
tll

titi

llir1l
lrlrlll

EvA STRÓMBEttG-KRANŤZovA:
Marxist i mytens vár|ď, Radix 1978' č. 2' s. 61-73.
Tjeckisk poesi pá trÓskeln till 9O.talet, Horisottt 1990, č. 3, s.24-3L.

Iiarel Čafek _ katters och hundar s ván, Karcl Čapek (Bi,d'rag till ett symposium hállet i Uppsala

5 april 1990 (= Uppsala Slavic Papers 20)' Uppsala 1991, s' 99-106'

Vitalisering och ftirflackning (orn tjeckisk kultur eíter sammetsrevolutionen), Vár LÓsen L995,

č. 4, s. 322-325,

J^RoSlÁV stJK:
Hrabals identitet, SJouo 1986, s. 19-37.

KaRpl ŠnRosre:
Alfred Jensen ur tjeckisk synvinkel (pŤednáška na mezinárodním koďerenci v GÓteborgu

1991, v t isku).
Frán Josef Dobrovsk;í till Beda Durlík, Slopo 1993, s. 5.23.

KaRpI, ŠnBusre _ SVEN GUSTAvssoN - LENNART LÓNNGRIjN:

ed. Karel Čapek Bid'rag till ett symposium hŮIlet i tJppsala 5 april 1990 (= Uppsala Slavic

Papers 20),  Uppsala 1991.

J.)ZEF TRYPT](IKO:
The Profesorship of Slavonic Languages, Facu.lty of Arts at (Jppsala Uniuersity, Linguistics

and Philology (= Acta Universitatis Uppsalensis 6), Uppsala 1976, s 113-122'

EN,ÍIL WALTER:
Namnen Ttrnna och Gommon i tjeckiska legender och krÓnikor, studid slauica Guttnaro

Gunnarssott sexagenarinn ded,bata (= Acta Universitatis Uppsalensis), uppsala 1960, s.147-196-

ČnsrÁ LITERATURÁ. vn ŠvÉosxu

HELENA KOSKOVA

Ceská literatura ve Švédsku musí pŤekonávat dvojíjazykovou bariéru ve
styku dvou mal;Ích národ . Počet Švédri ovládajících češtinu tak dobŤe,
aby mohli oceĎovat, objevovat či dokonce pňekládat českou literaturu, je
velice omezen5í' Povědomí o české ku]tuŤe a dějinách bylo ve Švédsku tradičně
zprostŤedkováváno německyrni prameny' Recepce české literatury je dosud
pŤeváŽně recepcí zprostŤedkovanou. Čeští autoŤi oblykle pronikají na švédsk
kniŽní trh teprve potom' co jejich dílo bylo pŤeloženo do některého ze
světov1Ích jazykri, a Íecenze jsou často ovlivněny zahraniční kritikou.

S jistou mírou falešné generalizace je možno Ťící, že hlubší pochopení
české literatury je švédskému čtenáŤi zprostŤedkováváno dvěma zptisoby.
Najedné straně těmi' kteŤí zaÍazují české autory do širších referenčních
rámcri 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 ovlivĎována vnějšími historicko-
.politick mi okolnostmi a moŽností osobních kontaktri' Chtěla bych se proto

vodem krátce zmínit o historii kulturních stykri mezi Čechami a seversk1f-
mi zeměmi a v dalších částech svého pŤíspěvku se věnovat problematice
recepce české literatury ajejího kvantitativrrího a kvalitativního zastoupení
ve Švédsku.

Htstonm KULTURNÍcH STYKŮ MEzI čEoI{AMI A SEvERSI.ÍMI ZEMĚMI

Ve 14. století pŤijížděli severští studenti na Karlovu univerzitu do Prahy,
kde tĚi švédští církevní hodnostáŤi zastáva|i funkci rektora a kde prelát
Karl Hákansson z Uppsaly imatrikuloval v roce 1382 mladého studenta
Jana Husa.1 T}to kontakty jistě pŤispěly k tomu, Že už kolem roku 1400
bylo pŤeloŽeno do češtiny první švédské Iiterární dílo, vybor ze Zjeuení suaté
Brigitty. PŤekladatelem byl Tomáš ze Štítného. V roce 1414 dal kanovník
z Link pingu pňednost studiu v Praze pŤed Sorbonnou a napsal: '.Její pověst
jsem shledal nepŤekonate|nou.',2

1 
B. Mencák: leckoslovakien och Norden, Horisottt 1967, č. 1' s
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I později, kdy švédští studenti dávali z jazykovych drivodri pŤednost
německ;ím univerzitám, bylo Prahou nadšeno mnoho qfznamn1fch švéd-
skych a seversk;ích osobností: Emanuel Swedenborg, H' Ch. Andersen,
Herman Bang, Knut Hamsun, Oscar Levertin, Sven Hedin, Georg Brandes.

Známou a často citovanou kapitolou česko-švédsk ch stykri je doba tŤi-
cetileté války' která se vlastně už nepÍímo dot1íká našeho tématu: válečná
koŤist ze šlechtick;/ch a klášterních knihoven, pŤedevším cenné rukopisy
uložené v Kralovské knihovně a ve švédském Zemském archívujsou vlastně
první českou literaturou ve Švédsku. Jejich studium a katalogizaceby|y
započaty už pŤed více neŽ sto lety a staly se od té doby zvláštním vyzkum-
nym oborem pro české historiky,literární i umělecké. První, kdo se z české
strany zabyltal studiem bohemik ve švédsk1fch knihovnách a archívech,
byl moravsk1Í historik B. Dudík, kter5í publikoval své studie knižní formou'
stejně jako švédsk;f historik Per Hebbe, jehož v5ízkum byl soustŤeděn na
českou protireformaci' V této době bylo Švédsko ritočištěm mnoha protes-
tanskych exulantri a spisy, které byly tištěny ve Švédsku, byly pašovány
do Cech a na Moravu. Peníze se s královsk5im svolením lybíraly mimo jiné

kolektem, tedy sbírkami v kostelech.
Ve švédském kulturním povědomí jsou česko-švédské kulturní styky

v této době reprezenťovány pŤedevším jménem J. A. Komenského, ktery
byl ve čtyŤicátych letech 17. stoletíjist;f čas v královsk ch službách a byl
pověŤen rikolem reformovat vyučování latiny a švédské školství. Nejstarší
dochované švédské vydání orbis sensualiutn pictus (Den synlige werlden)
bylo tištěno v roku Rize 1683. Také tato kapitolaje podrobně zptacována
česk mi a švédsk5í'mi historiky a komeniology. Velké zásluhy na tomto poli
má M. Blekastadová, rozená Topičová, která žije a prisobí v Norsku.

V době osvícenství byly nejv5íraznější kontakty mezi švédskymi a čes-
k1fmi vědci v oblasti pŤírodních věd' Z české strany to byli napŤíklad Ignác
Born a hrabě Kašpar Sternberk, ze švédské strany byl siln1Ím inspirujícím
v]ivem Carl von Linné, kter korespondoval s mnoha česk;/'mi vědci. NapŤí-
k]ad PraŽská botanická zahrada byla za|oŽenana základě Linného systému.
Dalším, kdo spolupracoval' byl Jtjns Jacob Berzelius. T}to pŤíspěvky byly
pŤipomenuty v souvislosti s oslavami v1i:ročí C. von Linného v roce 1958
na Karlově univerzitě.

od počátku 19. stoletíje česká kultura reprezentována ve Švédsku pŤe-

devším hudbou, kteráje také neustálym zdrojem osobních kontaktri. Joan
Lagerberg ve svém článku o v1voji a charakteru české hudby píše: .'Vitalita

českého lidu, jehož explozívní síla byla tlumena po celá staletí, našla v5íraz
v hudbě, která sv;/'m bohatstvím ptozrazuje dynamiku těchto potlačovanych
sil. Je pŤíliš oďvážné tvrdit, že zatímco expandující velmoci v době svého

vrcholu dob1Ívaly rízemí sqích kolonií, Československo dob5ívalo místo kolo-
nií neustále nová hudební.Ú'zemi? Kolonie jsou ztraceny,hudba zristává.''3

Ar.lrolocrp ČpsxÉ Porlzlni pnozv

Na rozdíl od hudby a pŤírodních věd musí literatura pŤekonávat dvojí
jazykovou bariéru. Z tohoto hlediskaje pozoruhodné, jakou měrou se od
19. století široké čtenáŤské vrstvy seznamují se skandinávskou literaturou,
pŤekládanou z privodníchjazykťr. A]bert Pražákna své pŤednáškové cestě
po Skandinávii v roce 1937 uved] následující statistiku česk;fch pňeklad :
víc neŽ 80 dánsk;ích a 10 islandsk1ich spisovatelri (z nichŽ H. Ch. Andersen
byl pŤeloŽen padesátkrát, následován izce J. V. Jensenem); z norskych
spisovatelťr byl nejvíce pŤekládán K' Hamsun (50 pŤekladri), dále B' Bjornson
(41) a H. ibsen (40); v Ťadě sedmdesáti švédskych spisovatelri pŤeloŽen5Ích
do češtiny je na prvním místě laureátka Nobelovy ceny Selma Lagerl fová
(více neŽ 30 pŤekladri) a August Strindberg.

Podle BŤetislava Mencáka pŤesahoval v roce 1967 počet všech pŤekladri
ze skandinávsk]fch Ťečí do češtiny a slovenštiny nejen počet pŤekladri z
české a slovenské literatury do seversk;Ích Ťečí, ale i počet piekladri ze
skandinávsk ch Ťečí do angličtiny.a

Nemáme ovšem moŽnost Mencákovy ridaje ověŤit. Nesporn;/m faktem
však zristává, že česká literatura v minulém století nebyla ve Švédsku pŤed-
mětem zájmu široké veŤejnosti, ale spíše rízkého okrrrhu vědc . V roce 1865
vychází v Helsinkách disertační práce Karla Collana, obsahující pŤeklad
Ruhopisti hrdlouéduorského a zelenohorshéáo včetně historického rívodu
a poznámek. V roce 1884 vycházi v Lundu dvoudíln;Í v,bor zprozaického
díIa Svatopluka Čecha v pŤekladu E. Petersona. o deset let po"aojl zaháji|
A]fred Jensen, vynikající slavista a bohemista, tradici pŤedstavit širšímu
okruhu švédsk5ich čtenáŤri českou l iteraťuru formou ántologie, ve které
spojil své hluboké znalosti české literatury s pŤekladatelsk;Ím nadáním.
Jeho antologi e (Jr Bijhmens moderna d'iktning (Z českého moderního básnic-
tví), vydaná v G teborgu 1894, svědčí ojeho dobrém literárním vkusu' ob-
sahuje wkázky zdí|aErbenova, Nerudova, Vrchlického, Čechova a Máchriv
Mdj

K Jensenovu pŤínosu na poli literárněvědné bohemistikv a pŤekladri
patŤí dálejeho vybor z básnického díla Svatopluka Čecha Dihter (Básně,

o 
Musikrctly 1961, č. 6.

a 
B. Mencák: TJeckoslovakien och Norden, Horisottt 1967, č. 1' s.8'
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I později, kdy švédští studenti dávali z jazykov1fch dťrvodri pŤednost

německym univerzitám, bylo Prahou nadšeno mnoho qÍznamnych švéd-
sk;fch a severskych osobností: Emanuel Swedenborg, H' Ch. Andersen,

Herman Bang, Knut Hamsun, Oscar Levertin, Sven Hedin, Georg Brandes.
Známou a často citovanou kapitolou česko-švédsk ch stykrije doba tŤi-

cetileté války, která se vlastně už nepiímo dot:Íká našeho tématu: válečná

koŤist ze šlechtick;ích a klášterních knihoven, pŤedevším cenné rukopisy

uložené v Královské knihovně a ve švédském Zemském archívujsou vlastně
první českou literaturou ve Švédsku. Jejich studium a katalogizacebyly
započaty uŽ pÍed více neŽ sto lety a staly se od té doby zvláštním v5ízkum-
nym oborem pro české historiky, literární i umělecké. První, kdo se z české

strany zabyva| studiem bohemik ve švédsk ch knihovnách a archívech,
byl moravsk;f historik B. Dudík' kter1f publikoval své studie knižní formou,

stejně jako švédsk historik Per Hebbe, jehož v;Ízkum byl soustŤeděn na

českou protireformaci. V této době bylo Švédsko ritočištěm mnoha protes-

tanskych exulantrf a spisy' které byly tištěny ve Švédsku, byly paŠovány

do Cech a na Moravu.Peníze se s královskym svolením qybíraly mimo jiné

kolektem, tedy sbírkami v kostelech.
Ve švédském kulturním povědomí jsou česko-švédské kulturní styky

v této době reprezentovány pŤedevším jménem J' A. Komenského, kter

byl ve čtyŤicát;/'ch letech 17. stoletíjist1f čas v kráIovsk1Ích službách a byl
pověŤen rikolem reformovat vyučování latiny a švédské školství. Nejstarší
dochované švédské vydání orbis sensualium pictus (Den synlige werlden)

bylo tištěno v roku Rize 1683' Také tato kapitolaje podrobně zpracována
českymi a švédsk;ími historiky a komeniology. Velké zásluhy na tomto poli

má M' Blekastadová, rozená Topičová' která ž1je a p sobí v Norsku.
V době osvícenství byly nejqiraznější kontakty mezi švédsk1imi a čes-

kyími vědci v oblasti pŤírodních věd. Z české strany to byli napŤftIad Ignác

Born a hrabě Kašpar Šternberk' ze švédské strany byl siln;Ím inspirujícím

vlivem Carl von Linné, kter5Í korespondoval s mnoha českymi vědci. NapŤí-

k]ad Pražská botanická zahrada byla za\oženanazákladě Linného systému.

Dalším, kdo spolupracoval, byl Jijns Jacob Berzelius. T}to pŤíspěvky byly
pŤipomenuty v souvislosti s oslavami v ročí C. von Linného v roce ]'958

na Karlově univerzitě.
od počátku 19. stoletíje česká kultura reprezentována ve Svédsku pie-

devším hudbou, kteráje také neustál;fm zdrojem osobních kontaktri. Joan

Lagerberg ve svém článku o vyvoji a charakteru české hudby píše: .'Vitalita

českého lidu, jehož explozívní síla byla tlumena po celá staletí, našla vyraz

v hudbě, která sqÍm bohatstrrím pt:ozrazllje d1namiku těchto potlačovan;fch

sil. Je pŤíliš odvážné tvrdit' Že zatimco expandující velmoci v době svého

vrcholu dob1ívaly rizemí sv]fch kolonií' Československo dob;/valo místo kolo-
nií neustále nová hudební zemí? Kolonie jsou ztraceny'hudba zristává.''3

Arvror,ocrn ČpsxÉ PoEzIE A PRÓZY

Na rozdíI od hudby a pŤírodních věd musí literatura pŤekonávat dvojí
jazykovou bariéru. Z tohoto hlediska je pozoruhodné, jakou měrou se od
19. století široké čtenáŤské vrstvy seznamují se skandinávskou literaturou,
pŤekládanou z pŮvodníchjazykti. A]bert PraŽákna své pŤednáškové cestě
po Skandinávii v roce 1937 uvedl následující statistiku česk;fch pŤekladri:
víc neŽ 80 dánsk;/ch a 10 islandsk ch spisovatel.&(znichžH. Ch' Andersen
byl pŤeloŽen padesátkrát, následován wzce J. V. Jensenem); z norsk;fch
spisovatelri byl nejvíce pňekládán K. Hamsun (50 pŤekladri), dáIe B. Bjornson
(41) a H' Ibsen (40); v Ťadě sedmdesáti švédsk;Ích spisovatelri pŤeloŽen;ích
do češtinyje na prvním místě laureátka Nobelovy ceny Selma LagerlÓfová
(více neŽ 30 pŤekladri) a August Strindberg'

Podle BŤeťislava Mencáka pŤesalroval v roce 1967 počet všech pŤekladri
ze skandinávskfch Ťečí do češtiny a slovenštiny nejen počet pŤekladri z
české a slovenské literatury do severskych Ťečí, ale i počet pŤekladri ze
skandinávsk5ích Ťečí do angličtiny.a

Nemáme ovšem možnost Mencákovy ridaje ověŤ.it' Nesporn m faktem
však zristává, že česká literatura v minulém století nebyla ve Švédsku pŤed-
mětem zájmu široké veŤejnosti, ale spíše rizkého okruhu vědc . V roce 1865
vycházi v Helsinkách disertační práce Karla CoIIana, obsahující pŤeklad
Rukopisti krd'louéduorshého a zelenohorskélzo včetně historického tívodu
a poznámek. V roce 1884 vychází v Lundu dvoudíln;i vybor z prozaického
díla Svatopluka Čecha v pŤekladu E. Petersona. o deset let p ozdéji zahájit
Alfred Jensen, vynikající slavista a bohemista, tradici pŤedstavit širšímu
okruhu švédskych čtenáŤri českou literaturu formou antologie, ve které
spojil své hluboké znalosti české literatury s pŤekladatelsk}Ím nadáním.
Jeho antologie Ur Bijhmens moderna dihtning (Z českého moderního básnic-
tví), vydaná v G teborgu 1894, svědčí ojeho dobrém literárním vkusu' ob-
sahuje lkázky zdí|a Erbenova, Nerudova, Vrchlického, Čechova a Máchriv
Mdj

K Jensenovu pŤínosu na poli literárněvědné bohemistikv a pŤekladri
patŤí dálejeho vybor z básnického díla Svatopluka Cecha Dikter (Básně,

', Musikretly 1961, č. 6.
a B. Mencák: leckoslovakien och Norden, Horisottt 1967, č. ]' s.8
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G teborg 1898), literární studie Joro slau Vrchlick:j bohatě dokumentovaná

pŤeklady Vrchlického poezie (Stockholm 1904) a pŤeklady prÓz Ju|\aZeyera

vydané ve svazku Beriittelser och sagor (Povídky a pohádky, Stockholm

1904).
Dalším v1fznamn;im pŤekladatelsk1ím počinem je dílo Ellen Sofie Weste.

rové' která pr"ttaaulu pod pseudonymem E. Weer. V roce 1894 vyšel ve

Stociholmu.její pŤeklad Byd.oktorn (Vesnick;i román) Karoliny Světlé a v

roce 1928 qfĚor zdíla otokara BŤeziny pod názvem Kd'Ilornas musik (Hud-

ba pramenri, tamtéž, s írvodem Arne Nováka). El]en Sofia Westerová (E.

Weer) pokračova]a také v tradici pŤedstavit českou literaturu formou an-

tologie. Pod názvem Tjeckiska beriittare (Čeští autoŤi povídek) vycházive

Stockho]mu roku 1929 ukázky z díla Jiráskova, Sovova a Knapova.

DoplĎujetakantologiiNyatjeckishanoueller(Novéčeskénovely)'kterou
o dva ioky dŤíve uspoŤádala a pŤeloŽila Ruth Wedin Rothsteinová (Stock-

holm 192Ť), která pŤedstavila Ii. Svobodovou, K. M. Čapka Choda, F. Srám-

ka, I' olbrachta, K. Čapka, F. Langera a R. Medka' Její zásluhou také je,

Že už v roce 1926 byl do švédštiny pŤeložen Capkriv Krakatit.

Po 2. světové válce je to, opět v duchu tradice za|oŽené Alfredem

Jensenem, vynikající s]avista Nils Ák" Nil..o.', kdo spolu s pŤekladatelem

GÓranem Lundstrtjmem uspoŤádal anto|og1i Beriittelser ur bdda fickorna:

Tjechish humot; satir och beriittargliidje (Povídky z obou kapes: Cesk]f'humor'

satira a radost z vyprávění, Stockholm 1954)' obsahuje dvanáct povídek

Karla Čapka' jednu povídku I. otbrachta' osm povídek J. Haška a tŤi povídky

V. Vančury.
Lektorka češtiny na univerzitě v Lundu. Marie Rádlová-Jensenová,

pŤedstavuje za pŤekladatelské spolupráce sv;Ích studentrj češtin.y

i.Št.l'o'".t.ot'o, J. tleruttu, L. Aškenazyho, M. Kunderu' A. Klimenta,

I.KIímu, B' Hrabala a Ťadu slovensk;Ích autor v antologii Ny tjechish och

slouahískproso (Nová česká a slovenská prÓza, Stockholm 1965).

Také česká poezieje velice dobŤe reprezentována ve dvou antologiích.

První znich je áílem Erika Blomberga, kter vybral a pŤetlumočil ukázky

zdi1aP.Bezruče, S' K. Neumanna, K. Tomana, F. Šrámka, V. Dyka, J'Hory,

J. HoŤejšího, J' Wolkera, V. Nezvala, F. Branislava, J' Seiferta, F. Halase,

V. Holana, Y.Závaďy, F. Hrubína, J. Kainara a M' Floriana. Vyšla pod

názvem Mod'ern tjechoslouahisk lyrih (Moderní československá lyrika) v

roce 1961 ve Stockholmu.
Druhá antologie s vodními eseji ZdeĎka Pešata a Karola Rosenbauma,

kteŤí pravděpodobně ovlivnili i qfběr autorri, byla uspoŤádána Josefem

s.MiÁIem a Birgerem Normanem a vyšla ve Stockholmu v roce 1970 pod

názvem Tingens rcitta namn (Pravé jméno věcí). Jsou v ní zastoupeni

K.Biebl, I. Blatny, A. Brousek, I. Diviš, M. Florian, F. Halas, J. Hanzlík,

V. Holan, M. Ho]ub, F. Hrubín, J. Kainar, J. KoláŤ, Z.Išnebe|, L' Kundera,
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o. Mikulášek, V. Nezval,
J.Vladislav' J. Zábrana, J.

K. Šiktanc, J. Skácel, J.
Zahradníček. Y, Závada.

Šotola, o. Wenzl,

o 
M. Bergstrandová _ M. Larsson: Frrin Kci niginlusfer-Hand'skriÍIen till Nouelnberorktltrctt

(Ett bibliograli tler tjeckisk och slouakisk sk nlittertLtur i stlensk Óuersijttning 1862-1gg1),
Stockholm Slavic Papers S, Stockholm 1992.

11

rllr
l,ll11

Brnr,rocnar.m ČpsxÉ LITERATURY vp ŠvnosnÝcH pŘnxr,anpcn

M Žeme tedy konstatovat, že antologie poskytovaly dobr;í vod do české
Iiteratury a pŤedevším v poezii, kteráje vzay tezko pŤeložitelná, je šíŤka
záběru obdivuhodná. V prÓze bylo více spisovatelri zastoupeno pi.eklady
cel}ích sv5ích děl' V bibliogTafii české a slovenské literatury ve s,,oask;;cn
pŤekladech 1862-1991, kteráje záslužnou prací Márty Bárgstrandové a
Matse Larssona,s je zastoupeno 174 českych áubrri. Kromě antologií uvádí
bibliografie 145 česk;Ích kniŽních titulri, jež jsou dílem 73 autortl,2těchto
knižních titulri je 53 dětská ]iteratura, která je často pŤekládána
prostŤednictvím němčiny či angličtiny. odečteme-li autory zastoupené jen
tvorbou pro děti, zbjNá 41 autor a 92 děl.

Nejvíce zastoupeny'rn autorem je Karel Čapek, jedenácti kniŽními tituly,
z .'íchž se mnohé dočkaly dalších vydání. Kromě nich má Čapek desítky
drobn]ych pr6z aukázek z díla otištěn;ích časopisecky ajeho divadelní hry,
kteréjsou neustále inscenovány na švédsk ch scénách, nejsou v bibliografii
zahrnuty.

__ Vedle Capkaje nesporně nejpopulárnějším česk;ím spisovatelem Jaroslav
Hašek, což se sice neprojevuje počtem titulri, vedle Suejka vyšeljenjeden
knižní v;íbor povídkové tvorby, a|e Šuejk jenesporně nejčastěji vydávanou
českou knihou a dosáhl na švédské poměry neobvykle.'y.ot.y.h knižních
nákladti. Byl také velmi spěšně dramatizován.

NepŤekvapí ani to, že počtem titulri a novJích vydáníjsou na druhém
místě za Capkem Milan Kundera a Ivan Klíma, obáiso., v bibliografii za-
stoupeni sedmi knižními tituly (nepočítáme-li KlÍmovu knihu pro děti).
Navíc v roce 1994 vyšel švédsky KlímLiv román Čehdní na tmu, iekciní na
suěÍlo. Sedmi knižními tituly je zastoupen také Jaroslav Seifert a bibliogra-
fie jasně ilrr"q1ry;", že zájemo jeho dílo byl značně ovlivněn udělením Nobe-
lovy ceny' Uspěšn5írn autorem je ve Švédsku také Václav Erben, kter;/' je
zastoupen šesti detektivními romány.

Bohumil Hrabal je zastoupen čtyrmi knižními titl|y: Inzerát na dtLm,
ue hterém už nechci bydlet (796$; Jak jsem obsluhoua'l anglichého hrále
(1985); ostŤe sledouané ulahy (1988); PostŤižiny (1988)' Kromě toho vyšly
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Giiteborg 1898), literární studie Jorc slau Vrchlich! bohatě dokumentovana

pŤekladVrch1ického poezie (Stockholm 1904) a pŤek1ady proz J,iiaZe.yera

,,vdu,,o ,,e svazku Biriittelser och sagor (Povídky a pohádky, Stockholm

1904) .
DalšímvyznamnyrnpŤekladatelskympočinemjedíloEllenSofieWeste.

rové, která pr"uaautu pod pseudonymem E. Weer. V roce 1894 vyšel ve

Stocí<holnru její pŤeklad Bydohtorn (Vesnicky román) Karoliny Světlé a v

roce 1928 r":;to' ' anu obkara BŤeziny pod názvem Kdllornas musih (IJ:uď-

ba pramen-ri, tamtéž, s ťrvodem Arne Nováka). Ellen Sofia Westerová (E.

Weer) pokračova]a také v tradici pŤedstavit českou literaturu formou an-

tologie. Pod názvem Tjeckisha beriittare (Čeští autoŤi povídek) vycházive

Stockholmu roku 1929 ukázky z díla Jiráskova, Sovova a Knapova.

DoplĎujetakantologiiNyotjechishanoueller(Novéčeskénovely),kterou
o dva roky dŤíve uspoŤádala a pŤeložila Ruth Wedin Rothsteinová (Stock-

holm 192Ť), která piedstavila R. Svobodovou, K. M. Čapka Choda, F. Šrám-

ka' I. olbrachta, K' Čapka, F. Langera a R. Medka. Její zásluhou také je'

že už v roce 1926 byl do švédštiny pŤeložen Capkriv Krahatit.

Po 2. světové válce je to, opět v duchu tradice za|ožené A]fredem

Jensenem, vynikající s]avista Nils Áke Nilsson, kdo spolu s pŤekladatelem

Gijranem LundstrÓmem uspoŤádal antologii Bercittelser ur bŮda fickorna:

TJechisk humot; satír och betitttargttidje (Povídky z obou kapes: Česky humor'

,áti.u u radost z vyprávění, Stockholm 1954). obsahuje dvanáct povídek

x*tu Č.ptu, jednu povídku I. olbrachta, osm povídek J. Haška a tŤi povídkv

V. Vančury.
Lektoika češtiny na univerzitě v Lundu, Marie Rád1ová-Jensenová,

pŤed.stavuje za pŤekladatelské spolupráce svych studentri češtiny

i.Št.,,o'".t.ot'o, J' Ttefutt<u, L' Aškenazyho, M. Kunderu, A. Klimenta,

I.Klímu,B.HrabalaaŤaduslovensk;íchautorrivantologi iNytjechiskoch
slouahis;kprosa (Nová česká a slovenská prÓza, Stockholm 1965).

Také česká poezie je velice dobŤe reprezentována ve dvou antologiích.

První znich je áílem Erika Blomberga, ktery vybral a pŤetlumočil uk-ázkv

z díla P. Bezruče, S. K. Neumanna, K. Tomana, F. Šrámka, V. Dyka, J.Hory,

J. HoŤejšího, J. Wolkera, V. Nezvala' F. Branislava, J. Seiferta, F. Halase,

V. Holana, Y.Závaďy, F. Hrubína, J' Kainara a M. Floriana' Vyšla pod

názvem Modern tjechoslouakish lyrih (Moderní československá lyrika) v

roce 1961 ve Stockholmu.
Druhá antologie s írvodními eseji ZdeĎka Pešata a Karola Rosenbauma,

kteŤí pravděpodobnc ovlivnili i v běr autorri, byla uspoŤádána Josefem

B'MiÁlem a Birgerem Normanem a vyšla ve Stockholmu v roce 1970 pod

názvem Tingens riitta narnn (Pravé jméno věcí). Jsou v ní zastoupeni

K.BiebI, I, Blatn1y, A' Brousek, I. Diviš, M. Florian, F. Halas, J. Hanzlík,

V. Holan, M. Holub, F. Hrubín, J. Kainar, J. KoIáŤ, Z. Kriebel, L. Kundera,
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o. Mikulášek, V. Nezval,
J'\ladislav, J' Zábrana. J.

K. Siktanc, J. Skácel, J.
Zahradníček, Y, Závada'

Šotola, o. Wenzl,
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BIBLIoGRAFIE čESKÉ LITERATURY vp ŠvÉosrfcH PŘEKLADECH

Mrižeme tedy konstatovat, že antologie poskytovaly dobr;/ vod do české
literatury a pŤedevším v poezii, kteráje vždy téžko pŤeložitelná, je šíŤka
záběru obdivuhodná . Y pr6ze bylo více spisovatelri zastoupeno pi.eklady
cel}ich svych děl. V bibliografii české a slovenské literatury ve švédskych
pňekladech 1862-1991, kteráje zásluŽnou prací Márty Bergstrandové a
Matse Larssona,s je zastoupeno 174 česk}Ích autorrf. Kromě antologií uvádí
bibliografie 145 česk;rch kniŽních titulri,ježjsou dílem 73 autorri. Z těchto
knižních titul je 53 dětská literatura, která je často pŤekládána
prostŤednictvím němčiny či angličtiny. odečtemeJi autory zastoupené1en
tvorbou pro děti, zbj"tá 41 autorri a 92 děl.

Nejvíce zastoupen1'rn autorenr je Karel Čapek, jedenácti kniŽními tituly,
z nichž se mnohé dočkaly dalších vydání. Kromě nich má Čapek desítky
drobn]ych ptÓz a ukázek z díIa otištěn;Ích časopisecky a jeho divadelní hry,
kteréjsou neustále inscenovány na švédsk5ich scénách, nejsou v bibliografii
zahrnuty.

Veďe Čapka je nesporně nejpopulárnějším česk m spisovatelem Jaroslav
Hašek' coŽ se sice neprojevuje počtem titulri, vedle Suejha vyŠeljenjeden
kniŽní vJybor povídkové tvorby, ale Šuejk je nesporně nejčastěji vydávanou
českou knihou a dosáhl na švédské poměry neobvykle vysok)í'ch knižních
nákladri. Byl také velmi ríspěšně dramatizován'

NepŤekvapí ani to, Že počtem titulri a nov;Ích vydání jsou na druhém
místě za Čapkem Milan Kundera a Ivan Klíma, obá.jsou v bibliografii za-
stoupeni sedmi knižními tituly (nepočítáme-li KlÍmovu knihu pro déti).
Navíc v roce 1994 vyše| švédsky Klímriv román Čekdnl na tmu, iekciní na
suěllo. Sedmi kniŽními tituly je zastoupen také Jaroslav Seifert a bibliogra-
fie jasně ilustruje, že zájemo jeho dílo byl znač,néovlivněn udělením Nobe.
lovy ceny. Uspěšnfm autoremje ve Švédsku také Václav Erben, kter;/'je
zastoupen šesti detektivními romány'

Bohumil Hrabal je zastoupen čtyr.mi kniŽními titu|y: Inzer t na d' m,
ue hterém už nechci bydlet (196$; Jak jsem obsluhoual anglického krdle
(1985); ostŤe sledouané ulahy (1988); PostŤižiny (1988). Kromě toho vyšIy

" M. Bergstrandová _ M. Larsson: Fldlr Kc;niginlnfer.Handskriften till Nouelnberorktrtrctt
(En bibliografi i)tler tieckisk och slouakisk skÓnlitteratur i stlensk ij]Uersdtt|l i l lg 1862-1gg1),
Stockholm Slavic Papers 5, Stockholm 1992.
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v roce 1990 samostatně povídky Listopadouj,uragá.n aZiuoucí Ťetězy jako

22. čís|o Rijster fián TJeckoslovakien (Hlasy z Československa), které vydává
nadace Charty 77.

TŤemi kniŽními tituly jsou zastoupeni A]exandr Kliment, Pavel Kohout
jemuŽ vyšel navíc román Sněžím Í99il, Josef Skvoreck;/ a Ludvft Vaculík.
Dvěma titutyjsou zastoupeni Svatopluk Čech, Vladimír Holan, Egon Hostov-
sky, Jan Procházka a JiŤí Sotola.

Podrobnější studium bibliografie české literatury vydané ve Svédsku
ukazuje, že nejplodnějšími obdobími byla dvacátá,tÍicátá a šedesátá léta,
jimž je společné, žetobyLa doba, kdyvznikala Ťada v;Íznamn;ích děl, která
se dos|ávala ke švédskému čtenríŤi bezuftazného časového posunu. Současně
v době první republiky a do jisté míry i v šedesá|/ch letech byla moŽnost
navazovat kontakty mezi česk;Ími a švédsk:Ími bohemisty, literárními vědci,
kritiky a spisovateli. V šedesátych letech byl kromě zmíněn1fch antologií
plodem této spolupráce napŤíklad pŤeklad Holanovy poezie, kterou společně
s D. Chvojkovou-Pallasovou pŤebásnil Harry Járw, či vyíbor z Nezvalovy
poezíe, kterou za spolupráce s D. Chvojkovou-Pallasovou pŤetlumočil sám
Arthur Lundkvist.'

V roce 1967 jako redaktor v5íznamného švédského časopisu Horisont
věnoval Harry Járv celé jedno číslo československé kultuŤe a vybral si v
Československu tak kompetentní spolupracovníky, Že vyslanectví ve
Stockholmu si objednalo 1500 vÍtiskri. V sedmdesá[Ích a osmdesátych letech
otevŤel Harry Járv stránky časopisri Radix a Fenix české tematice, kterou
se sám často odborné zabyval, a českyím autorrim. Docenit jeho v znam
pro recepci a hlubší pochopení české literatury ve Švédsku by si zasloužilo
samostatnou studii. Zde je možno jen odkázllt na bibliografii jeho díla, která
vyšla kniŽně7, a pĚipomenout jeho osobnost jako pŤíklad jednoho z téch,
kteŤí, ač sarni nejsou bohemisté a nehovoÍí česky' se vyznamně podílejí

na šíŤení znalostí o české literatuŤe a kultuŤe ve Švédsku'
Také okolnost, že od, konce sedmdesá|/ch let bylo ve Stockholmu sídlo

zahraničního odděIení Charty 77 apozději Nadace Charty 77,méla nesporně
vliv na zu!šeni zájmu o českou literaturu' Mělo to však i své stinné stránky,
když často zŤetele politické pŤevládaly nad uměleck;Ími. Bylo postatně lehčí
prosadit napŤíklad vydání Kohoutovy Kotyně než knih Hrabalov ch. T}.to

o V. Holan: Drolntnen och andrtl diAler (Sen ajiné básně), pŤel. D. Chvojková.Pallasová
a H' Járv, Cavefors 1970;V' Holan: Nott med Haml,et (Noc s Hamletem), pÍel' D. Chvojková.
-Pallasová a H' Járv, Stďfanstorp 1969; V. Nezva|: Mellan t.egnets fi'ngrar (Mezi prsty deště),
pŤel' A. Lunkvist a D' Chvojková-Pallasová' Stockholm 1968'

'H. Já*' Trlckta skrifter 1g3g-1980, ed. Y. o' Hedvallová, Stockholm 1981; pokračuje

ve sborníku.I/utnanistnetr sotn. salt och styrka (Bilder och betraktelser tilldgnade H. Jd'ru),
Stockholm 1987, s.  551-579.
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negativní vlivy v duchu jiŽ v;Íše pŤipomenu{/ch tradic usměrĎovali švédští
bohemisté, z nichŽ bych chtěla jako pffklad jmenovat alespoĎ lektorku češ-
tiny na univerzitě v Lundu, Miloslavu Slavíčkovou, kteríprávě Hrabalovi
věnovala Ťadu odborn ch studií.

Závěremje možno konstatovat, Že devadesátá léta by se opět mohla
stát obdobím otevňen;/ch osobních stykri, které vždy mělo velice pozitivní
v/sledky. ZuzanaBrabcová a Daniela Hodrová vycházejí v nejp""*iiŽ.,ě;ší.
nakladatelství Bonniers a jsou velice kladně pňijaty kritikou. Ivan KIíma
pŤispívá do vlivného švédského deníku Svenska dagbladet, člen kulturní
redakce tohoto listu, spisovatel' pŤekladatel a kritikSteve Sem-Sandberg
uveŤejnil v časopise Tidskriften 90-tal čIánek o současné české literatuŤe
pod názvem Nouá, skutečnost čekající na ulastní ieč. Nelze nesouhlasrt s
jeho závěrem: .'Je potŤeba času, aby se staré rány mohly zahojit, aby mohla
blít znovu navázána pouta s Živ m literárním dědictvím, které existuie,
ale je ještě hluboko pod zemí.''

Chtěla bych zakončit sv j pŤíspěvek delším citátem zjeho článku, proto.
Že se domnív ám, že pro českého čtenáŤe je sám o sobě ilustrací, že vedle
jazykoqich bariér existují i bariéry nedostatečn:/'ch vědomostí a politick;fch
klišé, které lehce vedou k falešn1/'m generalizacím:,'Uplynulo pět let od událostí roku 1989; pro většinu z nás patií k nedáv.
né minulosti, ale v témže období začíná nastupovat nová generace' pro
kterou komunismus... je už historií...

PŤipočtěme k tomu, že Československo, stejně jako zbytek v1fchodní
Ewopy' nikdy neměIo vlastní tradici avantgardy' Z pochopiteln;ich árivodri:
v letech komunismu bylo driležitěj ší nauazouat pouta s minulostí než je
lámat. Formální a stylistické experimenty, pokud pŤece jen existovaly, byly
sekundární' diktované politickfmi podmínkami. xo-put.t.'i p rÓza Dartteiry
Hodrové se svou intrikátní sítí literárních referencí je jedním z pŤftladri;
její prÓza není nesena vt,]'í uytuoŤit noué, a|e poŽadavkem obsáinout uše.

Namísto skutečné obnovy formy vystupuje naopak jak si povrchní
avantgardismus' Živen;i jak ruzn;Ími esoterick;ími pavědami' tak rrizn;Ími
reprezentanty ''bulvární prÓzy,,... Velice jasně patrné je to ve vlivu, kte4f
má na mladé spisovatele vjist ch kruzích velmi uctívan;i básník Egon Bon.
dy. Zapomínají, že i nejodváŽnější nová literární tvorba vyžaduje kontinuitu;
a toje něco, co tato země, odŤíznutá tolik let od sv;Ích severních a západních
spŤízněncri, postrádá.,'8

l

l

l
o S. Senr.Sandberg: En ny verklighet i vántan pa sitt sprák (Nová skutečnost čeka1icí

na vlastní íed, Tidskriftett' 90.tal on litteratur och konst L994. č. 12. s.72.
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v roce 1990 samostatně povídky.LjsÚop ad,ouy uragá'n aŽiuoucí Ťetězy jako

22. éís|o Rtjster Í}án TJeckoslovakien (Hlasy z Československa), které vydává

nadace Charty 77.
TŤemi kniŽními tituly jsou zastoupeni Alexandr Kliment, Pavel Kohout

jemuž vyšel navíc román SněŽí m ( 1993), Josef Škvoreck;/ a Ludvft Vaculík.

Dvěma tituly jsou zastoupeni Svatopluk Čech, Madimír Holan, Egon Hostov-

sk}i, Jan Procházka a Jiií Šotola.
Podrobnější studium bibliografie české literatury vydané ve Švédsku

ukazuje, že nejplodnějšími obdobími byla dvacátá,tÍicátá a šedesátá léta,
jimŽ je společné, že to byla doba, kdyvznikala Ťada r{'znamn;Ích děl, která

se dos|ávala ke švédskému čtenáii bez r razného časového posunu. Současně

v době první republiky a do jisté míry i v šedesátych letech byla moŽnost

navazovat kontakty mezi česk1imi a švédsk;Ími bohemisty, literárními vědci,

kritiky a spisovateli' V šedesát1/'ch letech byl kromě zmíněn;|'ch antologií
plodem této spolupráce napŤíklad pŤeklad Holanovy poezie, kterou společně

s D. Chvojkovou-Pallasovou pŤebásnil Harry Járv, či vyíbor z Nezvalovy
poezie,kterou za spolupráce s D. Chvojkovou-Pallasovou pňetlumočil sám

Arthur Lundkvist."
V roce J'967 jako redaktor vyznamného švédského časopisu Horisont

věnoval Harry Járv celé jedno číslo československé kultuŤe a vybral si v

Československu tak kompetentní spolupracovníky, Že vyslanectví ve

Stockholmu si objednalo 1500 \ tisk . V sedmdesá!Ích a osmdesátych letech

otevŤel Harry Járv stránky časopisri Radix a Fenix české tematice, kterou

se sám často odborné zabyval, a českym autorrim. Docenit jeho vyznam
pro recepci a hlubší pochopení české literatury ve Švédsku by si zasloužilo

samostatnou studii. Zde je moŽno jen odkázlrt na bibliografii jeho díIa, která

vyšla knižně7, a pŽipomenout jeho osobnost jako pÍftlad jednoho z těch,

kteÍí, ač sami nejsou bohemisté a nehovoŤí česky, se v;íznamně podílejí

na šíŤení znalostí o české literatuŤe a kultuŤe ve Švédsku.
Také okolnos t, že od konce sedmdesá!Ích let bylo ve Stockholmu sídlo

zahraničního odděIení Charty 77 apozďějiNadace Charty 77,měla nesporně

vliv na zqišení zájmu o českou literaturu. Mělo to však i své stinné stránky,

když často zíete|epolitické pŤevládaly nad uměleck mi. Bylo postatně lehčí

prosadit napŤíklad vydání Kohoutovy Ka tyně než knih Hrabalovfch. T!.to

b V' Holan: Drolrunen och andra djŘÚer (Sen a jiné básně), pŤel' D. Chvojková.Pallasová

a H' Járv, Cavefors 1970; V. Holan: No tt mtd Hanlet (Noc s Hamletem), pŤel. D. Chvojková-
-Pa]lasová a H. Ján, Stďfanstorp 1969; V. Nezvďl: MeIIan regnets flngrar (Mezi prsty deště),
pňel. A. Lunkvist a D. Chvojková.Pallasová, Stockho|m 1968'

'H' Já*. Trychta skrifter 1g3g-1980, ed. Y. o. Hedvallová, Stockholm 1981; pokračuje

ve sborníku Hu'manistnen som salt och styrk'a (Bilder och betraktelser tillrigtlude H' Jijrtl),

Stockholn 1987, s.  551-579.
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negativní vlily v duchu již v še pŤipomenut;Ích tradic usměrĎovali švédští
bohemisté, z nichŽ bych chtěla jako pŤíklad jmenovat alespoĎ lektorku češ-
tiny na univerzitě v Lundu, Miloslavu Slavíčkovou, která právě Hrabalovi
věnovala Ťadu odborn ch studií.

Závéremje možno konstatovat, že devadesátá léta by se opět mohla
stát obdobím otevŤen;ich osobních stykri, které vŽdy mělo velice pozitivní
vjsledky. ZuzanaBrabcová a Daniela Hodrová vycházejí v nejprestižně;ším
nakladatelství Bonniers a jsou velice kladně pŤijaty kritikou' Ivan Klíma
pŤispívá do vlivného švédského deníku Svenska dagbladet, člen kulturní
redakce tohoto listu, spisovatel, pŤekladatel a kritik Steve Sem-Sandberg
uveŤejnil v časopise Tidskriften 90-tal článek o současné české literatufe
pod názvem Nouá shutečnost čekající na vlastní žeč. Nelze nesouhlasit s
jeho závěrem: ''Je potieba času, aby se staré rány mohly zahojit, aby mohla
bft znovu navázána pouta s živj,m|iterátním dědictvím, které existuje,
ale je ještě hluboko pod zemí.'.

Chtěla bych zakončit svrij pŤíspěvek delším citátem zjeho článku, proto-
Že se domnívám, že pro českého čtenáŤe je sám o sobě ilustraci, že vedle
jazykovych bariér existují i bariéry nedostatečn;Ích vědomostí a politick;/ch
klišé' které lehce vedou k falešn;Ím generalizacím:

'.Uplynulo pět let od událostí roku 1989; pro většinu z nás patŤí k nedáv.
né minulosti, ale v témŽe období začíná nastupovat nová generace' pro
kterou komunismus... je uŽ historií...

PŤipočtěme k tomu, Že Československo, stejně jako zbytek v1fchodní
Ewopy, nikdy nemělo vlastní tradici avantgardy. Z pochopiteln;ich drivodri:
v letech komunismu bylo driležitěj ší nauazouat pouta s minulostí než je
lámat. Formální a stylistické experimenty, pokud pŤece jen existovaly, byly
sekundární, diktované politickjmi podmínkami. Kompaktní prÓza Daniely
Hodrové se svou intrikátní sítí literárních referencíje jedním z pŤíklad ;
jejíprÓza není nesena v,i|íuytuoŤit noué, a|e poŽadavkem obs hnout uše.

Namísto skutečné obnovy formy vystupuje naopak jak5isi povrchní
avantgardismus, živen;/, jak rrizn1rmi esoterick;/'mi pavědami' tak rrizn;ími
reprezentanty .'bulvární pr6zy,,... Velice jasně patrné je to ve vlivu, kter
má na mladé spisovatele v jist;Ích kruzích velmi uctívan;Í básník Egon Bon.
dy. Zapomínají, že i nejodvážnější nová literární tvorba vyžaduje kontinuitu;
a toje něco, co tato země, odíznutá tolik let od sqfch severních a západních
spŤízněnc , postrádá.,'8

. S' Senr-Sandberg: En ny verklighet i vántan pa sitt sprák (Nová skutečnost čekajíci
na vlastní Ťeč), Tidskriften g)-tal om litterdtur och konst 1994. č'. 12. s.72'
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Vezmeme-li v rivahu všechny vnější historicko-politické okolnosti a jazykové
bariéry, mrižeme konstatovat, Že celková bilance děl, kterjmi je česká litera-
tura ve Švédsku zastoupena, není kvalitativně ani kvantitativně tak špatná,
jak by se dalo očekávat. Navíc značně vzrostl počet česko-švédsky biling.
vních lidí a osobních kontaktri. Mladí švédští bohemisté mají možnost spolu-
práce s česk1fmi kolegy, což bylo vždy v minulosti podmínkou hlubšího po-
chopení české literatury ajejího správnét'o zaŤazení do kontextu literatury
světové.

BoHEMISTII{A VE sPoJENfCH STÁTECH

PETR HOLMAN

Hance

Několik pŤítomn ch bibliograficko.informativních poznámek věnovanych
stručnému popisu literárněvědn:fch bohemistick;fch aktivit ve Spojen]fch
státech americk;fch si naprosto neklade jak koli nárok na riplnost. Téma
je pŤíliš rozsáhlé, a nadto bych se rád vyhnul (i když jsem si vědom, Že
právě v tomto pŤípadě to plně možné není) opakoviíní někter ch skutečností,
které ve své stati PŤínos česk!,ch emigrant ue Spojen!,ch stdtech literdr-
něuědné bohemistice pŤipomíná Paul Tlensky a které byly součástí souhrn-
n;Ích informací každého ričastníka tohoto kongresu.

DatujemeJi počátek nově vzniklé tradice bohemistiky v Americe koncem
1. světové války, musíme konstatovat, Že i během relativně velmi krátkého
období rozvoje literárněvědné bohemistiky - trvá tedy něco pŤes tŤi čtvrti
století - vznikla celá Ťada prací zásadního vfznamu. Konec minulého století
jako by pŤedurčil pŤíští zájem o Čechy a bohemistická studia. MimoŤádně

spěšná kompoziční, dirigentská, propagační a organizační činnost Antonína
DvoŤáka na Národní konzervatoŤi v New Yorku (1892-1895) a vlivjeho
hudby v Americe a rozsáhlé pŤednáškové a popularizační aktivitykníŽete
Francise von Liitzow (práce věnovaná dějinám Čech a prrikopnická kniha
Bohernian Literature vyšly na konci století, The Life and. Times of Master
John Hus roku 1909) byly pŤijaty velmi vlídně - pŤedevším ve DvoŤákově
pŤípadě-, i když vcelku bez většího ohlasu.

Na mnoha místech v Americe by|y zak|ádány nejrriznější krajanské
tělocvičné, divadelní a hudební spolky, na někte4fch nižších školách se
uŽ dokonce také vyrčoval česk]fjazyk. Asi od poloviny 19. století vycháze|o
mnoho česk]ích novin a časopisti (Náprstkovy radikální a antiklerikální
aktivity našly svrij prostor v německém Flugblátter tištěném v Milwaukee
od roku 1850, pnr české noviny ve Spojen1fch státech, Slowan Amerikánsk ,
zača|y vycházet 1. Iedna 1860 v Racine ve Wisconsinu; [Ídeník Pokrok
Zápaďuby| za|ožen 1' srpna 1871 v omaze v Nebrasce s mottem ''pilně
sloužíc (!) zájmu národnímu, hledět chci vždy k vzdělání obecnému'' _ ien
v Nebrasce byly publikovány dvacatery české noviny; celkem bylo ve
Spojen;/ch státech v letech 1860-1911 vydáváno 326 periodik, z nichž
nejd ležitější byly napŤftlad Hlasatel, Národ a Katolík v Chicagu, Noqi
svět v Clevelandu, Americké Listy v New Yorku nebo Našinec a Nov.Í domov
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