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BOHEMISTIKA NA LIT\TE

ALMIS GRYBAUSKAS

Cesko-litevsk é vztahy začďy kŤižáck mi vj,pravami česk1fch ry'tíĚ do Pobď-
tí a vyvrcholily v roce 1,424,když husité zvolili na česk;f trrin Zikmunda
Karybuta, synovce velkoknížete Vy'tautase, a vládou Jagelloncri, jedné z
větví litevské dynastie Gediminovcri.

Kulturní styky zač,aly za|ožením litevské koleje praŽské univerzity roku
1397, nad niž dtže| záštitu (alespoĎ formální) sám mistr Jan Hus' kter5i
byl též autorem jejího statutu. Na tyto styky lze pohlížet v širších
souvislostech evropské reformace a protireformace.Zatím nevíme, jak se
v první tištěné litevské knize(1547) ocitl pŤekladjedné z duchovních písní
Jana Husa, aleje to první doloŽeny pňeklad českého textu ajeden z prvních
pŤekladri do litevštiny vribec. Do těchto souvislostí lze zaŤadit návštěvu
J' A. Komenského na Litvě a jeho prisobení mezi litevsk;/mi kalvinisty,
ričast na jejich synodu v Ariogale v roce 1644, kde se Komensky vyslovil
pro spojení Jednoty bratrské s dalšími nekatolick;fmi církvemi.

Kulturní vztahy Litvy a Čech v době národního obrození lze pojmenovat
''české paradigma''. Úspěch prisobení česk1fch buditelri a obrozencli v zemi
obdobné velikosti a obdobného historického osudu, se stalo vzorem a
pÍíkladem pro první národně uvědomělé litevské vzdělance' Rozhodující
vyznam má pobyt patriarchy litevského národního obrození doktora Jonase
Basanavičiusev Prazev letech 1882-1884. Během svého pražského pobytu
pŤipravil k tisku několik čísel prvního litevského časopisu Aušra, kter1i
byl od roku 1883 v tištěn ve Vychodním Prusku' Podle slov Jonase
Basanavičiuse je''Praha kolébkou nově narozeného litevského národního
uvědomění.'.

Ceské národní obrození v mnoha ohledech sloužilo jako pŤíklad pro
Litvu' První litevské společnosti se formovaly podle vzoru Matice české,
často byli pňipomínáni J. Jungmann, F. Palacky a P. J. ŠafaŤík.

Ve své romantické poezii neopomíjel Čechy ani největší básník národního
obtození Maironis. Vzniklo mnoŽství textri opakujících a parafrázljících
začátek české národní hymny Kde domou m j (J. Vanagaitis, F. Bajoraitis,
Vydiinas, Maironis)' Tlrto Ťadu zahájil K. Saka]auskas v roce 1904. Y znamny
kulturní činitel Povilas Višinskis, jenŽ podporoval literární tvorbu prvních
spisovatelek, Julije Žemaiteové a Ragany Šatrijosové' v roce 1900 uveŤejnil
článek o Karolině SvětIé, jímž chtěI inspirovat litevské ženy k literární
činnosti.
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ZájemoČechy nezanikl ani po obnovení litevské státnosti v roce 1918.

gvlv preloŽeny texty T. G. Masaryka a E. Beneše o sociální otázce a

íJ*ot..u.ii. Celkov;ii obraz o Československu mohli litevští čtenáŤi získat

' r."it'' čehoslouahu Respubliha od profesora Jana Beblavého, kter jako

rrost piednasel na evangelické teo1ogické fakultě Kaunaské univerzity.

České paradigma postupně dostalo novou náplĎ, a sice jako pŤíklad

vzorrté demokratick é zemé. Zaéa|y vycházet pŤeklady české literatury.

Vrcholem bohemistické aktivity byla antologie moderní české povídky

v roce 1936, v níž bylo zastoupeno 16 autor . Vedle K. Capka, V' Vančury,

I. olbrachta se v ní objevili též J. Durych, J. Čep, E. Hostovsky. Antologii

pŤipravil piekladatel Pranas Ramutis-Dova|ga, jenŽv obsáhlé studii načrtl

fo.,oj českého písemnictví od jeho vzniku po současnost. Jsou to zatím nej-

lepší litevsky psané dějiny české literatury.
Pravda, byly i dŤívější pokusy. Tak v roce 1920 v deníku Lietuva

(č. 43) vyšel článek básníka Balyse Sruogy Cekq literataros istorijos 'tru-
piniai (Stiipky z dějin české literatury), v němŽ po stručném historickém

pr"t't"a,' věnuje více pozornosti o. BŤezinovi. Roku 1926 vydal Struč'né^d.ějiny 
obecné literatury Maironis' BohuŽel české literatuŤe zaŤazené mezi

jinÝmi slovansk;Ími literaturami bylo věnováno máIo místa, a z toho ještě

vou<i oast patn| aRukopisu králouéduorskému (romant1k Maironis povaŽoval

nrírodní epos zanejvyznamnější literrírní Žánr) a diskusi kolem něho.Zbyva.
jících několik vět bylo věnováno J. Kollárovi a J. Vrchlické.'-.- .

PŤekládaly se nejenom povídky. Vydávány byly romány (K. Capka'

J' Haška, J. i{opty aj.), v divadlech se hráIy Čapkovy hry, promítaly se

české filmy (naprrnaa Plukouník Šuec podle románu Rudolfa Medka).

Mnoho z české poezie pŤeložil básník Vytautas Sirijos-Gira. Všechno však

pŤerušila druhá světová válka a trojí okupace.
Po vá]ce se také vydávaly pŤeklady české literatury. PŤevládali J. Fučík,

M. Majerová, M. Pujmanová (ne vždy pŤekládaní z češtiny). Náwat českého

paradigmatu do kulturního vědomí je spojen s pražskym jarem 1968. Mnozí

mladí lidé se v těch měsících začali učit Óesky. Z pochopitelnych drivodri

tento náwat nez stal doložen v tehdejším tisku. Zadttkaz zqfšeného zájmu

mrižeme pokládat učebnici českého jazyka,kterou v roce 1973 jako vysoko-

školské skriptum napsal profesor Arnoldas Piročkinas.
V roce 1969 lyšel v exilovém časopisu Metmenys (č. 18) článek Pozncim.

hy o české líteratuŤe a d.ějind'ch. Atltor _ exilovy prozaik a dramatik Algirdas

Landsbergis - vzpomíná na pŤedválečnou ['itvu: ',Komickou literaturou par

excellence byl Hašek, současnou utopií - Čapek, romantikou Života v lrině

pŤírody i legendou - olbracht..'VěGí část článku byla věnována kulturnímu

Životu praŽského jara. ZmiĎuje se o českém filmu, divadle, píše o proze

B' Hrabala, L. Vaculíka, V. Linhartové.Poezíebyla zastoupena ukázkami

z tvorby F. Halase, M. Holuba, M' Macourka.
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BOHEMISTIKA NA LIT\TE

ALMIS GRYBAUSKAS

Cesko.litevské vztahy začaly kŤižáck mi qfpravami česk:ích rytíŤri do Pobď-
tí a vJrvrcholily v roce 1424,když husité zvolili na česk;Í trrin Zikmunda
Karybuta, synovce velkoknížete Vytautase, a vládou Jagelloncri, jeďné z
větví litevské dynastie Gediminovcti.

Kulturní styky zača|y za|ožením litevské koleje pražské univerzity roku
1397, nad níž držel záštitu (alespoĎ formální) sám mistr Jan Hus, ktery
by| též autorem jejího statutu. Na tyto styky lze pohlížet v širších
souvislostech evropské reformace a protireform ace. Zatím nevíme' jak se
v první tištěné litevské knize (1,547) ocitl pŤekladjedné z duchovních písní
Jana Husa, aleje to první doložen1i pŤeklad českého textu ajeden z prvních
pŤeklad do litevštiny vribec. Do těchto souvislostí lze zaŤadit návštěvu
J. A. Komenského na Litvě a jeho prisobení mezi litevsk1fmi kalvinisty,

čast na jejich synodu v Ariogale v toce 1644, kde se Komensk;í vyslovil
pro spojení Jednoty bratrské s dalšími nekatolick5Ími církvemi.

Kulturní vztahy Litly a Cech v době národního obrození lze pojmenovat
.'české paradigma.'. Úspěch p sobení česk;fch buditelrl a obrozencri v zemi
obdobné velikosti a obdobného historického osudu, se stalo vzolem a
pŤíkladem pro první národně uvědomělé litevské vzdělance. Rozhodující
vyznam má pobyt patriarchy litevského národního obrození doktora Jonase
Basanavičiuse v Praze v letech 1882-1884. Během svého pražského pobytu
pŤipravil k tisku několik čísel prvního litevského časopisu Aušra, ktery
byl od roku 1883 v tištěn ve V;fchodním Prusku. Podle slov Jonase
Basanavičiuse je '.Praha kolébkou nově narozeného litevského národního
uvědomění''.

Ceské národní obrození v mnoha ohledech sloužilo jako pŤíklad pro
Litvu. První litevské společnosti se formovaly podle vzoru Matice české,
často byli pŤipomínáni J' Jungmann, F. Palacky a P. J' ŠafaŤík.

Ve své romantické poezii neopomíjel Cechy ani největší básník národního
obrození Maironis. Vzniklo množství textri opakujících a parafrázujících
začátek české národní hymny Kde dornou m j (J. Vanagaitis, F. Bajoraitis,
VydtiLnas, Maironis)' Tlrto Ťadu zahájil K. Sakďauskas v roce 1904. Y,!,znamn!1
kulturní činitel Povilas Višinskis,jenž podporoval literární tvorbu prvních
spisovatelek, Julije Zemaiteové a Ragany Šatrijosové' v roce 1900 uveŤejnil
článek o Karolině Světlé, jímž chtěl inspirovat litevské ženy k literární
činnosti'
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Zájem o Čechy nezanikl ani po obnovení 1itevské státnosti v roce 19 18.

Byly pŤeloženy texty T. G. Masaryka a E' Beneše o sociální otázce a

dáÁokra.ii. Celkovy obraz o Československu moh1i litevští čtenáŤi získat

z knihy čehoslouaku Respubliha od profesora Jana Beblavého, ktery jako

host pŤednášel na evangelické teologické fakultě Kaunaské univerzity.

České paradigma postupně dostalo novou náplĎ, a sice jako piíklad

vzorné demokratické zemé. Začaly Yycházet pŤeklady české literatury.

Vrcholem bohemistické aktivity byla antologie moderní české povídky

v roce 1936, v níž bylo zastoupeno 16 autorri. Vedle K' Čapka, V' Vančury,

I' o1brachta se v ní objevili též J. Durych, J. Čep, E. Hostovsky. Antologii

pŤipravil piek1adatel Pranas Ramutis-Dova1ga, jenžv obsáhlé studii načrtl

"Ý.'oj 
r".t.ot'o písemnictví odjeho vzniku po současnost. Jsou to zatím nej-

lepší litevsky psané dějiny české literatury.
Pravda, byly i dŤívější pokusy. Tak v roce 1920 v deníku Lietuva

(č. 43) vyšel článek básníka Balyse Sruogy Čekq líteraturos istorijos tru-

ptniai (š ivky z dějin české literatury), v němž po stručném historickém

pr"htud,' věnuje více pozornosti o. BŤezinovi. Roku 1926 vydal Stručné

dějiny obecné literatury Maironis. Bohužel české literatuŤe zaŤazené mezt
jinÝmi slovanskymi literaturami bylo věnováno málo místa, a z toho ještě

,,ctsi ea.t put ii;,i Rukopísu hrdlouéduorshému (romantik Maironis považoval

národní epos zanejvyznamnější literární Žánr) a diskusi kolem něho. Zbyva-
jících několik vět byto věnováno J. Kollárovi a J. Vrchlické*}-.- '

PŤekládaly se nejenom povídky. Vydávány byly romány (K. Capka,

J. Haška, J. Kopty aj.), v divadlech se hrály Čapkovy hry, promítaly se

české filmy {napriuaa Pluhouník Šuec podle románu Rudo1fa Medka).

Mnoho z české poezie pŤeložil básník Vy'bautas Sirijos-Gira. Všechno však

pŤerušila druhá světová válka a trojí okupace.
Po válce se také rrydávaly pŤeklady české literatury. PŤevládali J. Fučík,

M. Majerová, M. Pujmanová (ne vŽdy pŤekládaní z češtiny). Náwat českého

paradigmatu do kulturního vědomí je spojen s praŽskym jarem 1968' Mnozí

mladi llilo se v těch měsících začali učit éesky. Z pochopitelnych drivodri

tento náwat nezristal doloŽen v tehdejším tisku. Zaďttkaz zqíšeného zájmu

m žeme pokládat učebnici českého jazyka, kterou v roce 1973 jako vysoko-

školské skriptum napsal profesor Arnoldas Piročkinas.
V roce 19-69 rryšel v exilovém časopisu Metmenys (č. 18) článek Poznám-

hy o české literatuŤe a d.ějinách. Autor _ exiloqi prozaik a dramatik Algirdas

Landsbergis - vzpomíná na pŤedválečnou I'itvu: .'Komickou ]iteraturou par

excellence byl Hašek, současnou utopií - Čapek, romantikou života v lrině

pŤírody i legěndou - olbracht.'. Větší část článku byla věnována kulturnímu
.životu 

praŽského jara. ZmiĎuje se o českém filmu, divadle, píše o proze

B. Hrabala, L. Vaculíka, V. Linhartové.Poezie byla zastoupena ukázkami

z tvorby F. Halase, M. Holuba, lVI. Macourka'
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MoŽná bylo i pŤíznačné, Že v okupované Litvě vjediném nakladatelství
krásné literatury zastávali driležité funkce pŤekladatelé české a slovenské
literatury - Vytautas Visockas a Stasys Sabonis. Díry ediční a pŤekladatelské
iniciativě vyšla zák]adní díla české ptÓzy:B' Němcové, J. Nerudy, V. Vančury,
A. Jiráska, nové pŤeklady K. Čapka, J. Haška, kniha poezie Ka zeta česklch
b sníh . KaŽdé vydání doprovázely pŤedmluvy, za zv|ášť poďrobnou studii
mrižeme pokládat rivod do tzv. litevsk1fch poem J. Zeyera od profesora
Arnoldase Piročkinase. Zeyerovi věnova] samostatnou kapitolu ve své knize
o litevsk;fch inspiracích ve světové literatuŤe téŽ exilov literární vědec
Antanas Šešp1aukis-T}ruo|is (Lietuua pasauliruěje literatťlroje, Chicago 1985).

Máme také možnost porovnat antologii české povídky vydanou v roce
1984 s pŤedválečnou' Je v ní zastoupen větší počet autor (25) i rozsáhlejší
období - od 19. století až po současnost. Chybějí autoŤi ideologicky .'škodliví'.

a exiloví, zaŤazeni jsou reprezentanti spisovatelské nomenklatury. PŤedmluva
se víc soustŤed'uje na vyvoj české povídky a není tak podrobnájako v antologri
pŤedválečné.

Za zmínku stojí pĚípad dramatika a novelisty Raimundase Samu]evičiuse
( 193 7- 1 98 1 ). Tento kaunask;Í spisovatel' kterj byl za záhadny ch okolností
zastŤelen vjednom vilniuském bytě, se v posledních letech svého krátkého
Života učil česky a v tisku publikoval články o českém divadle a kultuÍe.
Napsal také delší povídku _ Sethání s JindŤichem,| v níŽ milostn1Í pŤíběh
a reportérsky líčená setkání Litevce v pražské letní škole českého jazyka
se prolínají s životním pŤr.během jeho pŤedka - litevského knížete Butautase,
jenŽ pŤi kitu pŤijal německé jméno Heinrich, strávil život na dvoŤe Karla
IV. a byl pohŤben v podzemí kostela sv. Tomáše. Ačkoli je téžké mluvit o
umělecké stránce povídky, její text je prosáknut tr]ubokou sympatií k Čechrim
a bohatou bohemistickou látkou. Zdáse, že jsme v osobě R. Samulevičiuse
ztratili potenciálně v1/znamného bohemistu'

Za wchol literrírněvědné bohemistiky poválečného období povaŽuji studii
A. Landsberg1se Ekologichá estetika u písemnictuí ulchodní Europy,2 v
níŽ komparatistick pohled na prÓzu Milana Kundery a Antanase Škemy
(1914.1961) zasahuje širší kontext moderní literatury stŤední a qfchodní
Evropy,jež se porovnává s mytologizujícími trendy v literaturách zápaďni
Evropy i Spojen1fch státri. Staťkončí závěrem, žetzv. ekologická estetika
ve stŤední Evropě a v baltsk1fch zemích zasluhuje větší pozornost. Myslím
si, Že tyto rivahy neztratily na aktuálnosti ani v radikálně změněné situaci,
a to nejen literární.

1 Susitikimas su Indžichu, Ne muruts Ig80, é' 8-9; Pergaté 1980, č. 11; knižné Kanaleto
pokštas, Vilnius 1987.

2 Ekologi.'o estetika Ryty Europos raštijoje, Metmenys Ig73, č,,25,
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Kdyžsevletech1988-89pomaluzač'a]rauvolĎovatcenzura 'objev i la
se v tehdy jediném literárním t denftu celá Ťada statí o umlčovanych i

uxllovl 
"n 

r".k1fchspisovatelích, o samizdatu i undergroundu, o alternativní

kultuie vribec, o Čechách i stŤední Evropějako regionu svébytné kultury'

Také nov samostatny litevsk1f stát věnuje mnoho pozornosti dění v Ceské

republice"- většinoujáho politické stránce. Takse zmiĎované české paradig-

*u 
".o,,., 

proměnilove více či méně reáln;f pŤíklad rispěšné politickéilos-

podáŤské t,a.,sfo.m'ce b]ivalé'.socialistické země... Proto i z pŤeklad po.

.l"d.,i.h let měly největší ohlas Havlovy eseje a Čapkovy Houory s T. G.

Masaryhem.
Ču.t.o t.,'tt,'re je věnován bulletin Litevsko-české společnosti, v němŽ

obsažny čIánek o liter árnichvztazich našich zemí uveŤejnila literární bada-

telka Biruté MasionÍenéová,Y téžerevui se na pokračování tisknou české

děj iny.Momentá lněsevPrazepracujenaprvníml i tevsko.českémačes-
ko-liievském slovníku. V letošnínr roce se na Vilniuské univerzitě poprve

zaÓínápŤednášet češtinajako samostatny obor, což slibuje pÍíchod nové

g".,",u." pŤekladatelri a báhemistťr, kontinuitu na pevnych akademickych

základech.

t_
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MoŽná bylo i pffznačné, že v okupované Litvě v jediném nakladatelství
krásné literatury zastávali driležité funkce pŤekladatelé české a slovenské
literatury - Vytautas Visockas a Stasys Sabonis. Díky eďční a pŤekladatelské
iniciativě lyšIa zák]adní díla české prÓzy: B. Němcové, J. Nerudy, V Vančury,
A. Jiráska, nové pŤeklady K. Čapka, J. Haška, kniha poezie Ko zeta česhj,ch
básník . Každé vydání doprovázely pŤedmluvy', za zvlášť podrobnou studii
mrižeme pokládat rívod do tzv' litevsk ch poem J ' Zeyera od profesora
Arnoldase Piročkinase. Zeyerovi věnoval samostatnou kapitolu ve své knize
o litevsk;Ích inspiracích ve světové literatuŤe téŽ exilov;i literární vědec
Antanas Šešplaukis-T}ruo|is (Lictuua pasaulinije literatťt'roje, Chicago 1985).

Máme také možnost porovnat antologii české povídky vydanou v roce
1984 s pŤedválečnou. Je v ní zastoupen větší počet autorrl (25) i rozsáhlejší
období - od 19. století až po současnost. Chybějí autoŤi ideologicky ''škodliví',

a exiloví, zaŤazeni jsou reprezentanti spisovatelské nomenklatury. PŤedm]uva
se víc sorrstŤed'uje na \ voj české povídky a není tak podrobnájako v antologii
pŤedválečné.

Zazmínku stojí pffpad dramatika a novelisty Raimundase Samulevičiuse
(1937-1981). Tento kaunask;í spisovatel, kte4í byl zazáhadnych okolností
zastŤelen vjednom vilniuském b1tě' se v posledních letech svého krátkého
života učil česky a v tisku publikoval články o českém divadle a kultuŤe.
Napsal také delší povídku _ Sethání s JindŤichem,l v níž milostn pŤíběh
a reportérsky líčená setkání Litevce v pražské letní škole českého jazyka
se prolínají s Životním pŤíběhem jeho pŤedka - litevského knížete Butautase,
jenž pŤi kŤtu pŤijal německé jméno Heinrich, strávil Život na dvoŤe Karla
IV. a byl pohŤben v podzemí kostela sv. Tomáše. Ačkoli je těžké mluvit o
umělecké stránce povídky' její text je prosáknut trlubokou sympatií k Cechrim
a bohatou bohemistickou látkou.Zdá se, Že jsme v osobě R. Samulevičiuse
ztratili potenciálně v 'znamného bohemistu.

Za wchol literárněvědné bohemistiky poválečného období považuji studii
A. Landsberg1se Ehologická, estetiha v písemnictuí ulchodní Europy,2 v
níž komparatistick pohled na prÓzu Milana Kundery a Antanase Skemy
(1914-1961) zasahuje širší kontext moderní literatury stŤední a qfchodní
Evropy, jeŽ se porovnává s mytologizujícími trendy v literaturách západní
Evropy i Spojen;/ch státri. Staé končí závěrem, Že tzv. ekologická estetika
ve stŤední Evropě a v baltsk ch zemích zasluhuje větší pozornost' Myslím
si, že tyto rivahy neztratily na aktuálnosti ani v radikálně změněné situaci,
a to nejen literární.

1 Susitikimas su Indžichu, lVe muruls I98O, č. 8-9; Pergalé 1980, č. 11; kniŽné Kanaleto
pokštas, Vilnius 1987.

' Ekologi.'e estetika Ryty Europos raštijoje, Metmenys 7g73, č,25,
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Kdyžsevletech1988-89pomaluzaia|auvolĎovatcenzuTa'objevila
se v tÁdy jediném literárním t deníku celá Ťada statí o umlčovanych i

á"iro-'.r'i".kychspisovatelích,osamizdatuiundergroundu,oalternativní
kultuŤe vtibec, o Čechách i stŤední Evropě jako regionu svébytné kultury.

Takénov1fsamostatn;fl itevsk1fstátvěnujemnohopozornostiděnívCeské
republice"- většinou jeho politické stránce. Takse zmiĎované české paradig-

*u 
".'o.,,, 

proměnilove vjce či méně reáln pŤíklad rispěšné politickéi}os-

podáŤské í,a.,sfo.muce bfvalé '.socialistické země.'. Proto i z pŤekladri po.

.l"d.,i.h let měly největší ohlas Havlovy eseje a Čapkovy Houory s T. G.

Masarykem.
Ču,t.o t.,'tt,'re je věnován bulletin Litevsko-české společnosti, v němŽ

obsaŽn článek o liter árnichvztazích našich zemí uveŤejnila literární bada-

telka Birute Masionienéová.Y téžerevui se na pokračování tisknou české

děj iny 'Momentá lněsevPrazepracujenaprvníml i tevsko.českémačes-
ko-liievském slovníku. V letošním roce se na Vilniuské univerzitě poprve

zaÓínápňednášet češtinajako samostatny obor, což slibuje pĚíchod nové

g"''".u." pŤeklad.atelri a báhemistťr, kontinuitu na pevn;ich akademick]/'ch

základech'
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