
za v Rímě' má kolem 170 000 zapsan ch studentri, znic|tž chodí na pŤed-
nášky ovšem jen mizivá část. Potrze jedna tŤetina studentri, kteií se zapsali
na některou italskou státní univerzitu, studium také dokončí a i ti, kter;Ím
se to podaĚí, mají alespoĎ roční, ne-Ii dvouleté, tŤíleté čiještě delší zpoždění.

Je tedy tŤeba vycházet student m vstŤíc, poskytovatjim nezbytné studij-
ní pom cky: mluvnice, učebnice, bibliografie, materiáI pro práci v jazyko-

vych laboratoŤích. A' Wildová zpracovala pŤehlednou mluvnici současné
češtiny s pŤihlédnutím ke struktrrŤe ita|štiny Grammatica ceca (1974' 1990)'
používanou dnes běžně nejen Ťímsk;fmi studenty' J. Stehlík z neapolské
univerzity (dnes v Padově) publikoval ve spolupráci s R. Liottovou mluvnici
zaměŤenou na praktické r,1rrŽití Grammatica pratica dplla lingua ceca (1979);

roku 1994 vyšla učebnice češtiny autorri J. Stehlíka a R. Stehlfta La lingua
ceca. Práce lektorky iímské univerzity Lucie Casadeiové vyplnila citelnou
mezeru' pokud jde o pom cky pro v;Íuku v jazykov)ich laboratoiích: její

skripta Rozumíte česky? (pro pokročilé studenty, 1984) a dva díly skript
Mluuíte česhy? (pro začátečníky a mírně pokročilé, 1985 a 1987) jsou doplně.
ny kazetarni' L. Casadeiová pŤipravila také pŤíručkl L,aspetto uerbale in
ceco (1987), která obsahuje vedle praktick5ích cvičení také pŤeklady textri
někter;Ích českych jazykovědcrj o slovesném vidu a ve spolupráci s A. Wil-
dovou publikovala česko.italsk;f glosaŤ konektorri .Le p iccole parole: Glossa.
rio dei connettiui ceco.italiano (1994)' A. Wildová zptacova|a bibliografii
pŤekladrl. studií a č]ánkr] o ČeskoslovensklBibliografiadegti studi italiani
sulla Cecoslouacchia 1918-1978 (1980), v níž jsou zlet I9I8.45 vybrány
jen ty nejdúležitější, kdežto v následujícím období do roku 1978je patrná

snaha o větší kompletnost, a to na základě excerpce zhruba 400 kulturních
a odborn ch časopisŮ. od roku L982 vycbázely po několik let v časopise
Europa orientalis bibliografické pŤehledy, zahrnující i bohemistiku (napo-

sledy v 8. ročníku). Bohemistické práce do roku 1990 jsou qfběrově zachyce-
ny v pŤíspěvku A. Wildové-Tosi pro svazek La slauistica in ltalia.36 V uvede-

n ch bibliografiích lze také najít podrobnější rídaje o pÍevážné většině prací,

o kterych byla Ťeč v tomto stručném pŤehledu.

(Řím, leden. nor 1995)

KANADSKÁ LITERÁRNÍ goHnMIsTIKA

VERONIKA AMBROSOVA

Cesk;/' jazyk a literatura se v Kanadě vyrčují pouze na univerzitě v Torontu.
Studium české literatury v Kanadě se datuje až od roku 1968' V té době
zač,a|i v Torontu pŤednášet profesoŤi Gleb Žekulin a Lubomír Doležel. od
samého počátku se v;íuka české literatury vyznačovala vysokou tirovní.
Tak napŤíklad Doleželova knil.'aNarratiue Mod'es ín Czech Literature (\973)1
upoutala pozornost odborník v oboru teorie vyprávění a vzbudilajejich
zájemjak o české teoretické myšlení, tak i o českou literaturu všeobecně'
Toronto se díky Doleželovi stalo také sídlem sémiotického kroužku, kter;Í
kaŽdoročně poŤádal letní školu sémiotiky' Tato setkání kromě jiného umožnila
použít česk;í materiál mimo rizk;Í rámec bohemistiky a uvést jej ve všeobecně
literárním kontextu. Některé Doleželovy články a hlavnějeho další kniha,
occidental poetics: Tl"adition and Progress (1990), sloužily jako zdroj
inforrnací o Pražské škole ajejích teoriích' V poslední době se DoleŽel věnuje
pŤedevším problematice teorie fikčních světri. PouŽilji napŤíklad ve svém
článku o Čapkovych pohádkách Ko reL Čapek _ A Modern Storyteller (|gg2|.

od roku 1989 prisobí v Torontu Veronika Ambrosová, která se zabyvá
hlavně česk]ím dramatem a divadlem. V poslední době se také soustŤed'uje
na tvorbu moderních česk ch spisovatelek, napŤíklad Milady Součkové,
Daniely Fischerové a Zlzany Brabcové.

Kanada a zejména Toronto nabyly v bohemistickém světě na proslulosti
také díky nakladatelství Sixty-eight Publishers, založenému Zdenou a
Josefem Škvoreck;Ími. Vycházely tam nejen knihy zakázan;Ích, ale i
zapomenutych či neznám ch autorri. Josef Škvoreck;/', je dnes považován
za kanadského spisovatele a jako takov1/ pŤitahuje pozornost kanadské
veŤejnosti. Y,frazem tohoto zájmu je kniha Progue Blues (1990), jejíž autor
Sam So-lecki, specialista na anglickou literaturu, se začal zab}ívat díIem
Josefa Skvoreckého a vydal nejen velmi zasvěcenou studii, ale také soubor
článkri o Škvoreckém The Achieuement of Josef Škuoreckj,(1994).

Moderní české drama uvedla do anglicky mluvícího světa Markéta
Goetz-Stankiewiczová. Nejprve uveňejnila obsáhlou studii ?áe Silenced
Theatre: Czech Playwrights Without a Stage (1979), ve které pŤedstavila

- 
Naratiuttí zptisoby u české literatuí.e, Praha 1993 (u českého vydáníjde o rozšíŤenou

a opravenou verzi anglického originálu).
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36 Lilrri 
" 

riuiste d'Ikrlia, suppl. al n.523-526, sett. -dic. 1993, 1994.

83



Havla, Topola, Klímu a další jako autory ''bez jeviště'., a později vydala
sborní< čes\ích ber zakázarrych autorri Dro ma Contemporary: Czechnslouakia
( 1985)' Jakousi encyklopedií disidentsk1fch zkušenostíjsou hry o VaĎkovi,
tedy jak Havlovy aktovky, tak texty na ně navazující, psané Pavlem
I,arrdovs\|an, JiŤím Dienstbierem a Pavlem Kohoutem. Goetz.Starr]<iewiczová
je shrnula v knize The Vaněk Plays: Four Authors, one Character (1987).
Další publikace lydaná Markétou Goetz-Stankiewiczovol, nazvaná Good-bye'
Samizdat: T ;enty Years of Czechoslouah Undz'rground (1992), podává pŤehled
o literární produkci samizdatu a umoŽĎuje anglickému čtenáŤi utvoŤit si
vlastní pohled na tzv. disent.

Právě tak jako Markéta Goetz-Stankiewiczová není ani Eva I'e Grandová
bohemistkou , a|e zabyvá se hlavně srovnávací literární vědou. V současné
době jí lycházíkn1t^a Memoires du Desir (L,esthetique de Milan Kundera),
která navazuje najejí články o Kunderovi. Jako v Doleželově pŤípadě kompa-
ratistické zaměŤení obou autorek pŤesahuje riimec čistě národní či regionální
literatury a pŤispívá k zaŤazení české literatury do širšího kontextu.

V podobném duchuje také koncipováno zvláštní číslo časopisu Canadian
Slavonic Papers věnované české literatuŤe, které vfrde v pŤíštím roce. Jedná
se o soubor pÍíspěvkri pronesen1fch na první bohemistické konferenci s
názvem Bohemians at the Crossroads, která se konala v Torontu v lednu
tohoto roku. Referáty se !/kaly děl Milana Kundery, Václava Havla a Josefa
Skvoreckého' Na konferenci lystoupili jak renomovaní vědci (Goetz-Starrkie-
wiczová, DoleŽel, Solecki), tak i absolventi torontské univerzity. Byli to
právě oni, kteŤí ukázali, že ač je kanadská bohemistika poměrně mladá,
je schopna pŤinést velmi zajímavé v sledky.

Good-bye, Samizd,at (Tfuenty Years of Czechoslouak Underground), Northwestern University
1992.

EvA LD GRANDoVÁ:
Memoires du Desir (L'esthetisue de Milan Kundera), Montreal (v tisku).

sAM SoLECKI:
Prague Blu'es (The Fiction of Josef Šhuorec&y), Tbronto 1990.
The Achieuement of Josef ŠkuorecĚl, University of Tbronto 1994.

BBLlocnÁI.lE

FictioMl woilit ánd Drmaric !h!t (v]ícl'v Eavel'. D&@| ánd Aselt) s'l. 1991' s' 310'319'
PawtKoha Ll|.cdi.Mel@rphM^d23so2ia!is|&.h.LR.dli'n6, NďYolk'Bďlid1993'

LUBOM'R DOIX2!L:
occid2n,al PBtic (I,adi,i!n and Pegle) Unifuáiiy of NébÍfutÁ 1990-
I.a.el čalek - A Modm st.D'te\ď' sh' on Ksret čaIEk, (MichiaÚ sk|ui P.bliBtiolg),
ed' M. M.&i! - J' tbbe' ÁM Árbol 1992'
Nmtiuli 2pijsob, U č8]ó li.zmfzi', Piáha 1993.

MrBlT^ c'ol%sTA}''r.rEf,'rczovÁ:

"fu 
si!.^ed Ihzat]2 (ceh Pl4,w|igh.3 wilhAL| a s|aqe), uhiwaiťy Óf 1bfuÍtÓ l9?9'

EthicŠ at thé cÍGdfdadá (Thé crech 'Digsidet wntď. ás D.aDatic chďactel)' n'o&n

Dtund Con enzpotury: Cz.hbdlo,rliz, New Yo.k 1986.
.d' the uanžh Plalg (FoLť AurhaB' oN chM|z,), v,iÝ.tqiL, of BriÉgh colubia 1937
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Havla, Topola, KIímu a další jako autory ''bez jeviště'., a později vydala
sbornír čes\ích her zakázartych autorri Dro ma Contemporary: Czechoslouakia
( 1985)' Jakousi encyklopedií disidentsk ch zkušenostíjsou hry o VaĎkovi,
tedy jak Havlovy aktovky, tak texty na ně navazující, psané Pavlem
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Právě tak jako Markéta Goetz-Stankiewiczová není ani Eva I'e Grandová
bohemistkou , a|e zabyvá se hlavně srovnávacÍ literární vědou. V současné
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Slavonic Papers věnované české literatuŤe, které vfrde v pŤíštím roce. Jedná
se o soubor pÍíspěvkri pronesen1fch na první bohemistické konferenci s
názvem Bohemians at the Crossroads, která se konala v Torontu v lednu
tohoto roku. Referáty se t1lkaly děl Milana Kundery, Václava Havla a Josefa
Škvoreckého. Na konferenci lystoupili jak renomovaní vědci (Goetz-Stankie-
wiczová, DoleŽel, Solecki), tak i absolventi torontské univerzity. Byli to
právě oni, kteŤí ukázali, že ač je kanadská bohemistika poměrně mladá,
je schopna pŤinést velmi zajímavé v sledky.

Good-bye, Samizd,at (Tltenty Years ofCzechoslouak Underground), Northwestern University
1992.

EvA LE GRANDoVÁ:
Memoires du Desir (L'esthetisue de Milan Kundera), Montreal (v tisku).
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Prague Blws (The Fiction of Josef ŠhuorecÉy), Tbronto 1990.
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