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V polovině šedesát1ích let se slavistika v drisledku libeÍa|izacetzY. ''v chod.
ního bloku'. i v d sledku pŤílivu absolventri ze stŤedních škol, na kter;Ích
se vyučovalo rusky, stala v Rakousku až ,'mÓdním,' pŤedmětem studia, a
institut slavistiky vídeĎské univerzity se začal probouzetjako Šípková RriŽen-
ka ze spánku.1 To bylo období, kdy jsem tam nastoupila jako studentka
slavistiky. Slibnf q./voj ristavu ještě urychlil pŤíchod profesora doktora
Františka Václava Mareše (zesnulého v roce 1994)2 zPrahy v roce 1968.
Jako jeho asisent ho doprovodil filolog doktor JosefVintr, kter;f později,
užjako mimoŤádny profesor, od roku 1984 pŤednášel také českou literaturrr
19. a 20. století.

PŤes stoupající zájem o bohemistiku3 byl tento obor v šedesát ch letech
dosti skromně vybaven a stál ve stínu dominující rusistiky. PŤednášky
doktora Reppa, kter.1Í byl tenkrátjako lektor odpovědny za českou literaturu,
se omezovaly na 19. století a byly čistě literárněhistorické. Informace
pŤesahující tento rámec zprostŤedkoval ňádn;Í profesor slavistiky doktor
GiiLrrther Wytrzensn ve sqfch pŤehledoqfch pŤednaškách sror.návací slovanské
literatury, v prosemináŤích a v semináŤích. NepŤíznivou okolností pro ty,
kterym nebyla čeština mateŤštinou, byla absence použitelné shrnující
literatury v němčině, kromě ritlé knížky sudetského Němce Josefa
Miihlbergera Tschechische Literaturgeschichte: Von den Anfiingen bis zur

r K historii vídeĎské slavistiky do roku 1963 srov. h]avně R. Jagoditsch (Die Slavistik
an der Universitát Wien 1849-1963, in Studicn zur Geschichte der Uniuersitiit Wien III, Gtaz.
.KÓln 1965, s. 28n') a S. Hafner (Die kulturgeschichtliche Bedeutung und wissenschaftliche
Leistnng der iisterreichischen Slavistrk, X. Jaluesberbht d.es Bundesgymnasiums fi)r Sloueren
in Klagettfurt l X. Ietno poročilo držaone gimnazije za slouence,1966/67, s. 91n.)

2 Srov. J' Vintr: František Václav Mareš i, Die Welt d,er SIaLlen 1995, s. 158-168.

3 K q1uo;i boh".istiky v Rakousku srov. h]avně R. Jagoditsch: Die Lehrkanzel filr s]avische
Philologie an der Universitát Wien 1849.1949' Wien'er Slauistisches Jahrbuch 1950' s. 3n.)
a S. Hafner: Das austro-slawische kulturpolitische Konzept in der ersten Hálfte des
l9.Jahrhmderts, osterreichisclle osthefte 1963' s. 435n., viz zejména s. 441.442).

a Srov. nekrolog S. Hďnera (Álm anach der Óstert.eichisc]rcn Akad'elniz d.erWissenscltaft'en
[uz] rggg, s. 441-453) a J' V. Pavlík: o. Univ. Prof. Dr. Giinther Wy'trzens in memoriam,
Slauica Othiniensio, Odense Universitet 1992, s.75-77.
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Gegenwart (České literá,rní dějiny: od začátk do současnosÍl, Mtinchen
1970)' V rcce 1974 vyšla kniha Heinricha Kunstmanna Tschechische
Erztihlkunst im 20. Jahrhundert (České uypravěčshé umění ue 20. století),
o deset let později Geschichte der tschechischen Literatur im 19. und 20.
Jahrhundert (Dějiny česhé literatut1, u 19. a 20. století) Antonína Měšéana.

K volbě titulu ''Vzdálená blízkost.' mě však pŤiměly nejenom zkušenosti
studentky slavistického ristavu (1966-75) a činnost lektorky české literatury
20. století tamtéž (od roku Ig76 až do současnosti), ale také mé aktivity
v posledních dvaceti letech, jež se odehrávají mimo univerzitní pridu a jejichž
prostŤedrrictvím se pokouším českou kulturu a literaturu šíŤit: články v
tisku, pŤednášky, vydavate]ská činnost a pŤeklady. PŤitomjsem byla _ a
stálejsem _ bezprostŤedně konfrontována s problémem recepce české ]itera-
tury.

V polovině šedesát ch let panovala v Rakousku hrubá neznalost
slovanské kultury a literatury podle principu ,'Slavica non leguntur',. Zv|ášť
česká vzdělanost a kultura byly podceĎovány - pŤedsudek snad ještě z
dob monarchie _, což vzhledem k českému privodu mnoha Rakušanri
(respektive VídeĎanri) prisobí paradoxně. V té době sice díky '.tání.', které
ani Československo neminulo, docházelo od let 1963-64 ke kontaktrim mezi
českymi a rakousk;Ími literáty a umělci; tyto kontakty byly oficiálně
podporovány; docházelo k nesmělému pŤibliŽování obou kultur, pŤesto
pniměrn Rakušan zavíta| oči pňed skutečností, že samo Rakousko už dávno
patŤí mezi malé státy. V neznalosti velkého rozkvětu české kultury mezi
válkami široké povědomí trvalo na fikci '.rozdílu kvalit.. ''velké'' německé
a ''mďé'. české kultury. Symptomatická se mi zdábjt, skutečnost, že rakousk;/
čtenáň se mohl nejvíc spŤátelit s komick5ími nebo s komicky vzdorovitymr
hrdiny české literatury, jako je Svejk nebo Hrabalovi ''pábitelé..'

K systematičtějšímu šíŤení české literatury v Rakousku chyběla však
v š edes átych letech i nfrastruktura vydavatel sk}í ch zaŤizení srovnatelná
se západním Německem. Moldenovo nakladatelství ffíder1), které se v druhé
poiovině šedesá|fch let snaŽi]o vydávat českou literaturu, z finančních drivodri
ukončilo svou činnost. Teprve Wieserovo nakladatelství (Klagenfurt a Salc-
burk), kteréje specializováno na šíŤení literatury zemí stŤední ajihovychodní
Evropy' začalo od roku 1993 vydávat i českou literaturu v německfch pŤek-
]adech. Jako první na mrij popud vydali mrij q/běr a pŤeklad z díIa Jakuba
Demla. V jinjch rakousk;/'ch nakladatelstvích jako Residenz (Salcburk),
Deuticke (VídeIi) nebo DrÓschl tŠtyrsk;f Hradec) se občas objeví pŤeklady
česk1ich knížek.

od základu se změnily podmínky recepce české literatury teprve na
zák]adě politick1ích změnvroce 1989; téměŤbleskově se začala akceptovat
česká kultura a silně vzrostl zájem o zemi našich sousedri - samozŤejmě
také v souvislosti s intenzívními hospodáňsk;imi kontakty. I s ohledern na
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širší veŤejnost je uŽ dnes možno Íící, že'.starobylá rakouská lhostejnost
ke slovanskému prostŤedí, naše nevědomost ve všech slovansk;Ích
zďežitostech.', jak je kritizovď ještě v roce 1965 vyznamny rakousky slavista
Rudolf Jagoditsch,5 mizí'

Spolu se společensk1fmi a politick;imi změnami v letech 1989.90 došlo
ke změnám i v rakouské bohemistice a k velkému pŤílivu studentri, coŽ
platí nejenom pro filozofickou fakultu, ale i pro vysokou školu ekonomickou.
Souvisí to samozŤejmě s okolností, Že absolventi bohemistiky mají nyní
větší vyhlídky na uplatnění svého studia v praktickém životě.

Problémy rakouské bohemistiky v posledních tŤech desetiletích byly
zdrivodněny specifickou situací vídeĎské slavistiky v daném geopolitickém

kontextu. od roku 19J'8 nebyla VídeĎ už .'kulturním a politicko-vzdělávacím
centrem mnohonárodnostního státu' ' ,6 ve kterém slavist ika měla
' 'vnitropol it ick5i ' ,  v)iznam a vzdělávala el itu slovansk};'ch národri '7 nybrŽ
pŤedmostím ke slovanskému světu bezprostŤedné za železnol oponou -

tedy v exponované a prekérní situaci. odcizení obou sousedrf - Cechri a
Rakušanri, jež vzniklo konfliktním souŽitím v jednom státě, bylo po rozpadu
rakousko-uherské monarchie, po událostech nacistického období za2. světnvé
války a po roce 1948 v klimatu studené vá|ky zakonzervováno a vyvolalo
zmíněnou neznalost (a podceĎováÍ) kulturního dění v sousední zemi' Železná
opona se všemi negativními projekcemi na obou stranách tvoŤila
nepŤekonatelnou bariéru také pro kulturní vyměnu' Ke sblížení docházelo
obvykle pouze jako následek liberalizace v Československu od poloviny

šedesát1fch let nebo skandáIri (pronásledování disident , soudy, věznění
apod.) v sedmdesá|/ch a osmdesátych letech. o českou kultunr se soustavně
a trvale zajíma|ijen zapálení idealisté.

Normalizace v Československu zaštínila také vídeĎskou slavistiku. Velká

čast vědecké literatury pocházejíci z Ceskoslovenska byla zideologizovaná.
zfalšovaná a u nás nepouŽitelná. osobní vědecké kontakty byly téměŤ zne.

moŽněny, qÍměna vědeckych pracovník pŤerušena, protože -jakje všeobec-
ně známo _ elita české literárněvědné bohemistiky byla propuštěna z univer-

zit az akaďettie věd. VídeĎská univerzita pŤi zachovávání korektních b;'ro-

5 R. Jagoditsch: Die Slavistik m der llniversitát Wien 1849.1963, in studfu|L zur Gescllicllte

der Uniuersittit Wien III, Graz-KÓln 1965, s' 53.

u S. H"f.'".. Geschichte der Ósterreichischen Slawistik. in Beitrtige zur Geschichte der

SIawistih in nbhtslawisclwl Liinde nt: Hera,usgegeben uon JoseÍ'Hatnm und GŮntlpr W),trzetts,

Wien 1985, s. 27 (srov téŽ s. 50 a 61-62).

7 R. Jagoditsch: Die Lehrkmzel fiir slavische Philologie an der Universítát Wien 1849-1949,

Wizrur Slauistisches Jahrbuch 1950, s. 39 (viz též R. Jagoditsch: Die Slavistik an der Universitát
Wien 1849.1963 ,in Studbn zur Gescltichte der Uttiuersitijt Wi,e n III, Graz.KÓln 1965, s. 42.43)'
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Gegenwart (Česhé literdrní dějiny: od začáth do současnosll, Miinchen
1970)' V roce 1974 vyšla kniha Heinricha Kunstmanna Tschechische
Erzrihlhunst im 20. Jahrhundert (České uyprauěčské umění ue 20. století),
o deset let později Geschichte der tschechischen Literatur im 19. und 20.
Jahrltundert (Dějiny česhé literatury, u 19. a 20. století) Antonína Měšéana.

K volbě titulu '.Vzdálená blízkost., mě však pŤiměly nejenom zkušenosti
studentky slavistického stavu (1966-75) a činnost lektorky české literatury
20. století tamtéž (od r.oku Lg76 až do současnosti), ale také mé aktivity
v posledních dvaceti letech, jež se odehrávají mimo univerzitní p du a jejichŽ
prostŤednictvím se pokouším českou kulturu a literaturu šírit: články v
tisku, pňednášky, vydavatelská činnost a pieklady. PŤitomjsem byla _ a
stálejsem _ bezprostŤedně konfrontována s problémem recepce české litera.
tury.

V polovině šedesát ch let panovala v Rakousku hrubá neznalost
siovanské kultury a literatury podle principu ,.Slavica non leguntur'.. ZvIášť
česká vzdělanost a kultura bylv podceĎovány - pŤedsudek snad ještě z
dob monarchie _, což vzhledem k českému privodu mnoha Rakušanri
(respektive VídeĎanri) prisobí paradoxně. V té době sice díky'.tání.', které
ani Ceskosiovensko neminulo, docházelo od let 1963-64 ke kontaktrim mezi
česk;Ími a rakousk1fmi literáty a umělci; tyto kontakty byly oficiálně
podporovány; docházelo k nesmělému pŤibliŽování obou kultur, pŤesto
pniměrn Rakušan zavíra| oči pŤed skutečností, že samo Rakousko už dávno
patŤí mezi malé státy. V neznalosti velkého rozkvětu české kultury mezi
válkami široké povědomí trvalo na fikci '.rozdílu kvalit'. ..velké'. německé
a ,'malé'' české kultury. S;rmptomatická se mi zdábjú skutďnost, že rakousky
čtenáŤ se mohl nejvíc spŤátelit s komick;Ími nebo s komicky vzdorovit5ími
hrdiny české literatury, jako je Švejk nebo Hrabalovi .'pábitelé'''

K systematičtějšímu šíŤení české literatury v Rakousku chyběla však
v šedes á|Ích letech infrastruktura vydavatel sk;Í ch zaŤízeni srovn atelná
se západním Německem. Moldenovo nak]adatelství ffíderi), které se v druhé
polovině šedesá[Ích let snažilo lydávat českou literaturu, z finančních drivodri
ukončilo svou činnost. Teprve Wieserovo nak]adatelství (Klagenfurt a Salc-
burk), které je specializováno na šíiení literatury zemí stŤední a jihoqÍchodní
Evropy, začalo od roku 1993 vydávat i českou literaturu v německ1ích pŤek-
ladech. Jako první na mlij popud vydali mrij qfběr a pŤeklad z díla Jakuba
Demla. V jin/ch rakousk5Ích nakladatelstvích jako Residenz (Salcburk),
Deuticke (Vídeř) nebo Dr schl (Štyrsk;i Hradec) se občas objeví pŤeklady
česk5ích kníŽek.

od základu se změnily podrnínky recepce české literatury teprve na
záId,aďé politick;ich změn v roce 1989; téměŤ bleskově se začala akceptovat
česká kultura a silně vzrostl zájem o zemi našich sousedri _ samozŤejmě
také v souvislosti s intenzívními hospodáŤsk;Ími kontakty. I s ohledern na

772

širší veŤejnost je už dnes moŽno Í1ci, Že ..starobylá rakouská lhostejnost
ke slovanskému prostŤedí, naše nevědomost ve všech slovanskych
záležitostech'', jak je kritizoval ještě v roce 1965 vyznamn;Í rakousk;/, slavista
Rudolf Jagoditsch'5 mizí.

Spolu se společenskymi a politick;Ími změnami v letech 1989-90 došlo
ke změnám i v rakouské bohemistice a k velkému pÍílivu studentri, což
platí nejenom pro filozofickou fakultu, ale i pro vysokou školu ekonomickou.
Souvisí to samozŤejmě s okolností, že absolventi bohemistiky mají nyní
větší vyhlídky na uplatnění svého studia v praktickém Životě.

Problémy rakouské bohemistiky v posledních tňech desetiletích byly
zdrivodněny specifickou situací vídeĎské slavistiky v daném geopolitickém

kontextu. od roku 1918 nebyla VídeĎ už ''kulturním a politicko-vzdělávacím
centrem mnohonárodnostního státu' ' , . '  ve kterém slavist ika měla
' 'vnitropol it icky' '  vyznam a vzdelávala el itu slovansk ch národri '1 nybrŽ
pŤedmostím ke slovanskému světu bezprostŤedné za železnoll oponou _

tedy v exponované a prekérní situaci. odcizení obou sousedri - Cechri a
Rakušanri, jež vzniklo konfliktnírn soužitím v jednom státě' bylo po rozpadu
rakousko-uherské monarchie, po událostech nacistického období za2- svétové
války a po roce 1948 v klimatu studené vá|ky zakonzervováno a v1volalo
zmíněnou neznďost (a podceriováÍ) kulturního dění v sousední zemí. Zelezná
opona se všemi negativními plojekcemi na obou stranách tvoŤila
nepŤekonatelnou bariéru také pro kulturní vy'měnu. Ke sblíŽení docházelo
obvykle pouze jako následek liberalizace v Ceskoslovensku od poloviny

šedesá|ích let nebo skandál (pronásledování disidentri, soudy, véznění
apod.) v sedmdesá|ích a osmdesát5ich letech' o českou kulturu se soustavně
a trvale zajímali jen zapálení idealisté.

Normalizace v Československu zaštínila také vídeĎskou slavistiku. Velká
čast vědecké literatury pochazejÍcí z Ceskoslovenska byla zideologizovaná.
zfalšovaná a u nás nepouŽitelná. osobní vědecké kontakty byly téměŤ zne-

moŽněny, v5íměna vědeckych pracovníkli pŤerušena , ptotoŽe - jak je všeobec-
ně známo - elita české literárněvědné bohemistiky byla propuštěna z univer-
zit a z akademie věd. Víderlská univerzita pŤi zachovávání korektních b1ro-

5 R. Jagoditsch: Die Slavistik an der lIniversitát Wien 1849-1963, in Studipn zur Geschicl e

der Uniuersitiit Wien III, Graz-KÓln 1965, s. 53.

o S. Hufner: Geschichte der Ósterreichischen Slawistik, in Bei,triige zur Geschichte der

Skruistik in nichtslauisclun Lt:indpnt: He rctusgegeben t on Josef Hanun uttd Gilntlrcr Wytrzerts,
Wien 1985, s. 27 (srov též s. 50 a 61.62)'

7 R. Jagoditsch: Die Lehrkanzel fiir slavische Pbi]ologie an der Universitát Wien 1849-1949,

Wiptur Slaui,sti^sclws Jaltbuch 1950, s. 39 (viz téŽ R. Jagoditsch: Die Slavistik an der Universitát
Wien 1849-1963 ,ln Studie tt zur Gesclichte der Uniuersitiit Winn III, Graz.KÓln 1965, s. 42-43).
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kratickych pŤedpisri směla zvát pouze zaměstnance veŤejn;fch institucí a
ti pro nás většinou nebyli vědecky zajimaví.Pozvat vyhozeného vědce na
vídeĎskou univerzitu by b1fvalo wžadovalo nepragmatick;i pŤístup ze strany
vedení stavu slavistiky. Dokonce vydávání vědecké bohemistické literatury
v našich slavistick;/ch periodikách bylo svízelné, ptotože nebylo možné publi-
kovat vedle sebe vyhozené aještě trpěné vědce v téže publikaci - zkušenost,
kterou jsem získala pŤi vydávání VídeĎského slavistického almanachu'o
Studentská vyměna byla omezena na jediné celoroční stipendium na Karlově
univerzitě.

Tabo situace' kterou zde mohu líčit jen velmi stručně, nevedla
ministerstvo k tomu, aby tento obor zvlášť podporovalo a utvoŤilo napŤrllrlad
asistenturrr pro literaturu 20. století. Studentri bylo mďo, zato jejich motivace
byla mimoŤádná. Nadšení bylo nezbytné, protoŽe člověk, jehoŽ hlavním
oborem byla bohemistika a kteqÍ nebyl na fakultě stále zaměstnanym
profesorem - a tím pragmatizovanym rakousk;fm riŤedníkem se slušnym
platem _, mohl v Rakousku existovat pouze se značnou dávkou idealismu,
s asketick1/'m životním stylem a s ochotou pŤijímat vedlejší zaměstnání.

Chápeme-li však univerzitu jako '.místo sociáIní'., ve kterém jsou
''vytváŤeny identity a potvrzeny identifikace.' (podle definice rakouského
historika Petschara),g měla bohemistika v těch nešťastn;ich letech d ležitou
funkci v univerzitní a mimounivetzitní oblasti, funkci pŤekračující čistě
vědecké bádání a vědeckost v rizkém smyslu. PŤevzala rílohy:

1) byt osvětou, obranou, kor.ektivem a pamětí,
2) vzďé|ávat nejen rakouské studenty, nybrž i české emigranty nebo

jejich děti (tj. vychovávat slovanskou elitu jako kdysi v monarchii) a
3) mimo rámec univerzity pŤipravit pochopení pro specifickou

společenskou a lidskou situaci v Československu a pro pieklady české
literatury, b5íť prostŤedníkem a stavitelem mostti pŤes zemi nikoho.

Na novou situaci po listopadu 1989 reagovalo bystŤe rakouské minister-
stvo pro vědu koncem roku 1992 vytvoŤením nové katedry západoslovansk;ích
literatur, kterou vede Ťádny profesor doktora Pavol Winczer a kteráje vyba-
venajednou asistenturou pro českou ajednou pro polskou literaturu. Povolá-
ním profesorri ze slovanskych zemi - profesora Mareše a jeho tehdejšího
asistenta doktora \tntra i profesora Winczera - pokračovďa VídeĎská univer-
zita v tradici pěstované od časri monarchie: usilovat o rizké osobní a odborné

" Č. + (tgzg) - věnované tzv. 'Jiné avantgardě.., č. 8 (1981) - věnované MukaŤovskému.

e H. P"t="har, rivod ke sb. lden titiit utd Kultu.rtransfer (Semiotische Aspekte uon Einheit
turd Wottdel sozialer K rper), Wien-Kijln-Weimar 1993, s. 12.
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spojení rakouské slavistiky s jižními a západními Slovany,'o což se dnes
uskutečnuje i zvaním lektorťr a pŤednášejÍcích z České republiky. očekávárn,
Že dojde k Živému vědeckému dialogu česk ch a rakouskych bohemistri
a k vytvoŤení nové kulturní vzájemnosti, která bude pŤedpokladem k
opravdové b]ízkosti české a rakouské kultury v Evropě rovnoprávn;ích
sousedri.
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kratick;/'ch pŤedpisti směla zvát pouze zaměstnance veŤejn;fch instituci a
ti pro nás většinou nebyli vědecky zajímaví.Pozvat vyhozeného vědce na
vídeĎskou univerzitu by b valo wžadovalo nepragmatick pŤístup ze strany
vedení tistavu slavistiky. Dokonce lydávání vědecké bohemistické literatury
v našich slavistickfch periodikách bylo svízelné, protože nebylo moŽné publi-
kovat vedle sebe vyhozené aještě trpěné vědce v téže publikaci - zkušenost,
kterou jsem získala pŤi vydávání VídeĎského slavistického almanachu.o
Studentská qÍměna byla omezena na jediné celoroční stipendium na Karlově
univerzitě.

Tato situace, kterou zde mohu líčit jen velmi stručně, nevedla
ministerstvo k tomu, aby tento obor zvlášťpodporovalo a utvoŤilo napŤíklad
asistenturu pro literaturu 20. století. Studentu bylo mrílo, zato jejich motivace
byla mimoŤádná. Nadšení bylo nezbvtné, protože čIověk, jehoŽ hlavním
oborem byla bohemistika a kter;Í nebyl na fakultě stále zaměstnanym
profesorem - a tím pragmatizovanym rakousk1fm riŤedníkem se slušnfm
platem -, mohl v Rakousku edstovat pouze se značnou dávkou idealismu,
s asketickym životním stylem a s ochotou pŤijímat vedlejší zaměstnání.

Chápeme-Ii však univerzitu jako ''místo sociální'., ve kterém jsou
''vytváŤeny identity a potvrzeny identifikace.' (podle definice rakouského
historika Petschara)'g měIa bohemistika v těch nešťastn ch letech drileŽitou
funkci v univerzitní a mimounivetzítní oblasti, funkci pŤekračující čistě
vědecké bádání a vědeckost v rizkém smyslu' PŤevzala rilohy:

1) b1yt osvětou, obranou, kor'ektivem a pamětí,
2) vzdéIávat nejen rakouské studenty, nybrž í české emigranty nebo

jejich děti (tj. vychovávat slovanskou elitu jako kdysi v monarchii) a
3) mimo rámec univerzity pŤipravit pochopení pro specifickou

společenskou a lidskou situaci v Československu a pro pŤeklady české
literatury, b1ft prostŤedníkem a stavitelem mostri pŤes zemi nikoho.

Na novou situaci po listopadu 1989 reagovalo bystŤe rakouské minister-
stvo pro vědu koncem roku 1992 vytvoňením nové katedry západoslovanskych
literatur, kterou vede Ťádn5Í profesor doktora Pavol Winczer a kteráje vyba-
venajednou asistenturou pro českou ajednou pro polskou literaturu. Povolá-
ním profesorri ze slovanskych zemí - profesora Mareše a jeho tehdejšího
asistenta doktora \tntra i profesora Winczera _ pokračovďa VídeĎská univer-
zita v tradici pěstované od časri monarchie: usi]ovat o rizké osobní a odborné
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že dojde k Živému vědeckému dialogu českych a rakousk;fch bohemistri
a k vytvoŤení nové kulturní vzájemnosti, která bude pŤedpokladem k
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