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Téma revolúcií z roku 1917 a po nich nasledujúcej viac než päť rokov trvajúcej krvavej 
občianskej vojny sa na dlhé obdobie stala jedným zo základných elementov ruskej literatúry. 
Ide o logický fakt, keďže spomínané udalosti tým najukrutnejším spôsobom ovplyvnili život 
celej ruskej spoločnosti. Občianska vojna sa zapísala do dejín ako éra násilia a teroru, v ktorej 
proti sebe stáli ako úhlavní nepriatelia najmä červení a bieli, pričom každá zo strán bola 
presvedčená, že koná správne. Napokon sa táto bratovražedná vojna skončila víťazstvom 
červených, teda boľševikov, čo viedlo k začiatku novej epochy ruských dejín – obdobia 
Sovietskeho zväzu. Svedectvo o skutočnostiach spojených s touto smutnou historickou etapou 
dokážu skutočne výstižne, a predsa nenúteným spôsobom, podávať diela umeleckej literatúry. 

Začiatkom tohto roka vyšla (ako výstup univerzitného projektu podporeného z Fondu pre 
podporu výskumu UCM, reg. č. FPPV-01-2022, Zvyšovanie efektivity edukačného procesu na 
hodinách ruskej literatúry) publikácia Igora Cintulu s názvom Občianska vojna 1917 – 1922 
v ruskej literatúre, ktorá je recipientovi predkladaná ako čítanka. Zámerom autora však nebolo 
priniesť učebnicu, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, ani zborník štúdií orientovaných na 
vymedzené obdobie v ruskej umeleckej literatúre. Čítanku zostavil z niekoľkých kratších 
žánrov literárnej tvorby vybraných ruských autorov s cieľom oboznámiť čitateľa1 (práve 
prostredníctvom týchto literárnych diel) s realitou obdobia ruskej občianskej vojny.  

V predslove autor percipientovi v skratke približuje prvú vlnu ruskej emigrácie 
(nazývanú aj „biela emigrácia“), keď v dôsledku búrlivých udalostí začiatku 20. storočia 
opustilo Rusko, podľa rôznych údajov, od 1,5 do 3 miliónov ľudí, predovšetkým inteligencie. 
Vyzdvihujeme, že autor už v úvode nenásilnou formou poukazuje na rôznorodosť osudov, ktoré 
postretli spisovateľov, neľútostnými okolnosťami prinútených odísť zo svojej milovanej 
krajiny (I. S. Šmeľov, D. S. Merežkovskij, M. I. Cvetajevová, A. L. Bém), pričom ich 
porovnáva s ďalšími, ktorí, z rozličných dôvodov, aj napriek novej spoločensko-politickej 
situácii v Rusku zostali (I. E. Babeľ, A. S. Serafimovič, M. Gorkij). Týmto spôsobom čitateľovi 
naznačuje, že jednotlivé literárne diela, s ktorými sa v čítanke stretne, nedosahujú len 
umeleckú, ale aj historickú hodnotu. Ide totiž o autentické vyjadrenia bezprostredných svedkov 
danej doby, pričom nie všetci v tom čase stáli na rovnakej strane, čo sa prejavuje aj na osobitom 
postoji každého z autorov pri opise udalostí ruskej občianskej vojny. 

Čítanka prezentuje krátke literárne diela desiatich spisovateľov, na základe čoho ju autor 
logicky rozdelil na jednotlivé časti. Kladne hodnotíme fakt, že úvod každej zložky tvorí 
fotografia a stručný, no aj napriek tomu obsahovo bohatý portrét života spisovateľa, cielene 
včlenený do kontextu. Priamo teda súvisí s témou čítanky a bezúčelne neodvádza pozornosť 
čitateľa, práve naopak, uľahčuje mu orientáciu v odlišnosti postojov a uhlov pohľadu autorov 
na dané historické obdobie, ktoré prezentujú vo svojich literárnych dielach. I. Cintula do obsahu 
čítanky invenčne zaradil diela z pera autorov z rozdielnych pozícií a s rôznym vnímaním 
udalostí odohrávajúcich sa v Rusku na začiatku 20. storočia, čím necháva priestor pre 

 

1 Čítanka je prioritne určená pre vysokoškolských študentov v rôznych odboroch rusistiky, no svoje miesto si, 
pravdepodobne, nájde i medzi študentmi stredných škôl pri výučbe ruského jazyka. 
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študentov-filológov na vlastné pochopenie kontextu alebo simplifikáciu k príprave následnej 
literárnej interpretácie jednotlivých textov. Rozmanitosť pohľadov autorov na dané obdobie 
však určite ocenia aj čitatelia, ktorí po čítanke siahnu práve kvôli historickému aspektu, ktorého 
pridanou hodnotou je v tomto prípade i umelecký význam. V čítanke nájdu poviedky N. N. 
Nikitina, M. A. Šolochova, či A. S Neverova, ale i I. S. Šmeľova, P. N. Krasnova, M. A. 
Bulgakova a ďalších, no aj poémy A. A. Bloka, ktoré im poskytnú obraz o nemilosrdnej realite 
danej doby, ktorá je, aj podľa autora čítanky, z literárnohistorického hľadiska stále pomerne 
málo skúmaná.  

Samotné literárne diela sú napísané v ruskom jazyku, čo v prípade danej publikácie 
nepovažujeme za nevýhodu, a to vzhľadom na cieľovú skupinu, pre ktorú je určená. Pochopenie 
textov, ktoré tvoria jadro čítanky, by pre vysokoškolských študentov-rusistov nemalo 
predstavovať problém, v prípade potreby sa ale môžu stať predmetom spoločného prekladu 
napr. na prekladových seminároch.  

Uvítali by sme, keby bol záver každej časti doplnený o stručný výklad k publikovaným 
literárnym dielam, no autor v predslove tvrdí, že ide o jeho cielenú absenciu a argumentuje tým, 
že „...zámerom je, aby si študent vytvoril vlastný, v maximálnej možnej miere nezávislý, nikým 
a ničím neovplyvnený názor, obraz či predstavu o predmetnej dobe“ (Cintula, 2022, s. 11). 

Podľa nášho názoru publikácia užitočným spôsobom doplní vzdelávací materiál nielen 
vo vysokoškolskej rusistickej lingvodidaktike, ale svoje uplatnenie nájde aj pri výučbe ruštiny 
na stredných školách. A hoci, podľa samotného autora, nejde o primárnu vzdelávaciu pomôcku, 
rozhodne jej nemožno uprieť edukatívny potenciál, pričom sa v nej umne vzájomne dopĺňa 
konkrétna oblasť histórie s oblasťou literatúry. Čítanku I. Cintulu možno považovať za 
plnohodnotný učebný materiál s rozšírenými možnosťami využitia, teda nie iba na hodinách 
ruskej literatúry. Predpokladáme, že sa zaradí k ďalšej čítanke z Katedry rusistiky Filozofickej 
fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (výstup grantu KEGA č. 025UCM-4/2014 
Zvyšovanie efektivity edukačného procesu v rusko-slovenskej komparácii), zameranej na ruskú 
literatúru z obdobia konca 19. a začiatku 20. storočia, s názvom Ruská povídka: čítanka, 
a cvičebnice interpretace literárního textu, ktorej autorom je J. Dohnal (2016), a bude rovnako 
aktívne vyhľadávaná a používaná tak pedagógmi, ako i študentmi. 

Vzhľadom na historický, kultúrny i sociálny aspekt, zachytený v umeleckej literatúre, 
predstavuje publikácia Igora Cintulu prínos pre edukáciu v oblasti rusistiky.  

 
Literatúra: 
CINTULA, I. (2022): Občianska vojna 1917 – 1922 v ruskej literatúre. Brno: Tribun EU. 
DOHNAL, J. (2016): Ruská povídka: čítanka a cvičebnice interpretace literárního textu. Brno: 
Tribun EU. 

 
  

 
 
 


