§i istoriei. De asemeni, lucràrile pentru pregàtirea dictionarului limbii slavone 

fji problemele puse de alcàtuirea dictionarului etimologie al limbilor slave ?.a. 

au fost supuse unor discutii intinse.

Dintre contributiile individuale ?i colective ale slavi§tilor cehoslovaci au 

apàrut o serie de lucràri importante. Imediat dupà ràzboiu, au vàzut lumina tipa- 

rului citeva studii, redactate incà din timpul ocupatiei germane $i care n-au 

putut fi publícate, din cauza cenzurii. Astfel, M. Szyjkowski ̂ i-a incheiat cu voi. III 

monumentala lucrare: Participarea polonezilor la miscarea de redesteptare 

nationalà din Cehia, iar nestorul slavisticii cehe, Josef Vais, a publicat, ìnsotità
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de bógate comentarii, cunoscuta lucrare a lui Dobrovsky, Chirii si M etodiu. 

Intre timp, M. Murko a adus prin publicare M emorillor sale, un bogat 

material documentar la istoria slavisticii, in genere. ìnsfirfit, nu putem trece 

cu vederea Zddonhina lui J. Frcek fi importanta lucrare a lui Milos Weingart, 

Tipul cehoslovac al limbii slave biserice§ti.

Lucràri mai noi din domeniul lingvisticii slave, s-ar cuveni amintite, in 

primul rind, numeroasele studii ale lui Boh. Havránek, J. Kurz, A. Dostàl, 

K. Horàlek Ad. Kellner, VI. Kyas, iar dintre cei mai tineri lucràrile lui F. 

V. Mares, Fr. Bauer §.a.

O  deosebità atentie se dà problemelor de lexicografie. Institutul slav dis- 

pune de o sectie specialà, a càrei activitate e inchinata in ìntregime alcàtuirii 

diferitelor dictionare.

In ceea ce privefte ftiinta literaturii, a fost nevoie la inceput de o ràfuialà 

cu. principale fi metodele literaturii comparate care au fost criticate, uneori 

just, alteori pe nedrept. Si acestei probleme i s-a consacrai o serie de discutii 

la conferiate fi in publicatiile de specialitate. O  nouà conceptie a comparatisticii 

a trasat practic fi teoretic prof. Fraak Wollmaa. In acelaf timp, Institutul slav 

a redactat planul unei istorii a literaturilor slave, care sa ìalocuiascà cunoscuta 

opera in trei volume, atit de meritoasà, insà depàfità, a lui Jan Màchal.

In primul rind, urmeazà sà se redacteze istoria literaturii fiecàrui popor 

slav fi numai dupà aceia se va trece la opera de sintezà. Pina acum au aparut 

Istoria literaturii poloneze de K. Krejci fi Istoria literaturii sirbilor luzacieni de 

Ant. Frinta.

In domeniul rusisticii, prof. I. Dolansky a publicat o serie de studii intere

sante, iar dintre cercetàtorii mai tiaeri, M. Drozda fi J. Jisa, au dat la ivealà 

douà moaografn privitoare la influenza exercitatà de literatura sovietica asupra 

literaturii cehe. Un studiu despre teatrul rus fi altul despre Oastea lui Igor a 

publicat Slavomir Wollman, f.a.

Se intelege cà aceastà succinta prezentare nu redà nici pe departe tot ceiace 

s-a redactat fi publicat in domeniul slavisticii cehe. Am tinut sà schitàm numai 

orientarea generalà in problemele, de care se ocupà slavistica din tara noastra.

In momentul de fatà, toatà atentia slaviftilor cehi fi slovaci e coacentratà 

in jurul Congresului internacional al slaviftilor, care va avea loc anul acesta la 

Moscova. Congresul se va desfàfura pe linia traditiei inceputà la Praga, in 1929. 

ìn afarà de comunicàri fi referate, slaviftii cehi fi slovaci mai pregàtesc, ìa ve

derea coagresului, citeva volume de studii fi cercetàri.

Numeroasele sarciai, care stau ìa fata slavisticii cehe, fi ajutorul pe care 

guveraul Republicii il acordà acestei discipliae, ca fi relatiile culturale ia 

coatinuà dezvoltare cu popoarele slave fi cu slaviftii progresifti din tàrile 

neslave, constitue o garantie cà slavistica din Cehoslovacia se va dezvolta fi 

mai mult pe urmele glorioasei traditii din trecut.

Tradus de Tr. Ionescu-Ni§cov
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