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ROZHOVOR

RUSKÚ LITERATÚRU 
BUDEM UČIŤ, ALE INÁČ, 
HOVORÍ UKRAJINSKÝ 
PROFESOR

Profesor Feliks Shteinbuk 
je Ukrajinec, ktorého Rusi 
vyhnali najprv z Krymu a teraz 
útočia na celú jeho krajinu. 
Rusi sú vrahovia, hovorí bez 
servítky. Je pritom v paradoxnej 
situácii. Na Katedre rusistiky 
a východoeurópskych štúdií na 
FiF UK prednáša ruskú literatúru 
19. storočia. Študentom má 
sprostredkúvať to najlepšie 
z ruskej kultúry, diela Puškina, 
Tolstého, Gogoľa. Ako hovoriť 
o ruskej kultúre v čase, keď sa 
objavuje volanie po jej bojkote? 
Má vôbec kultúra niečo spoločné 
s tým, čo robí ruský režim? 

Odkiaľ pochádzate? Vaše priezvisko 
Shteinbuk znie trochu nemecky.
Narodil som sa vo Volodymyre, na 
západe Ukrajiny, mesto vzniklo už 
za Kyjevskej Rusi. Počas poľského 
záberu a za sovietskych čias to bol 
Volodymyr-Volynski. Shteinbuk je 
židovské priezvisko. Môj otec bol Žid, 
ale prežil holokaust, lebo jeho otec 
bol dôstojníkom Červenej armády 
a jeho rodinu evakuovali z Kyjeva na 
východ. Ale všetkých jeho príbuzných 
zavraždili Nemci. Matka bola Ukrajinka, 
mám teda v sebe aj krv kozákov, ktorí 

za Chmeľnického Židov zabíjali. Ja 
sa cítim byť Ukrajincom. A na svoj 
ukrajinsko-židovský pôvod pozerám ako 
na istý druh zmierenia medzi týmito 
dvoma národmi. Jednu zo svojich kníh, 
učebnicu ukrajinskej literatúry, vydanú 
v ukrajinskom Simferopole v roku 2013, 
som venoval svojim dvom starým 
otcom – Ukrajincovi a Židovi, Gregorovi 
a Hirschovi.

Kde ste študovali?
Študoval som ruský jazyk a literatúru 
v Lucku, to je Volynská oblasť. Ruština 
je môj prvý jazyk, ukrajinčinu ovládala 
len matka, ale s otcom hovorili po 
rusky. Po vysokej škole som štrnásť 
rokov vyučoval vo Volodymyre na 
strednej škole, za perestrojky som sa 
stal zástupcom riaditeľa. Neskôr bola 
možnosť doplniť si vzdelanie, tak som 
si urobil doktorát a časom som sa 
aj habilitoval na Krymskej univerzite 
humanitných vied v Jalte. Od roku 2000 
som tam vyučoval. Venoval som sa 
literárnej vede a komparatívnej literatúre 
– ruskej, ukrajinskej, poľskej, srbskej aj 
českej.

Aký bol život na Kryme pred anexiou?
Veľmi dobrý. Krymská univerzita 
humanitných vied v Jalte bola nová 
ukrajinská univerzita na Kryme, tam 
som sa vlastne začal viac zaoberať 
ukrajinskou literatúrou, učil som 
ukrajinský jazyk.
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Bola ruština na Kryme diskriminovaná, 
ako to tvrdilo Rusko, keď obsadilo 
Krym?
Jasné, že sa Ukrajina zvlášť za 
prezidenta Kučmu, snažila „ukrajinizovať“ 
svoje územie. Ukrajinčinu začalo byť viac 
počuť v médiách, napríklad vyšiel zákon, 
že príbalové letáky liekov musia byť 
dvojjazyčné. Väčšina ľudí s tým nemala 
problém. Krym mal autonómny status 
a v jeho ústave boli zakotvené tri jazyky 
– krymskotatársky, ukrajinský a ruský. 
V realite sa používal len jeden – ruský. 
Takže reči o diskriminácii ruštiny sú len 
propaganda. Tie milióny ľudí, ktoré dnes 
Rusi zabíjajú na východe Ukrajiny, sú 
všetky ruskojazyčné.

Ako vyzeral váš odchod z Krymu?
Nechali sme tam celý byt, všetko. Predať 
sa nedal. Peniaze, ktoré som mal na 
účte, som potom v Kyjeve nemohol 
vybrať, prišiel som o ne. Ale zostať 
som tam nemohol. Pochopil som, že to 
znova bude ako za Sovietskeho zväzu, 
a ešte horšie. Moji kolegovia z fakulty, 
ktorí učili ukrajinský jazyk, literatúru 
a históriu, odišli na Ukrajinu. Kolegovia, 
ktorí zostali, mi hovorili, že pár mesiacov 
po anexii už mal na univerzite kanceláriu 
príslušník FSB (Federálna bezpečnostná 
služba, tajná služba Ruskej federácie) 
a monitoroval, čo kto hovorí, kontrolovali 
sa e-maily... Ako vysokoškolák som zažil 
praktiky KGB, snažili sa ma nahovoriť 
na spoluprácu, tak som vedel, o čo ide. 
Okrem toho milujem Ukrajinu. Chcel som 

pracovať pre prospech Ukrajiny, pre jej 
napredovanie. 

Odišli ste teda do Kyjeva.
Nikto ma tam ale nevítal. Ľudia 
nechápali, čo sa deje, v Kyjeve akoby 
nemohli uveriť, že som musel odísť 
pred okupantmi. Veď to boli predsa naši 
bratia, Rusi, hovoria rovnakým jazykom, 
čítali sme všetci Puškina... Okupanti 
sú predsa Nemci! Bolo to frustrujúce. 
Ale podarilo sa mi zamestnať sa 
na Kyjevskej národnej lingvistickej 
univerzite, kde som vyučoval ukrajinskú 
a svetovú literatúru – okrem ruskej.

V roku 2020 ste však prišli do 
Bratislavy, práve na miesto profesora 
ruskej literatúry.  
Áno. Som vo zvláštnej situácii. Vediem 
aj kurz ukrajinského jazyka, ukrajinskej 
kultúry, ale najmä vyučujem ruskú 
literatúru 19. storočia.

Čo si myslíte o bojkote ruskej kultúry? 
Vo svete už sa objavili prípady, 
že orchestre stiahli diela ruských 
skladateľov z repertoáru, filmové 
festivaly vylúčili zo súťaže ruské filmy. 
Ako sa máme postaviť k ruskej kultúre 
v situácii, keď Rusi vedú útočnú vojnu?
Je to veľmi zložité. Podobnú otázku 
si kládli ľudia po druhej svetovej vojne 
o Nemcoch a nemeckej kultúre. Ako je 
možné, že národ vychovaný v kultúre, 
ktorá zrodila Mozarta a Goetheho, 
dokázal páliť druhých ľudí v peciach 
v Majdanku či Osvienčime? Ako je 
možné, že ľudia vychovávaní v kultúre 
Čajkovského, Puškina, Tolstého, 
zabíjali v gulagoch a teraz bombardujú 
nevinných ľudí, ktorí dokonca hovoria ich 
jazykom, majú rovnakú kultúru? 

Kde sa dá hľadať odpoveď?
Prvou odpoveďou by mohlo byť 
antropologické vysvetlenie. Že stále 
zostávame živočíšnym druhom, ktorým 
sme boli pred desaťtisíc rokmi, ktorý 
však na rozdiel od iných živočíšnych 
druhov nevie, kedy má dosť. Stále 
chce mať viac a viac, sám pre seba. 
Je pravda, že ľudský druh sa dokáže 
podeliť, obetovať sa, ale toto akoby 
bolo v rozpore s našou prirodzenosťou. 
Teda je možné, že kultúra nevie človeka 
naozaj zmeniť. Druhou odpoveďou by 
bolo, že kultúra obsahuje nielen faktory, 
ktoré v nás vzbudzujú niečo dobré, ale aj 
to zlé. A tieto druhé faktory nachádzame 
výrazne aj v ruskej kultúre.

Ako teda pristupovať k ruskej 
literatúre?
Začať ju skúmať iným pohľadom. Už 
v r. 2000 vyšla kniha americkej slavistky 
poľského pôvodu Ewy Thompson 

Trubadúri impéria. Ruská literatúra 
a kolonializmus, v ktorej poukázala na 
to, že Puškin bol zástancom ruského 
impéria, napríklad nedokázal súcitiť 
s kaukazskými národmi. Ja sám, keď 
Rusi na Kaukaze zabíjali Čečencov, som 
to – ako „savjetskij čelavjek“ – vnímal, 
že je to v poriadku. Dnes si to neviem 
odpustiť. Ale môj obraz Čečencov 
pochádzal z ruskej literatúry, aj z klasikov 
ako Puškin! 
Myslím si, že prístup Ewy Thompson je 
jedným z možných spôsobov, ako dnes 
hovoriť o ruskej literatúre. Poukazovať 
na to, že mnohí celosvetovo uznávaní 
autori majú vo svojich textoch prítomný 
ruský imperializmus. Napríklad slávna 
scéna z Tolstého Vojny a mieru. Knieža 
Bolkonskij leží na poli pri Slavkove 
a díva sa do neba. Nikto si roky nekládol 
otázku, čo vlastne Bolkonskij robil na 
Morave. Bol tam ako súčasť ruskej 
imperialistickej armády. Tolstoj teda 
tiež slúžil myšlienke ruského impéria. 
Takouto novou analýzou možno prídeme 
na to, že v samotnej ruskej kultúre nie je 
niečo v poriadku.

Budete teda študentom hovoriť 
o velikánoch ruskej literatúry inými 
spôsobmi, ako doteraz?
Minulý týždeň sme preberali Gogoľa. 
Samozrejme, analyzujeme, že to bol 
skvelý autor a prečo. Ale zároveň som 
poukázal na spôsob, akým v ruskej 
literatúre stvoril obraz o Ukrajincoch ako 
o tupých, obmedzených, menejcenných 
ľuďoch. Za tridsať cárskych strieborných 
zradil Ukrajinu, propagoval ruské 
impérium.

A čo napríklad Anna Kareninová?
Ešte neviem. Hoci teraz, keď tak nad 
tým rozmýšľam, aj Anna Kareninová 
sa končí tým, že Vronskij odchádza na 
vojnu s Turkami. Znova – imperiálna 
vojna. Uvidíme, či sa celý román dá 
interpretovať cez tento uhol pohľadu. 
Tolstoj síce navrhoval neprotiviť sa zlu 
násilím, ale v jeho románoch je veľa 
zabíjania. Ostatne, aj na Vronského sa 
môžem pozerať ako na toho, kto zničil 
Annin život.

Vaše hodiny literatúry budú zrejme 
zaujímavé.
Asi zniem radikálne, ale svedomie mi 
hovorí, že teraz treba byť radikálnym. 
Samozrejme, očakávam, že budú aj iné 
názory, ale budem len rád, ak študenti 
budú diskutovať. Mám v Bratislave veľmi 
talentovaných študentov, s jedným 
z nich, Ondrejom Hubinským, sme práve 
napísali knihu esejí Na Západ od vojny na 
Východe o obrazoch vojny na Ukrajine 
od roku 2014. Dúfam, že čoskoro vyjde 
v ukrajinčine a zároveň v slovenčine.
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