
Urbanova ostrá polemika s koncepciou jedného československého národa,

slovenčiny ako nárečia češtiny, s českou neochotou chápať slovenské záujmy

atď. bola opodstatnená - Ienže - oneskorená o celé roky av decembri 1938

už dosé zbyt,oéná, Možno ju inšpiroval neprestávajrici lament niekto4fch

česk ch p,,bli.i.to1, nad smutnymi koncami jednonárodn;ích risilí (Urban

nfto|o nespomíná, vyčíta všeobecne). Nepriamo o tom svedčí pasáŽ zo záveru

článku: ''My Slováci stojíme dnes na vlastn ch nohách' Máme svoje

povinnosti, svoje ciele a tie chceme uskutočĎovať. Kbratom Cechom máme

ib.1"d.'., pro.bo, aby toto už raz pochopili a podl'a toho sa zariadili. Načo

.'u.il.' tvoriť;eden front, ked'život u nás vyžaduje si dva fronty?'.. okrisili

sme slobody ateraz už nevzdáme sa jej tak l'ahko...'.
V porovnaní s prednáškou v Družstevnej práci twdo znejri i programové

Urbanove rivahy o noqÍch lohách slovenskej literatriry. Ich štÝl ovplyvnila

vzrušená rétorika vtedajšej situácie. V podstate zrejme chcel iba zďÓrazniť

špecifickosť kaŽdej národnej literatriry, teda i slovenskej, keď pripomínal,

žl naša spisba nemÓŽe b5rt .'sričasťou.' českej, jej ''ozvenou, nárečovfm,

sekundárnym zjavom'.. To napokon dÓrazne odmietol už Šalda (].929), takže

hádam neboli potrebné či aktuálne formulácie typu: ',Preto nehl'adať a

netvoriťv nej nasilu čosi, čo nás s Čechmi spája... my... musíme vyjadrovať

to, čo nás od čechov delí, v čom sa odlišujeme, v čom sme iní, lebo základnou

pážiadavkoo každej náánej literattiry je odha]bvať dušu, slovom vyjadrovať

iypické, mentálne znaky toho národa, ktorému ona patrí...''

Zďásami',že predsa ien nezabuchol celkom dvere za spojivami s českou

literatrirou, hoci in1/m spÓsobom a tÓnom než Novomes\f vo svojom-Nelričení
(o niekolko mesiacov v tom istom Eláne). Urban totiž ešte pridal: ''S Cechmi

i na tomto poli postačí nám riplne srdečny bratsk3í pomer. Nie vázniť sa,

nie sa ťahať vájomne za vlasy tam' kam jeden alebo druh1f nechceme,

,..a\e uzd'jomne sapod'porouať u tom, čo námide z duše, zo srdca: my snahy

české, oni snahy naše, my ich, oni naše ciele, i keby sa ony pohybovali na

rozdielnych cestách, v rozdielnych rovinách....'
Aby sme si potvrdili, že azd'a nič nie je naozaj také jednoznačné ako

sa na prv;1 pohťad m6že zďat - pripomeúme si poslednri epizÓdku. Milo

Urban dvaioky po vzniku slovenského štátu (1941) vydal novÍr verziu

románu Hrnly na suite.Vynechal z neho rozsiahle charakteristiky politickej

situácie (prípatlne ich aspoĎ podstatne skrátil), vyčiarkol vel'a lyrick ch

partií. Napoďiv poslovenčil aj priame reči a diďÓry viace4fch česk:ích posLív'

ií..o"p.á.,uoie ochudobnil (wčítala mu to aj kritika). Nebol však dÓslednf.

(Možno sa nájde ochotn;Í, čo preskírma jeho kl'rič.) Z rlášho hl'adiska je

zauj ímavej ši", ž" U.bu.' .'ynechal azda všetky protičeské inlektívy,, naj má

zvďbvanie príčin všetkého zla v prvej republike na Cechov - čím boli

prízlačnénajmá postavy poprednfch l'udákov, najmá farár S;/kora.,Tieto

prekvapujrice zásÁy určitenelykonď preto, aby a4yšovď protičeské nrálady...
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LITERÁRNEvEDNÁ BoHEMISTIKA vn ŠvÉosxu

MILoSLAVA SLAVÍČKoVÁ

Ve svém pŤíspěvku bych chtěla objasnit, jaké místo má bohemistika v sy-
stému švédsk ch univerzit a ve švédské slavistické tradici vribec. Dríle budu
referovat o literárněvědné bohemistice na univerzitách a o qfuce české
literatury. Zvláštní kapitola je věnována literárněvědné bohemistice mimo
univerzity. V závěru se pak zam;fšlím nad tím, jak by mateŤská země mohla
pomoci rozvoji této disciplíny. K článku pŤipojuji v;iběrovou bibliografii
švédsk ch literárněvědn;Ích bohemistr!. Ta zahrnuje i některé práce,iteré
jsou na pomezí mezi literární vědou a popularizací literatury. Chci zde
totižvyužítjedinečné pŤíleŽitosti, kterou tento kongres poskytl, a podat
co nejširší obtaz o činnosti bohemistri ve Švédsku.

PŤi zpracování starší historie švédské bohemistiky jsem mimo jiné čer-
pala ze statí profesora l]ubomíra Ďuroviče, Gunnara Jacobssona a J1zefa
TbypuÓka.

BoHEMIsTIKA NA ŠvÉDsI.ÍCH UNIvERzITÁcH

Švédská slavistika je tradičně zaměŤena na lingvistiku a na vyučování
jazyka. Pro jazykové zaměŤení švédsk]Ích univerzit je symptomatické, že
všechny slovanské ristavy na švédsk1fch univerzitách mají jen jedno
systemizované místo profesora, a tím je profesor slovansk;ích jazykt:'.

Slovanskéjazyky se nyrrí učí na pěti švédsk;Éch univerzitách, ale čeština
jen na čt1r.ech nejstarších. UŽ od roku 1883 se učí slovanské jazyky na
univerzitě v Uppsale, ale teprve v roce 1890 tam byl založen -jako první
ve Svédsku - slovansk rístav neboli katedra slovansk chjazyk . AŽ roku
1920 pak pŤibyl další slovansk;Í ristav, a to v Lundu, na druhé nejstarší
švédské univerzitě. Slovansk;im jazyk m se tam však učilo uŽ od roku 1908.
Teprve od konce tŤicát ch let pŤistupuje Stockholm a od čtyr'icát;Ích let
Gtiteborg.

Čeština se periodicky vyučovďa v Uppsale uŽ od konce minulého století
a soustavněji v době meziválečné, kdy byl vyučováním pověŤen Emil Walter.

Status češtiny byl definitivně regulován roku 1948, kdy byly zŤízeny
dva tzv' zahraniční lektoráty češtiny, jeden v Uppsale a jeden v Lundu.
Uppsalsk;í lektor vyučuje češtinu i ve Stockholmu a lundsk;f měl podle
privodního záměru učit i v Giiteborgu. Společn lektorát pro Lund a G<ite-
borg však byl těŽko uskutečĎovateln]f pro velkou vzdálenost obou měst'
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od počátku osmdesátych let se pro velk]f rrist počtu studentri v Lundu a

celkové rozšíŤení oboru od myšlenky ríplně upustilo,
Driležit byl rok 1962, ktly se zrovnoprávnilo postavení tzv. mal ch

jazykri s velkymi. Znamenalo to, že se z češtiny stal obor, kter je moŽno

studovat samostatně navšech r1rovních, a ne pouze jako .,maly.'doplĎkov5i

pŤedmět ruštiny.

LITERÁRNĚVĚINÁ noHott,tISTIKA A BoHEMISTÉ
Ne ŠvÉnsrfcu uNr\TnzItÁcH

AŽ do dvacát]Ích let tohoto století se na žádné univerzitě nevyučovalo
pŤedmětu slovanské literatury' PŤesto však j1žv 19. století vznik]y některé

práce z oboru literárněvědné bohemistiky. V roce 1865 publikoval Karl

bollan v Helsinkách prácí zoboru české literatury, napsanou švédsky' Její

název v mém českém pŤekladu zní Ruhopis hrd'Iouéduorsh! a zelenohorsfu|:

Pí"ehtad ze staročeštiny, literárněhistoricky uod a uysuětlující poznamhy.

Collanova práce je zajímaváze dvou d vodri:jeho zasvěcen;í literárněhis-

toricky tivod je prvním soustavnym pŤehledem české literatury psanym

švédsky. Nadto je prosycen neskr1/van;imi sympatiemi k českému obrození,

doslova buditelsk m duchem, a pevnou vírou v pravost Rukopisti'

V roce 1932 vydal Per M. Hebbe v Uppsale svou disertaci, jejíž titul

v českém pŤekladu zní Šuécloué u Čechách a na Morauě (Studie o česhlch

liclouych tradicích a literatuŤe). Nejde o literárněvědnou práci v pravém

slova smyslu. Hebbe zd'e užívá české literatury jako jednoho z pramenri

pro sledování svého tématu: Švédové za tŤicetileté války v pojetí Cechri.

Zajimaváje kapitola Protestantská literatura a tradice, pojednávající o

litárárních pracich česk ch exulant , zejména těch, kteŤí byli ve švédsk1ich

službách.
Vín-rka české literatury se poprvé objevila ve studijním progTamu švédské

univárzity v roce 1929. Nordista Emil Walter pŤednášel tehdy v letním

semestru ojihoslovanskych a západoslovansk ch literaturách, tedy i o litera-

tuŤe české.
Jedním z vŮbec prvních dokt,onr zaměŤen;Ích na literárněvědnou slavisti-

ku byl Nils Áke Nilsson (1917-1994). Ve své disertaciDie Apollonius.Erzti.

hluigen in d.er slauischen Literaturen (1949) pojednává i o literatuŤe české.

Nlts Áte Nilsson se později sta1 prvním profesorem slovansk.fch literatur

ve Švédsku' Tato nová profesora by1azŤizenaroku 1967 na univerzitě ve

Stockholmu a je doposuá jedinou svého druhu ve Švédsku' Její zŤízení mělo

samozŤejmě velk;f qfznam pro v;Íchovu literárněvědnych slavistri a také

pro zqíšání prestiže literárněvědné disciplíny. Dlouho totiž existoval názor,

Že studium literatury se má pěstovat pouze na katedrách literárněvědn ch.
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Tam byly ovšem literatury ''ma ch národri'' zcela opomíjeny. Do studijních
plánri slovansk ch rístav by|y zaíazeny pouze krátkodobé orientační
pŤednášky o dějinách jednotlivfch literatur. I z popisu literárněvědné
profesury ve Stockholmu (.'profesura slovansk;/chlazykri se zaměŤením
na rusk;Í jazyk a literaturu.') je patrn1f tradiční driraz na jazyk.

Profesor Nilsson měl velkou zásluhu o rozvoj švédské literárncvědné
slavistiky. Věnoval se sám sice pŤedevším ruské literatuŤe a ve druhé Ťadě
literatuňe polské, ale cenil si české literárněvědné tradice. obrátil pozornost
svfch Žákri k metodám pražské školy a zejména k pracím Romana Jakobso-
na. NěkteŤí z jeho Žák se české literatuŤe okrajově věnovali, napŤrklad
docent Lars Kleberg ze Stockholmu a docentka Fiona Bjtirlingo,,á, která
od roku 1974 prisobív Lundu. Lars Klebergse zab;y'val Miianemkunderou.
Fiona Bjtirlingová sledoval av ByIo nds pět Kar|aPoláčka své téma. ti. obraz
dítěte v literatuŤe pro dospělé; ve stati o Nudě u Čecfuich Alexandra Ki*".,-
ta ji mimo jiné zajímápozice čtenáŤe pocházejícího z jiného kulturního kon-
textu. Pod vedením Nilse Ákeho Nilssona obhájila v roce 1974 Miroslava
Petrovská-Svenssonová svou licenciátskou práci ,Lj uqtn och prosastil i Karel
Čapeks uerh (Životnínázor a styl v prÓzáciKarta Čápka); po"aJji"" t e"p-
kovské tematice vrátila.

Profesor Nilsson uváděl některé české autory sqfmi pŤeklady, články
v tisku a rivody ke kniŽním vydáním, napŤíklad k v boru z české humoris-
tické pr6zy Bercittelser ur bd,da fickorna: TJechisk sati4 humor och bercittar.
gltidje (1954). Psal také o Holanovi, Kunderovi a Nezvalovi. Zejména se
však vracel k Jaroslavu Haškovi, mimo jiné články o recepci DoÓ rého uojá,ha
Šuejha ve Švédsku. K šíňení znalostí o siovansk:fch literaiurách pŤispěliaké
tím, že se vyznamně podílel na založenÍ a redigování ročenky Slavisk Kul-
turrevy (Slovanská kulturní revue)' kterávycházela 1980-1984. V každém
čísle byly uvedeny články o české literatuŤe a celéjedno číslo bylo věnováno
Jaroslavu Haškovi. V rámci nobelovsk;Ích s5rmpozií zorganizoval mezinárod-
ní s5rmpozium The Slavic Literatures and Modernism. V;fsledkem byl anglic-
ky psan;f sborník The Slauic Literatures and' Modern.ism (1987). v němŽ
byla zastoupena i literatura česká. Jen pro zajímavost: Nilssonriv zájem
o slovanskou i českou kulturní oblast byl skutečně širok . Rád a dobŤe psal
i o českém jídle a pivě.

Nynější profesor slovansk;Ích literatur ve Stockholmu Peter Ahlberg
Jensen je zaměŤen na literaturu ruskou. Literárněvědná bohemistika ve
Stockholmu je zastoupena pŤedevším hostujícími pŤednrášejícími a sporadiclry
je jí věnováno místo v tiskovinách ristavu jako v Meddelanden frán institutio-
nen Íir slaviska och baltiska sprák (Zprávy Ústavu pro slovanské a baltické
jazyky), Na Slovanském ristavu ve Stockholmu vystudoval češtinu Mats
Larsson, kte4f v roce 1992 na Ústavu nordistiky obhájil svou disertační
práci, jejíž titul v mém českém pŤekladu zní Z češtiny d,o šuédštiny: Strategie
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od počátku osmdesá|Ích let se pro velk r st počtu studentri v Lundu a

celkové rozšíŤení oboru od myšlenky riplně upustilo.
Driležit:Í byl rok 1962, kdy se zrovnoprávnilo postaveni tzy. mal;fch

jazykťr s velkymi. Znamenalo to, že se z češtiny stal obor, kter je možno
studovat samostatně na všech rirovních, a ne pouze jako .'maly,' doplĎkov1i
pŤedmět ruštiny.

LrrnnÁnNĚvĚDNÁ BoHEMISTIKA A BoHEMISTÉ
NA ŠVÉDSI{ÝCH UNI\.ERZITACH

Až do dvacát;ích let tohoto století se na žádné univerzitě nevyučovalo
pŤedmětu slovanské literatury' PŤesto všakjižv 19. století vznikly některé
práce z oboru literárněvědné bohemistiky. V roce 1865 publikoval Karl

Collan v Helsinkách prácízoboru české ]iteratury, napsanou švédskv. Její

název v mém českém pŤekladu zní Ruhopis hrálouéduorsk! a zelenohorshj:
Pí.eklacl ze staročeštiny, literárněl storick! tiuod a uysuětlující poznd.mhy.

Co]lanova práce je zajimavá ze dvou drivodri: jeho zasvěcen literárněhis-
toricky tivod je prvním soustavnym pŤehledem české literatury psan;Ím

švédsky. Nadto je prosycen neskr van;fini sympatiemi k českému obrození,
doslova buditelsk5Ím duchem' a pevnou vírou v pravost Rukopis .

V roce 1932 vydal Per M. Hebbe v Uppsale svou disertaci, jejíŽ titul
v českém pŤeklaďu zní Šuéc]oué u Čechdch a na Morauě (Studie o česhlch
lidou^ích tradicích a literatuŤd. Nejde o literárněvědnou práci v pravém

slova smyslu. Hebbe zde lŽívá české literatury jako jednoho z pramenri

pro sledování svého tématu: Švédové za tŤicetileté války v pojetí Cechri.
Zajimaváje kapitola Protestantská literatura a tradice, pojednávající o

literárních pracích českych exulantri, zejména těch, kteŤí byli ve švédsk]/ch
službách.

Vjrrka české literatury se poprvé objevila ve studijním progTamu švédské
univerzity v roce 1929. Nordista Emil Walter pŤednášel tehdy v letním

semestnr ojihoslovansk ch a západoslovanskych literaturách, tedy i o litera.

tuŤe české.
Jedním z vribec prvních doktonr zaměŤen ch na literárněvědnou slavisti-

ku by1 Nils Áke Nilsson (1917-1994). Ve své disertaciDie Apollonius-Erzd-
blungen in d,er slauischen Literaturen ( 1949) pojednává i o literatuŤe české.

Nils Áke Ni1sson se později stal prvním profesorem slovansk.fch literatur

ve Švédsku' Tato nová profesora by|azŤizenaroku 1967 na univerzitě ve

Stockholmu a je doposud jedinou svého druhu ve Švédsku. Její zÍizení mélo

samozŤejmě velk vyznam pro v5íchovu literárněvědn;/'ch slavistri a také
pro zv;/'šení prestiže literárněvědné disciplíny. Dlouho totiŽ existoval názor,

že studium literatury se má pěstovat pouze na katedrách literárněvědnych.
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Tam byly ovšem literatury ''mal:fch národ '' zcela opomíjeny. Do studijních
plán slovansk;fch ristavri by|y zaÍazeny pouze krátkodobé orieniační
pŤednášky o dějinách jednotlivfch literatur. I z popisu literárněvědné
profesury ve Stockholmu (,,profesura slovansk chlazykri se zaměŤením
na rusk]Í jazyk a literaturu.') je patrn;f tradiční driraz na jazyk.

Profesor Nilsson měl velkou zásluhu o rozvoj švédské literárněvědné
slavistiky. Věnoval se sám sice pňedevším ruské literatuŤe a ve druhé Ťadě
literatuŤe polské, ale cenil si české literárněvědné tradice. obrátil pozornost
svfch žákri k metodám praŽské školy a zejménak pracím Romana Jakobso-
na. NěkteŤí z jeho žák se české literatuŤe okrajově věnovali, napirtlad
docent Lars Kleberg ze Stockholmu a docentka i.iona Bji;rlingo,,á, která
od roku 1974 prisobív Lundu. Lars Klebergse zab]fval Miianemkunderou.
Fiona BjÓrlingová sledoval av Bylo ruis pětKar|aPoláčka své téma' ti. obraz
dítěte v literatuŤe pro dospělé; ve stati o Nudž u Čechdch A]exandra Ki-".,-
ta ji mimo jin é zajímápozic-e čtenáŤe pocházejícího z jiného kulturního kon-
textu' Pod vedením Nilse Ákeho Nilssona obhájila v roce Ig74Miroslava
Petrovská-Svenssonová svou licenciátsk ol práci Liusyn och prosastil i Karel
Čapeks uerk (Životnínázot astyl v prÓzách xu.ta Čapka} íá'Jo:i." r..'o-
kovské tematice vrátila.

Profesor Nilsson uváděl některé české autory sqimi pŤeklady, články
v tisku a rivody ke kniŽním vydáním, napŤíklad k vfboru z české humoris-
tické ptÓzy Bertittelser ur bdda fickorna: TJeckisk sati4 humor och bertittar.
gltidje (1954). Psal také o Holanovi, Kunderovi a Nezvalovi. Zejména se
však vracel k Jaroslavu Haškovi, mimo jiné člrínky o recepci Dobrého uojtika
Švejka ve Švédsku' K šíŤení znalostí o slovansk;fch literjurách prispcliake
tím, že se v;íznamně podílel na zaloŽení a redigování rotenky Slavisk Kul-
turrevy (Slovanská kulturní revue), která vycházela 1980-1984. V každém
čísle byly uvedeny čIánky o české literatuŤe a celéjedno číslo bylo věnováno
Jaroslavu Haškovi. V rámci nobeIovsk;fch sym poní zotgarizovál mezinárod.
ní s5rmpozium The Slavic Literatures and Modernism. V]fstedkem byl anglic-
ky psan;Í sborník The Slauic Literatures and Moderiisrn (I987í,v nEmz
byla zastoupena i literatura česká. Jen pro zajímavost: Nilssonív zájem
o slovanskou i českou kulturní oblast byl skutečně širok;í. Rád a dobňe psal
i o českém jídle a pivě.

Nynější profesor slovansk ch literatur ve Stockholmu Peter Ahlberg
Jensen je zaměŤen na literaturtr ruskou. Literárněvědná bohemistika ve
Stockholmu je zastoupena pŤedevším hostujícími pžednríšejícími a sporadiclry
je jí věnováno místo v tiskovinách ristalrr jako v Meddelanden frán institutio-
nen Íir slaviska och baltiska sprák (Zprávy Ústavu pro slovanské a baltické
jazyky). Na Slovanském ristavu ve Stockholmu vystudoval češtinu Mats
Larsson, kter v roce 1992 na Ústavu nordistiky obhájil svou disertační
práci, jejížtitul v mém českém pŤekladu zní Z češtiny d,o šuéd,štiny: Strategiz
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pí^ehla'd'u do houot-ouého jazyka. Jde tedy o teorii pŤekladu' kde Mats Larsson
na pŤekladech Hrabalov ch textti, zejména Tarlečních hodin pro starší a
pohročilé, zkoumá prostŤedky, které indikuji v,lrazové kvality textu.

Mats Larsson je také piln;/'m pŤekladatelem a popularizátorem české
literatury a spoluautorem (s Mártou Bergstrandovou) bibliografie pŤekladri
české a slovenské literatury, jejíž titul bychom mohli pŤeložit od Ruhopisu
hrálouéduorského po Listopadou! uragán: Bibliografie české a slouenské
literatury ue šuédshém pŤehladu 1862-1991,ježzahtnuje nejen knihy, ale
ijednotlivé časopisecky uveŤejněné kratší texty, povídky a básně. Pokračování
bibliografie vycházi v časopise Tjeckiska och slovakiska ríjster.

I profesoŤi slovanskych jazykri, jejichŽ vlastním oborem je lingvistika,
stimulují rozvoj literárněvědné bohemistiky ve Švédsku. Zás]uhou profesora
I,ubomíra Ďuroviče se rozšíŤi1a privodní jazykovědná orientace Slovanského
ristavu na univerzitě v Lundu o v uku a studium slovanskych literatur
i kulturní historie, a tedy i literatury a kulturní historie české' jak se o
tom zmíníme ještě dále.

Profesor Ďurovič založl'| v roce 1973 periodikum Slavica Lundensia'
které také do roku 1991 redigoval. otevŤel je i literárněvědné tematice,
včetně bohemistiky' Profesor Durovič qrrrŽil svého práva nawhovat kanďdáty
na Nobelovu cenu a od počátku sedmdesát ch let navrhoval Jaroslava
Seiferta.

Českou literární vědu stimulrrje a znalosti české literatury šíŤí i profesor
Sven Gustavsson na univerzitě v Uppsale' Ve spolupráci se zahraničními
lektory, zejména s Karlem Sebestou, uspoŤádal napŤíklad v roce 1985 sym-
pozium o Bohumilu Hrabalovi, 1990 o Karlu Capkovi, roku 1991tam byl
pŤedstaven Ludvík Vaculík, sympozium roku 1993 bylo věnováno slovan-
sk1|rn literaturám (včetně české) po roce 1989. Pňednášky z někte4/ch sym-
pozií vyšIy tiskem v periodikách Slovo a Uppsala Slavic Papers, lydávan1fch
Slovansk:fon Írstavem univerzity v Uppsale v redakci profesora Gustavssona
a jeho spolupracovníkri.

K literárněvědné bohemistice se částečn é váŽe i činnost slavisty Bengta
A. Lundberga ze Slovanského ristavu univerzity v G teborgu, kter ve spo-
lupráci s literárním teoretikem Kurtem Aspelinem vydal vybrané literární
stati Romana.Iakobsona a dva sborníky, v nichŽ byly uvedeny stati českych
strukturalistri. Sborníky jsou opatŤeny zasvěcen]fm írvodem a komentáŤi.
B. A. Lundberg napsal také několik hesel o české literatuŤe do naučného
slovníku Stora Focus a Nationalencyhlopedin. Kurt Aspelin se pak, ač nebyl
slavista' dále věnoval pražské škole' Ze Slovanského stavu v G teborgu
vyšly také dvě pŤekladatelky z čeŠtiny, Ulla.Britt Frankbyová a Karin Moss-
dďová. Mossdalováje nejproduktivnější pŤekladatelkou z češtiny do švédšti-
ny, jakou kdy Švédsko mělo.

Driležitou součástí vědeckého Života skandinávsk ch slavistri, tedy i
bohemist , jsou koďerence, ktere poňádá Seversk spolek slavist a bďtologri
kažďy tÍetí rok v některé ze skandinávskych zemí. Tento spolek je
vydavatelem ročenky Scando-Slavica, která vychází od roku 1954 akaždj,
rok pŤináší bibliografii prací skandinávsk;ích slavistti a baltologri a jeŽ mi
pŤi sestavování bibliografie byla velkou oporou. Švédsk;f spolek slavistri
také poŤádá rrizná tematická sympozia, kde se literrirněvědná bohemistika
mriže uplatnit'

VÝuxa A UČITELÉ ČnsxÉ r,rtpn.qruny

Vyrrčovríní české literatuŤe stejně jako ostatním pŤedměhim, které se dot kají
české kulturní ajazykové oblasti' bylo od počátku svěňeno zahraničním
lektor m. Jsou to pŤevážnou většinou bohemisté (někdy ovšem i germanisté)
vychovaní na některé z česk;/ch univerzit. Většina z nich má lingvistické
zaméření, ale pŤesto se mnozí z nich ve své publikační činnosti alespon
okrajově věnovali literatuŤe.

PŽi obsazování místa lektora byla v Lundu a Uppsale od počátku
uplatřována oďišná kriteria. V Uppsale se po odchodu Emila Wďtera stŤídali
lektoŤi vysílaní z Československa, zatímco v Lundu byl lektor wbirán z
československého exilu. Lundští lektoii tedy byli nezávislí na ideologii
mateŤské země. Všichni lundští lektoÍi češtiny se v minulosti r zn1im
zprisobem podíleli rra činnosti československého exilu. Setrvávali na svém
místě dlouho' a tím mohla vzniknout jistá kontinuita v)iuky a také prostor
pro rrizné experimenty, kterymi se proměnil tradiční model vyuky češtiny.
Vznikly napŤíklad nové pŤedměty, jako je česká literatura a česká kulturní
historie. V těch je vyučovacím jazykem švédština a krásná literatura se
čte v pŤekladu. Tak se podaiilo pŤiblížit studentrim českou literaturu i
kulturu jiŽ v počátku jejich studia. Studium české literatury se tím také
otevŤelo i pro zájemce z jin;fch oborri, pro nebohemisty, z nichž někteŤí byli
takto pro bohemistiku získáni.

od sedmdesát;/ch let mají jednotlivé írstavy na švédsk5ích univerzitách
poměrně velkou volnost v tom' jaké pňedměty zaŤadí a jak velk;í prostor
jim poskytnou' Proto je q/'uka literatury na každém slovanském írstavu
trochu odlišná a mriže se měnit rok od roku.

V Lundu byl prvním zahraničním lektorem Ladislav Matějka, ktery
se však v době svého lundského poby'tu literárněvědnou bohemistikou
nezab;íwal. Dále nastoupil Robert Mach, básnft a otganízátor exilového
politického a kulturního života. o něm na této konferenci referoval Milan
Burda. Jeho následovnice, Marie Rádlová-Jensenová, pŤekladatelka ze
seversk;/'ch jazyk ' uspoŤádala mimo jiné velmi zdaŤil vybor z moderní
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pŤehladu do houorouéhojazyha. Jde tedy o teorii pŤekladu, kde Mats Larsson
na pŤekladech Hrabalov ch textri, zejména Tanečních hodin pro starší a
pohročilé, zkoumá prostŤedky, které indikují vytazové kvality textu.

Mats Larssonje také piln m pŤekladatelem a popularizátorem české
Iiteratury a spoluautorem (s Mártou Bergstrandovou) bibliografie pŤeklad
české a slovenské literatury, jejíŽ titul bychom mohli pŤeložit od Rukopisu
kráIouéduorského po Listopadou!, uragán: Bibliografie české a slouenské
literatury ue šuédském pŤehladu 1862.1991, jež zabrnuje nejen knihy, ale
ijednotlivé časopisecky uveŤejněné kratší texty, povídky a básně. Pokračování
bibliog::afie vychází v časopise Tjeckiska och slovakiska rÓster.

I profesoŤi slovansk;fch jazykri, jejichž vlastním oborem je lingvistika,
stimulují rozvoj literárněvědné bohemistiky ve Svédsku' Zásluhou profesora
I]ubomíra Ďuroviče se rozšíŤila privodní jazykovědná orientace Slovanského
stavu na univerzitě v Lundu o v;fuku a studium slovanskych literatur

i kulturní historie, a tedy i literatury a kulturní historie české, jak se o
tom zmíníme ještě dále.

Profesor Durovič zaIožil, v roce 1973 periodikum Slavica Lundensia,
které také do roku 1991 redigoval. oteviel je i literárněvědné tematice,
včetně bohemistiky' Profesor Ďurovič r1rrŽil svého práva nawhovat kandidáty
na Nobelovu cenu a od počátku sedmdesát;Ích let navrhoval Jaroslava
Seiferta.

Českou literární vědu stimuluje a znalosti české literatury šíŤí i profesor
Sven Gustavsson na univerzitě v Uppsale. Ve spolupráci se zahraničními
lektory, zejména s Karlem Šebestou, uspoŤádal napŤrtlad v roce 1985 sym-
pozium o Bohumilu Hrabalovi, 1990 o Karlu Čapkovi, roku 1991 tam byl
pŤedstaven Ludvík Vaculík, sympozium roku 1993 bylo věnováno slovan-
sk;/m literaturám (včetně české) po roce 1989. PŤednášky z někter;Ích sym-
pozií lyšly tiskem v periodikách Slovo a Uppsala Slavic Papers, vydávan ch
Slovansk;im ťrstavem univerzity v Uppsale v redakci profesora Gustavssona
a jeho spolupracovníkri.

K literárněvědné bohemistice se částečněvážei činnost slavisty Bengta
A. Lundberga ze Slovanského ristavu univerzity v G<iteborgu, kteryve spo-
lupráci s literárním teoretikem Kurtem Aspelinem vydal vybrané literární
stati Romana Jakobsona a dva sborníky' v nichž byly uvedeny stati česk;ich
strukturalistri. Sborníky jsou opatŤeny zasvěcen1fm rivodem a komentáŤi.
B. A. Lundberg napsal také několik hesel o české literatuŤe do naučného
slovníku Stora Focus a Nationalencyhlopedin. Kurt Aspelin se pak, ač nebyl
slavista, dále věnoval pražské škole. Ze Slovanského rístavu v GÓteborgu
vyšly také dvě pŤekladatelky z češtiny, IJlla-Britt Frankbyová a Karin Moss-
dďová. Mossdalováje nejproduktivnější pŤekladatelkou z češtiny do švédšti.
ny, jakou kdy Švédsko mělo'

D leŽitou součástí vědeckého Života skandinávsk ch slavistri, tedy i
bohemistri,jsou konference, které poŤádá Seversk;i spolek slavistťr a bďtologri
každj, tÍetí rok v některé ze skandinávsk ch zemí. Tento spolek je
vydavatelem ročenky Scando.Slavica' která vychází od roku L954 akažďj,
rok pŤináší bibliografii prací skandinávsk;ích slavistti a baltologri a jeŽ mi
pŤi sestavování bibliografie byla velkou oporou. Švedsky spolek slavistti
také poŤádá rrizná tematická sympozia, kde se literárněvědná bohemistika
mriže uplatnit.

VÝuxe A UČITELÉ ČnsxÉ lnnneruny

Vy'učoviíní české literatuŤe stejně jako ostatním pňedmětrim, které se do|fkají
české kulturní ajazykové oblasti, bylo od počátku svěŤeno zahraničním
lektorrim. Jsou to pŤeváŽnou většinou bohemisté (někdy ovšem i germaniste)
vychovaní na některé z českych univerzit' Většina z nich má lingvistické
zaměŤení, ale pŤesto se mnozí z nich ve své publikační činnosti alespori
okrajově věnovali literatuŤe.

PŤi obsazování místa lektora byla v Lundu a Uppsale od počátku
uplatĎována oďišná kriteria. V Uppsale se po odchodu Emila Wďtera stŤídali
lektoŤi vysílaní z Československa' zatímco v Lundu byl lektor vybiran z
československého exilu. Lundští lektoŤi tedy byli nezávislí na ideologii
mateŤské země. Všichni lundští lektoňi češtiny se v minulosti rrizn m
zprisobem podíleli rra činnosti československého exilu. Setrvávali na svém
místě dlouho, a tím mohla vzniknout jistá kontinuita v5íuky a také prostor
pro r zné experimenty, kteryími se proměnil tradiční model vÝuky češtiny.
Vznikly napiíklad nové pŤedměty, jakoje česká literatura a česká kulturní
historie. V těch je vyučovacím jazykem švédština a krásná literatura se
čte v pŤekladu. Tak se podaŤilo pŤiblížit studentrim českou literaturu i
kulturujiž v počátkujejich studia. Studium české literatury se tím také
otevŤelo i pro zájemce z jinyích oborri, pro nebohemisty, z nichž někteŤí byli
takto pro bohemistiku získáni.

od sedmdesá|fch let mají jednotlivé rístavy na švédsk;Ích univerzitách
poměrně velkou volnost v tom, jaké pŤedměty zaíaďí a jak velk;y prostor
jim poskytnou. Proto je vyuka literatury na každém slovanském ristavu
trochu odlišná a mriže se měnit rok od roku'

V Lundu byl prvním zahraničním lektorem Ladislav Matějka, kter;f
se však v době svého lundského poby'tu literárněvědnou bohemistikou
nezab;íval. DáIe nastoupil Robert \4ach, básník a organizátor exilového
politického a kulturního života. o něm na této konferenci referoval Milan
Burda. Jeho nás]edovnice, Marie Rádlová-Jensenová, pŤekladatelka ze
seversk ch jazykri, uspoŤádala mimo jiné velmi zdaŤil vybor z moderní
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české prÓzy (1965). od roku 1974 dodnesje lektorkou v Lundu Miloslava

Slavíčková, popularizátorka české literatury, autorka hesel o české ]itera-

tuŤe ve švédské Ndrodní encyhlopedii, spolupracovnice Nobelova vyboru

a d]ouholetá spolupracovnice a redaktorka časopisu stockholmské Nadace

Charty 77 Rtister frán Tjeckoslovakien (Hlasy z Československa), od roku

1993 pŤejmenovaného na Tjeckiska och slovakiska rijster (České a slovenské

hlasy), kterf soustavně uvádí současné české autory do Švédska. Do oboru

literárněvědné bohemistiky spadají její články o díIe Bohumila Hrabala'

Karla Capka a Jana MukaŤovského. (V bibliografii uvádím jen jmenované

články, popularizační činnost a pŤeklady nechávám stranou.)
V Uppsale prisobil velmi dlouho nordista Emil Walter, kterf do roku

1948 spojoval funkci českos]ovenského diplomata a učitele češtiny. Po roce

1948 prisobil již jen jako lektor češtiny. Věnoval se pŤedevším pŤekladrim,

popularizaci české literatury a skandinávsko-česk m stykrim' Napsal také

několik studií o jménech T\rnna a Gommon v nejstarších českych legendách,

kde dovozoval jejich skandinávsk pťrvod.
Nordista Josef B. Michl za svého lektorátu v Uppsale sestavil (s Birge-

rem Normanem) komentovan5Í l bor ze současné české a slovenské moderní

poezie' Dalšíjeho zásluhouje, Že uváděI do Švédska Jaroslava Seiferta a

ve švédsk;fch archívech bádal o česk;Ích kandidátech na Nobelovu cenu za

literaturu. Karel Šebesta, kter1i se nyní vrátil na Karlovu univerzitu, byl,
jak jsme již uvedli, spoluorganizátorem sympozií o českych spisovatelích

a spoluvydavatelem sborníkŮ (napŤrtlad Karel Čapeh).Zabyvá se dále stylis.

tikou a česko-švédskymi kulturními styky.
PŤestože na švédskfch univerzitách neexistuje žádné systematizované

místo učitele české literatury, podaŤilo se nyní na všech slovansk;Ích rísta-

vech vychovat doktorandy v tomto oboru. Ve Stockholmu pracuje na diser-

taci o otu Pavlovi Eva-Kersti A]nerudová. V Uppsale se věnují české litera-

tuŤe Blanka Karlssonová, Jarmila Durmanová, Jaroslav Suk a olga Klaube-

rová, která v roce 1987 obhájila licenciátskou práci o Životě a díle Mileny

Jesenské, píše také popularizační články, uspoŤádala několik qístav o české

literatuŤe a vypracovala rrizné qiběrové bibliografie. Eva.Kersti A]merudová

a Blanka Karlssonová referovaly o své práci na této konferenci a svou bib-

liografii uvádějí ve svych článcích.
V Lundu se podaŤilo vvtvoŤit poměrně velk}í okruh pŤekladatelťr a

popularizátorri české literatury, znícbž za všechny uvádím Evu Str mberg-
.Krantzovou, Hákana Edgrena, Alvara Erikssona, Dicka Nilssona a Vibeke

Wennerbergovou. Zejména Eva Strtjmberg-Krantzová vedle pŤekládání

napsala Ťadu recenzí a jinÝch statí o české literatuŤe. Dick Nilsson psal

o Karlu Čapkovi a nyní pracuje na disertaci z oboru české literatury. Věnuje

se Mi]anu Kunderovi a dílčí v;/sledky své práce pŤednesl již na několika

mezinárodních konferencích.

244

LIrpninNĚvĚDNÁ BoHEMISTIKA MIMo UNIvERZITY

Jak jsme se jiŽ zmínili, slovanské rístavy pii švédsk;/ch univerzitách se
ďouho nevěnovaly ani bádání v obon-r slovansk5Ích literatur' ani jejich qluce.
Sirokou veŤejnost systematicky seznamoval se slovanskou literaturou a
kulturou Alfred Jensen (1859-1921), kter byl jako slavista samouk, ale
měl univerzitní vzdělání v jin ch humanitních oborech.

Byl novináŤem a v letech 1900-1921stál;Ím zaměstnancem tehdy nově
za|oŽeného Nobelova institutu. Jako expert na slovanské literatury sledovď
kulturní rozvoj a literaturu ve slovanskych zemích a podával Nobelově v bonr
zprávy o možn5ích kandidátech na Nobelovu cenu. Je známo, že napŤíklad
nerinavně navrhoval Jaroslava Vrchlického a poté otokara BŤezinu, J. S.
Machara, A. Jiráska. Jeho posudky česk ch kandidát na Nobelovu cenu
byly velmi poučené a osobně zaujaté ve prospěch kandidátri. ostŤe kontrastují
s posudkyjeho následovníka, uppsalského slavisty Antona Karlgrena, refe-
rujícího o české literatuŤe s daleko menším porozuměním a zaměŤujícího
se spíše na jazyk než na literární a estetické hodnocení.

Česká literatura, pŤedevším poezie' fascinova]a Jensena od ran ch dob.
Uvedl do švédštiny poezii K. J. Erbena, K. H' Máchy' J' Nerudy, J. Vrchlic-
kého a S. Cecha, a to nejen pŤeklady, ale i zasvěcen;imi v klady. Nejvíce
se z české literatury věnoval dílu J. Vrch]ického. Napsal o něm monografii
(1904) obsahující i qÍbor z Vrch]ického básní. Je to doposud jediná monogra.fie
o českém spisovateli od švédského autora. Jensen také napsal pŤehledné
dílo o slovanskych literaturách a kulturách ve 20. století (1920), v němŽ
věnoval značnou pozornost literatuŤe české. I tato kniha, i když je ďo značné
míry kompilací' je prvním - a na dlouhou dobu posledním - pŤehledem české
literatury 20. století napsané švédsk;Ích autorem. Kromě toho psal Jensen
o české literatuŤe do encyklopedie Nordish Familjebok.

Jensen byl dlouho zcela opomíjen, ba ostŤe kritizován akademick1fm
světem. Teprve v posledních letech se mu dostává ve Švédsku lznání a
stává se i pŤedmětem zájmu bohemistri, jako je Karel Šebesta a UIIa-Britt
Frankbyová, i tématem sympozií (Jensenriv den péčí Slovanského stavu
v G teborgu v roce 1991).

Mimo univerzitní pťrdu vznikl obsáhl;f pŤehled o české literatuŤe od
roku 1945 do roku 1970, kteryíje součástí knihy o moderních slovansk;fch
literaturách Moderne slauisk Litteratur, sestavené v Dánsku. Jeto zra|é
a dobŤe napsané díIo zňetelně ovlivněné českou literárněvědnou školou.
Jeho autor Bo Abelin, kter;/ vystudoval češtinu na univerzitě v Lundu,
je podle vlastních slov napsal ve spolupráci s českymi bohemisty. BohuŽel
se pak dáIe české literatuŤe nevěnoval.

Mimo univerzíty,ikďyž v časté spolupráci s nimi, vzniklo dílo Heleny
Koskové, která soustavně sledova]a českou nezávislou literaturu sedmdesá-
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české prÓzy (1965). od roku 1974 dodnesje lektorkou v Lundu Miloslava

Slavíčková, popularizátorka české literatury, autorka hesel o české litera-
tuŤe ve švédské Národní encyklopedii, spolupracovnice Nobelova v5íboru

a dlouholetá spolupracovnice a redaktorka časopisu stockholmské Nadace

Charty 77 Rtjster frán Tjeckoslovakien (Hlasy z Československa), od roku

1993 pŤejmenovaného na T)eckiska och slovakiska rijster (Ceské a slovenské
hlasy), kte4Í soustavně uvádí současné české autory do Švédska. Do oboru

literárněvědné bohemistiky spadají její články o díle Bohumila Hrabala,
Karla Čapka a Jana MukaŤovského. (V bibliografii uvádím jen jmenované

články, popularizační činnost a pňeklady nechávám stranou.)
V Uppsale prisobil velmi dlouho nordista Emil Walter, kter;í do roku

1948 spojovat funkci československého diplomata a učitele češtiny. Po roce

1948 prisobil již jen jako lektor češtiny. Věnoval se pŤedevším pŤekladrim,
popularizaci české literatury a skandinávsko-česk1ím stykrim. Napsal také

několik studií o jménech Ttrnna a Gommon v nejstarších česk5ich legendách,

kde dovozoval jejich skandinávsk;Í privod'
Nordista Josef B. Michl za svého lektorátu v Uppsale sestavil (s Birge-

rem Normanem) komentovan5í qfbor ze současné české a slovenské moderní
poezie. Dalšíjeho zásluhouje, Že uvádél do Svédska Jaroslava Seiferta a

ve švédsk;/'ch archívech bádal o českych kandidátech na Nobelovu cenu za

literaturu' Karel Sebesta, kter;i se nyní vrátil na Karlovu univerzitu, byl,
jak jsme již uvedli, spoluorganizátorem sympozií o česk1fch spisovatelích
a spolulydavatelem sborníkri (napiftlad Korel Čapek).Zabyvá se dále stylis.

tikou a česko-švédskymi kulturními styky.
PŤestože na švédsk;/'ch univerzitách neexistuje žádné systematizované

místo učitele české literatury, podaŤilo se nyní na všech slovansk;Ích sta-

vech vychovat doktorandy v tomto oboru. Ve Stockholmu pracuje na diser-

taci o otu Pavlovi Eva.Kersti A]nrerudová. V Uppsďe se věnují české litera-

tuŤe Blarrka Karlssonová' Jarmila Durmanová, Jaroslav Suk a olga Klaube-

rová, která v roce 1987 obhájila licenciátskou práci o životě a díle Mileny

Jesenské, píše také popularizační články. uspoŤádala několik v;ístav o české

literatuŤe a r14pracovala rrizné vyběrové bibliografie. Eva-Kersti A]merudová

a Blanka Karlssonová referovaly o své práci na této konferenci a svou bib-

liografii uvádějí ve sv5i.ch článcích'
V Lundu se podaŤilo vytvoŤit poměrně velk1/' okruh pŤekladatelri a

popularizátor české literatury, z nichž za všechny uvádím Evu Strtimberg-
.Krantzovou, Hákana Edgrena, A]vara Erikssona, Dicka Nilssona a Vibeke

Wennerbergovou. Zejména Eva Strtimberg-Krantzová vedle pŤekládání

napsala Ťadu recenzí a jin;fch statí o české literatuŤe. Dick Nilsson psal

o Karlu Čapkovi a nyní pracuje na disertaci z oboru české literatury. Věnuje

se Milanu Kunderovi a dílčí v;isledky své práce pŤednesl již na několika

mezinárodních konferencích.
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LnpnÁnNĚvĚnNÁ soHpn,flsTIKA MIMo UNIvERzITY

Jak jsme se již zmínili, slovanské ustavy pŤi švédsk ch univerzitách se
ďouho nevěnovaly ani bádání v oboru slovansk;ich literatur, anijejich q/uce.
Širokou veŤejnost systematicky seznamoval se slovanskou literaturou a
kulturou Alfred Jensen (1859-1921). kter;f byl jako slavista samouk, ale
měl univerzitní vzdělání v jin;ich humanitních oborech'

Byl novináŤem a v letech 1900-1921 stál;Ím zaměstnancem tehdy nově
za|oženého Nobelova institutu. Jako expert na slovanské literatury sledovď
kulturní rozvoj a literaturu ve slovanskych zemích a podávď Nobelově qfbonr
zprávy o možn;ích kandidátech na Nobelovu cenu^ Je známo, že napŤíklad
nerinavně navrhoval Jaroslava Vrchlického a poté otokara BŤezinu, J. S.
Machara' A. Jiráska. Jeho posudky česk}ich kandidát na Nobelovu cenu
byly velmi poučené a osobně zaujate ve prospěch kandidátri' ostŤe kontrastují
s posudkyjeho nás]edovníka, uppsalského slavisty Antona Karlgrena, refe-
rujícího o české literatuŤe s daleko menším porozuměním a zaměňujícího
se spíše na jazyk než na literární a estetické lrodnocení.

Česká literatura, pŤedevším poezie, fascinovala Jensena od ran;Ích dob.
Uvedl do švédštiny poeziiK. J. Erbena. K. H. Máchy, J. Nerudy, J. Vrchlic-
kého a S. Čecha, a to nejen pŤeklady, ale i zasvěcen;imi v klady. Nejvíce
se z české literatury věnoval dílu J. Vrchlického. Napsal o něm monografii
(1904) obsahující i qÍbor z Vrchlického básní. Je to doposud jediná monogra.fie
o českém spisovateli od švédského autora. Jensen také napsal pŤehledné
dílo o slovansk}ích literaturách a kulturách ve 20. století (1920), v němŽ
věnoval značnou pozornost literatuŤe české. I tato kniha, i kdyžje do značné
míry kompilací, je pnmím - a na dlouhou dobu posledním - pŤehledem české
literatury 20. století napsané švédsk5Ích autorem. Kromě toho psal Jensen
o české literatuŤe do encyklopedie Nordish Famíljeboh.

Jensen byl dlouho zcela opomíjen, ba ostŤe kritizován akademick;fm
světem' Teprve v posledních letech se mu dostává ve Švédsku uznánÍ a
stává se i pŤedmětem zájmu bohemistri, jako je Karel Sebesta a Ulla-Britt
Frankbyová, i tématem sympozií (Jensenriv den péčí Slovanského ristavu
v Gciteborgu v roce 1991).

Mimo univerzitní pridu vznikl obsáhl1í pŤehled o české literatuŤe od
roku ].945 do roku 1970, k'ter;i je součástí knihy o moderních slovanskych
literaturách Moderne slauisk Litteratur, sestavené v Dánsku. Je to zra|é
a dobŤe napsané dílo zŤetelně ovlivněné českou literárněvědnou školou.
Jeho autor Bo Abelin, kter;í vystudoval češtinu na univerzitě v Lundu,
je podle vlastních slov napsal ve spolupráci s česk5ími bohemisty' Bohužel
se pak dále české literatuŤe nevěnoval'

Mimo univerzity,ikdyž v časté spolupráci s nimi, vzniklo dílo Heleny
Koskové, která soustavně sledovala českou nezávislou literaturu sedmdesá-
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t ch a osmdesát1Ích let a referovala o ní v emigračním tisku. Napsala také
syntetickou práciHledd,níztracené generace o prÓze šedesálfch let. I kdyŽ
se Kosková pŤeváŽnou částí své činnosti zaměÍila na českého čtenáŤe, na-
psala i několik v;Íznamn;ích statí švédsky. Zejména jde o stati o současné
české literatuŤe, o stŤedoevropské tradici v současné české prÓze, o M. Kun-
derovi, B. Hrabalovi a o J. Škvoreckém. Vzhledem k tomu, že m j článek
je zaměŤen na bohemistiku ve Švédsku, uvádím v podstatě pouze bibliografii
jejích statí publikovanych ve švédštině a ve Švédsku, a dávám Ustavu pro
českou literaturu k dispozici bibliografiijejích česky psan;fch článkri publi-
kovan;Ích mimo Svédsko.

ZÁvĚn

Jakje zŤejmé z uvedeného pŤehledu, neexistuje ve Švédsku žádné syste-
mizované místo profesora češtiny či české literatury. Ceská literatura se
učí v rámci pŤedmětu čeština a cel1Í pŤedmět je v rukou zahraničního lek-
tora. Student, kter;i se chce věnovat tomuto oboru, je většinou v tistavu
sám, nemá často mnoho pŤíležitostí o sqích problémech diskutovat s
odborníkem specializovan;im na jeho téma. Bylo by proto velkou pomocí'
kdyby domácí bohemistická pracoviště počítala pĚi stanovování rívazku
s vedením zahraničních studentri ze zemi,jako je Švédsko. Zejménaby
bylo potŤebné poŤádat semináŤe, kde by tito studenti mohli prezentovat

své práce a diskutovat s česk;ími odborníky nebo i doktorandy' Není možné
spoléhat na dlouhodobé studijní pobyty cizích studentri v Ceské republice,
neboť ne kaŽdy student se jich mriže zÍrčastnit'

I lektor češtiny je osaměl ' Proto uvítá jakákoli setkání poŤádaná
mateŤskou zemí. PŤi nich by se mohlo diskutovat o problémech vyučování
české literatury v cizině a informovat o aktuálním dění v oboru, Takové
semináie napÍíklad jiŽ tradičně každoročně poŤádají všechny skandinávské
země pro učitele svého jazyka v zahraničí.
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tych a osmdesát1fch let a referovala o ní v emigračním tisku. Napsala také
syntetickou práciHledaníztracené generace o prÓze šedesát;fch let. I kdyŽ
se Kosková pŤeváŽnou částí své činnosti zaměŤila na českého čtenáŤe, na-
psala i několik v1iznamnych statí švédsky. Zejména jde o stati o současné
české literatuŤe, o stŤedoevropské tradici v současné české prÓze, o M. Kun-
derovi, B. Hrabalovi a o J. Škvoreckém. Vzhledem k tomu, že mrij článek
je zaměŤen na bohemistiku ve Švédsku, uvádím v podstatě pouze bibliografii
jejích statí publikovanych ve švédštině ave Švédsku, a dávám Ustavu pro
českou literaturu k dispozici bibliografiijejích česky psan ch článk publi-
kovan ch mimo Švédsko.

z^vÉP-

Jakje zŤejmé z uvedeného pŤehledtr, neexistuje ve Švédsku žádné syste-
mizované místo profesora češtiny či české literatury. Česká ]iteratura se
učí v rámci pŤedmětu čeština a cel pŤedmět je v rukou zahraničního lek.
tora' Student, kter se chce věnovat tomuto oboru, je většinou v rístavu
sám, nemá často mnoho pŤíleŽitostí o sv;Ích problémech diskutovat s
odborníkem specializovanym na jeho téma. Bylo by proto velkou pomocí,
kdyby domácí bohemistická pracoviště počítala pŤi stanovování rivazku
s vedením zahraničních studentri ze zemí,jako je Švédsko. Zejména by
bylo potŤebné poŤádat semináŤe, kde by tito studenti mohli prezentovat
své práce a diskutovat s česk5ími odborníky nebo i doktorandy. Není možné
spoléhat na dlouhodobé studijní pobyty cizíchstudent v České republice,
neboť ne kaŽd;Í student se jich mrfže zríčastnit.

I lektor češtiny je osaměly. Proto uvítá jakákoli setkání poŤádaná
mateŤskou zemí. PŤi nich by se mohlo diskutovat o problémech vyučování
české literatury v cizině a informovat o aktuálním dění v oboru. Takové
semináŤe napŤíklad jiŽ tradičně každoročně poŤádají všechny skandinávské
země pro učitele svého iazvka v zahraničí'
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ČnsxÁ LITERATURA vo ŠvÉosxu

HELENA KoSKoVÁ

Česká literatura ve Švédsku musí pŤekonávat dvojíjazykovou bariéru ve
styku dvou mal}ích národ . Počet Svédri ovládajících češtinu tak dobŤe,
aby mohli oceĚovat, objevovat či dokonce pŤekládat českou literaturu, je
velice omezeny. Povědomí o české kultuŤe a dějinách bylo ve Švédsku tradičně
zprostŤedkováváno německymi prameny. Recepce české literatury je dosud
pŤeváŽně recepcí zprostŤedkovanou. Čeští autoŤi obvykle pronikají na švédsk;í
knižní trh teprve potom' co jejich dílo bylo pŤeloŽeno do některého ze
světov;fch jazyki, a Íecenze jsou často ovlivněny zahraniční kritikou.

S jistou mírou falešné generalizace je moŽno Ííci, že hlubší pochopení
české literatury je švédskému čtenáŤi zprostŤedkováváno dvěma zpťrsoby.
Najedné straně těmi, kteŤí zaÍazují české autory do širších referenčních
rámcrj stŤedoevropské či světové literatury, která je oblastí jejich zájmu
(Harry Járv, Richard Schwarz), na druhé straně slavisty, často českého
privodu, kteŤí se cílevědomě snaží prosazovat nové literární hodnoty. Recep-
ce české literaturyje pochopitelně silně ovlivřována vnějšími historicko-
-politick mi okolnostmi a možností osobních kontaktri. Chtěla bych se proto

vodem krátce zmínit o historii kulturních stykri mezi Čechami a seversky-
mi zeměmi a v dalších částech svého pŤíspěvku se věnovat problematice
recepce české literatury a jejího kvantitatiního a kvalitativního zastoupení
ve Švédsku.

Hrstonrn KI.,LTURNÍoH sTYKŮ MEZI čECHAMI A sEvERsI.ÝMI zEMĚMI

Ve 14' století prijížděli severští studenti na Karlovu univerzitu do Prahy,
kde tŤi švédští církevní hodnostáŤi zastáva]i funkci rektora a kde prelát
Karl Hákansson z Uppsaly imatrikuloval v roce 1382 mladého studenta
Jana Husa.l T}to kontakty jistě pŤispěly k tomu, Že uŽ kolem roku 1400
bylo pŤeloženo do češtiny první švédské literární dílo, ulbor ze Zjeuení suaté
Brigitty. PŤekladatelem byl TomáŠ ze Štítného' V roce 1414 dal kanovník
z Linkcipingu pŤednost studiu v Praze pŤed Sorbonnou a napsal: .'Její pověst
jsem shledal nepiekonatelnou."2

1 
B. Mencák: Tjeckoslovakien och Norden, Horisotlt 1967, c

2 ^
I  amtez ,  s .  D .
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