
ZÁsýn

Vezmeme-li v rivahu všechny vnější historicko-politické okolnosti a jazykové

bariéry, mrižeme konstatovat, že celková bilance děl, kterlmi je česká litera-
tura ve Švédsku zastoupena, není kva]itativně 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 česk mi kolegy, což bylo vždy v minulosti podmínkou hlubšího po-

chopení české literatury ajejího správného zaÍazení do kontextu literatury
světové.

BoHEMISTIKA vE sPoJnnnÝcH sTÁTEcH

PETR HOLMAN

Hance

Několik pŤítomn1fch bibliografi cko-informativních poznámek věnovan1Ích
stručnému popisu literárněvědn ch bohemistick;ich aktivit ve Spojenych
státech americk;fch si naprosto neklade jak koli nárok na írplnost. Téma
je pŤíliš rozsáhlé, a nadto bych se rád vyhnul (i kdyŽ jsem si vědom, Že
právě v tomto pŤípadě to plně možné není) opakování někter ch skutečností,
které ve své stati PŤínos česk!,ch emigrant ue Spojen!,ch stdtech literd,r.
něuědné bohemistice pŤ.ipomíná Paul Tlensky a které byly součástí souhrn-
n1fch 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 q/znamu. Konec minulého století
jako by pňedurčil pŤíští zájem o Čechy a bohemistická studia. MimoŤádně
irspěšná kompoziční, dirigentská, propagační a organizační činnost Antonína
DvoŤáka na Národní konzervatoŽi v New Yorku (1892-1895) a vliv jeho
hudby v Americe a rozsáhlé pŤednáškové a popularizační aktivity knižete
Francise von Liitzow (práce věnovaná dějinám Čechri a prrikopnická kniha
Bohemian 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 byly zakládány nejr znější krajanské
tělocvičné, divadelní a hudební spolky, na někte4Ích nižších školách se
už dokonce také vyučoval česk;fjazyk' Asi od poloviny J'9. století vycháze7o
mnoho česk ch novin a časopisri (Náprstkovy radikální a antiklerikální
aktivity našly svrij prostor v německém Flugblátter tištěném v Milwaukee
od roku 1850, první české noviny ve Spojen1ích státech, Slowan Amerikánsk;Í,
zač,a|y vycházet 1. ledna 1860 v Racine ve Wisconsinu; [ideník Pokrok
Západu byl zaloŽen 1. srpna 1871 v omaze v Nebrasce s mottem'.pilně
sloužíc (!) zájmu národnímu, hledět chci vŽdy k vzdělání obecnému.' _ jen
v Nebrasce byly publikovány dvacatery české noviny; celkem bylo ve
Spojen;fch státech v letech 1860.1911 vydáváno 326 periodik, z nichž
nejdrileŽitější byly napŤíklad Hlasatel, Národ a Katolík v Chicagu, NoqÍ
svět v Clevelandu, Americké Listy v New Yorku nebo Našinec a Noqf domov
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v Texasu), avšak zájem o češtinu a českou literaturu byl tehdy ještě

minimální. Práce Josepha S. Roučka The Czechs and Slouahs in America
(Minneapolis 1967)' sborník Panorama: A Historical Reuiew of Czechs and
Slouaks in the United States of America (Czechoslovak National Council
of America' Cicero 1970) nebo dlileŽité dílo historika T. Čapka Padesá,t

Iet česhého tishu u Americe od uyddní,'SlowanaAmerikdnshého,, u Racine
(New York 191].) či jeho The Czechs in America (Boston-New York 1920)
jsou v mnoha ohledech ve]mi instruktivní.

Jedna z prvních antologií české poezie v jazyce anglickém v bec, Án

Anthology of Modern Bohemian Poetry, kterou v roce I9I2 pŤipravil Percy
Paul Phineas Selver, byla jakousi pŤedzvěstí nové vlny zájmll o českou
literaturu vzniknuvšího po ukončení 1. světové války. Snad právě díky
početn''m, i když kvalitatirarě leckdy velice rozdíIn5nn Selverovym pŤek]adrim

se tento zájem neustále prohluboval. Do roku 1930 vydal tento dosud
nedoceněny a u nás po roce 1948 dokonale umlčeny britsk propagátor

české literatury Ťadu pŤekladri děl bratŤí Čapkri, Emanuela z Lešehradu,

J. S. Machara, F. Šrámka, K. Konráda' anglicky psanou monografii

věnovanou o. BŤezinovi, paměti E. Beneše, několik dalších antologií české
poezie a prÓzy, učebnici češtiny pro samouky atd.

V odděIení rukopisri Houghton Library na Harvardově univerzitě jsou

uloŽeny originály dopisri o. BŤeziny, J. S' Machara, A. Sovy a K. Capka
P. Selverovi. V roce 1914, po vydání Selverovy antologie, Machar stručně
hodnotí nejenom tuto práci' ale zmiĎuje se i o obecném v1fznamu jeho snah:
,,Yzácny pane, udělal jste mi velikou radost zasláním své antologie. Je to

krásná ptáce, za niž Vám musí b;ft naše česká veŤejnost vděčna _ však
jste zajisté poznal pŤi svém pražském poby'tu, že jste se našemu národu

stal mil;fm a drah m člověkem.,. Chudob v anglick5í stručn:/.pŤehled dějin

české literatury qydan;f roku 7924 a jistě i Selver v první pŤeklad Haškova
Suejha z roku 1930 rrjst tohoto zájmu dále podpoŤily.

odchod renomovanych literárních vědcri Romana Jakobsona a Reného

Welleka do emigrace ve Spojen;/'ch státech, kde hledali a našli zcela jiné

podmínky k práci než v Cechách, znamenal v dalším v;Ívoji americké

bohemistiky d leŽit moment, i když Jakobson sám se kromě své jediné

ptáce z oboru bohemistiky, kterou v Americe napsal (Moudrost starlch

Čech ,: oduěhé z6'klady nrirodního odboje, Ceskoslovensk3í kulturní krouŽek,

New York 1943),1 věnoval v hradně rusistice a slavistice, jazykovědě,

literární teorii a dalším oborrfm. Nicméně zptisob, kteqfm uváděl ve známost

r D kazem, Žejist ' nesouhlas s poněkud jednostrann;Ím Jakobsonov;/m v]fkladem stáIe

trvá, mriže bjt napŤíklad článek J. Lehára Roman Jakobson: Moudrost star;Ích Čechri
(Nedokončená polemika o smysl česk;fch dějin), ÓesĚá literatura 1995, s. 39.55 (pťrvodně

pŤedneseno v olomoucké pobočce LiteránIrěvédné společnosti AV ČR 20. 10. 1994)'
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a v život myšlenky Pražského lingvistického kroužku, jak inicioval zaváďěni
v1fuky českého jazyka a literatury na nejvyznačnějších americk;/'ch
univerzitách (pŤedevším Harvard a Columbia), nebo jeho nerínavná podpora
publikovriní bohemistick ch materiál zaslouŽí stril;f obdiv a uznání. Všechny
podstatné práce Jakobsonova díla jsou součástí osmisvazkového vydání
- Roman Jakobson: Selected Writings (Haag 1966-1988).

Vědecké kvality a mimoŤádn)i vyznam bohemistick5Ích prací Reného
Welleka, jeho rozsáhlych srovnávacích i pŤehledov1Ích studií a článkri, ve
svém pĚíspěvku podrobně analyzoval Paul Tlensky. Dílem Milady Součkové,
další pŤedstavitelky české bohemisťiky ve Spojen;/ch státech, jejíž ptáce
se nyní v Praze znovu vydávají a která v české literatuŤe patŤí k pozoruhod-
nfm ''objevrim.', se podrobně zab;fvala Veronika Ambrosová.

Mluvíme-li o americké literárněvědné bohemistice zastoupené
emigrovavšími vědci, musíme se zmínit o dalších osobnostech, které se
qÍznamnym zptisobem podílely na jejím dalším vjwoji. Francis Dvornik
(Harvard) od roku 1926 publikoval dlouhou Ťadu prací t1ikajících se historie,
fi]ozofie, politick;fch věd a civilizace Byzance, Ríma, Slovanri a problematiky
stŤední a vychodní Ewopy.2 V Praze Dvornik uveŤejnil v několika jazykoqÍch
mutacích napií}Jad Ziuot suatého Václaua k tisícímu ulročí jeho mučednické
smrti (1929), Les légendes de Constantin et de Méthode uues de Byzance
(1933) nebo Byzantshé mísie u Slouan (1970). V Chicagu byla lydána práce
Czech Contributions to the Growth of the United States (1962).

Jakobsonriv harvardsk;f žák, lingvista, estetik, sémiotik a reprezentant
pražské strukturalistické školy Ladislav Matějka, do Spojenych státri odešel
- podobně jako Součková - po komunistickém puči v roce 1948, tedy ve
značné změněn);ch podmínkách platn ch i pro americké prostŤedí. Jako
jedna z mnoha americkych reakcí na sovětsky iispěch ve druhé světové
válce bylo také to, že bylv zakládány katedry slavistiky, což v praxi
znamenalo, že se na drtivé většině univerzit začalo vyučovat pŤedevším
a vyhradně ruskému jazyku a literatuŤe' Další slovanské, ''malé.' jazyky
jako polština, bulharština, srbochorvatština a čeština zač,aly vytaznéji
pronikat do povědomí pŤedevším na začátku šedesáfich let, kdy americká
vláda poskytla mimoŤádné dotace na založeni programri zaměŤenych na
studium jazykri' historie a reálií v;Íchodoevropsk;/'ch zemí.

" Haroard University Press, Champion Paris, Editions du Seuil Paris, Editions du Ceď
Paris, Bums md Oates Iondon, Dacre Press Westminster, Liviana Padua, Cambridge University
Press, Variorum Reprints London, Polish Research Centre London, Dumbarton Oaks Center
for Byzantine Studies, American Academy ofArts and Sciences Boston, Fordham University
Press, Hawthhorn Books New York, Rutgers University Press, KŤeséanská akademie Řrm'
Marquette University Milwaukee, Schwabenverlag Stuttgart aj.
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v Texasu), avšak zájem o češtinu a českou literaturu byl tehdy ještě

minimální. Práce Josepha S. Roučka The Czechs and Slouahs in America
(Minneapolis 1967), sborník Panorama: A Historical Review of Czechs and
Slouaks in the United States of America (Czecltoslovak National Council
of America' Cicero 1970) nebo dlileŽité dílo historika T. Čapka Padesá,t

Iet česhého tishu u Americe od uyddní,,SlowanaAmerikdnshého,, u Racine
(New York 191]') či jeho The Czechs in America (Boston-New York 1920)
jsou v mnoha ohledech velmi instruktivní.

Jedna z prvních antologií české poezie v jazyce anglickém v bec,Án

Anthology of Modern Bohemian Poetry, kterou v roce 1912 pŤipravil Percy
Paul Phineas Selver, byla jakousi pŤedzvěstí nové vlny zájmll o českou
literaturu vzniknuvšího po ukončení 1. světové války. Snad právě díky
početn1fon, i když kvďitativně leckdy velice rozdíInym Selveroqim pŤek]adrim

se tento zájem neustále prohluboval. Do roku 1930 vydal tento dosud
nedoceněny a u nás po roce 1948 dokonale umlčeny britskf propagátor

české literatury Ťadu pŤekladri děl bratŤí Čapkri, Emanuela z Lešehradu,

J. S. Machara, F. Šrámka, K. Konráda' anglicky psanou monografii

věnovanou o. BŤezinovi, paměti E. Beneše, několik dalších antologií české
poezie a prÓzy, učebnici češtiny pro samouky atd.

V odděIení rukopisri Houglrton Library na Harvardově univerzitě jsou

uloŽeny originály dopisri o. BŤeziny, J. S' Machara, A. Sovy a K. Capka
P. Selverovi. V roce 1914, po vydání Selverovy antologie, Machar stručně
hodnotí nejenom tuto práci, ale zmiĎuje se i o obecném v znamu jeho snah:
,,Yzácny pane, udělal jste mi velikou radost zasláním své antologie. Je to

krásná ptáce, za niž Vám musí b t naše česká veŤejnost vděčna _ však
jste zajisté poznal pÍi svém pražském poby'tu, Že jste se našemu národu

stal mil]fm a drah5ím člověkem.'. Chudob v anglick stručn:/'pŤehled dějin

české literatury vydan;f roku7924 a jistě i Selver v první pŤeklad Haškova
Suejha z roku 1930 rrist tohoto zájmu dále podpoŤily.

odchod renomovanych literárních vědcri Romana Jakobsona a Reného

Welleka do emigrace ve Spojen;/'ch státech, kde hledali a našli zcela jiné

podmínky k práci než v Cechách, znamenal v dalším v;Ívoji americké

bohemistiky d leŽitf moment, i když Jakobson sám se kromě své jediné

ptáce z oboru bohemistiky, kterou v Americe napsal (Moudrost starlch

Č e cb : o du ěké z á'klady n d rodn í h o od b oje, Ceskoslovensk kulturní kroužek,

New York 1943),1 věnoval qíhradně rusistice a slavistice, jazykovědě,

literární teorii a dalším oborrim. Mcméně zptisob, kter'fm uváděl ve známost

r D kazem, Žejist1f nesouhlas s poněkud jednostrann1im Jakobsonov1fm v1fkladem stáIe

trvá, mriže b;ft napŤíklad článek J. Lehára Roman Jakobson: Moudrost star;Ích Čechri
(Nedokončená polemika o smysl česk;fch déjin), Ceshá' Iiteratura 1995, s. 39.55 (pťrvorlně

pŤedneseno v olomoucké pobočce LiteránIrěvědné společnosti Av ČR 20. 10. 1994).
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a v život myšlenky Pražského lingvistického kroužku, jak inicioval zaváďéní
q/uky českého jazyka a literatury na nejvyznačnějších americk;|'ch
univerzitách (pŤedevším Harvard a Columbia), nebo jeho nerínavná podpora
publikovriní bohemistick ch materiálrl zaslouŽí stril;f obdiv a uznání. Všechny
podstatné práce Jakobsonova díla jsou součástí osmisvazkového vydání
- Roman Jakobson: Selected Writings (Haag 1966-1988).

Vědecké kvality a mimoŤádn1i vyznam bohemistick5Ích prací Reného
Welleka, jeho rozsáhlych srovnávacích i pŤehledov1Ích studií a článkri, ve
svém pĚíspěvku podrobně analyzoval Paul Tlensky. Dflem Milady Součkové,
další pŤedstavitelky české bohemistiky ve Spojen;/ch státech, jejíž ptáce
se n1ní v Praze znovu vydávají a která v české literatuŤe patŤí k pozoruhod-
nym ''objevrim,', se podrobně zab vala Veronika Ambrosová.

Mluvíme-l i  o americké l iterárněvědné bohemistice zastoupené
emigrovavšími vědci, musíme se zmínit o dalších osobnostech, které se
qÍznamnym zprisobem podílely na jejím dalším vjwoji. Francis Dvornik
(Harvard) od roku 1926 publikoval dlouhou Ťadu prací |ikajících se historie,
fr|ozofie, politick;/ch věd a civilizace Byzance, Ríma, Slovanri a problematiky
stŤední a vychodní Ewopy.2 V Praze Dvornik uveňejnil v několika jazykoqÍch
mutacích napŤí}Jad Ziuot suatého Václaua k tisícímu ulročí jeho mučednické
smrti (1929), Les légendes de Constantin et de Méthode uues de Byzance
(1933) nebo Byzantshé mísie u Slouan (1970). V Chicagu byla lydána práce
Czech Contributions to the Growth of the United States (1962).

Jakobsonriv harvardsk;f žák, lingvista, estetik, sémiotik a reprezentant
pražské strukturalistické školy Ladislav Matějka, do Spojenych státri odešel
- podobně jako Součková - po komunistickém puči v roce 1948, tedy ve
značně změněn);ch podmínkách platn ch i pro americké prostŤedí. Jako
jedna z mnoha americkych reakcí na sovětsky iispěch ve druhé světové
válce bylo také to, že bylv zakládány katedry slavistiky, což v praxi
znamenalo, že se na drtivé většině univerzit začalo vyučovat pŤedevším
a vyhradně ruskému jazyku a literatuŤe. Další slovanské, ''malé.' jazyky
jako polština, bulharština, srbochorvatština a čeština zač,aly vytaznéji
pronikat do povědomí pŤedevším na začátku šedesát1ich let, kdy americká
vláda poskytla mimoŤádné dotace na založeni programri zaměŤenych na
studium jazykri' historie a reálií v;íchodoevropsk;/'ch zemí.

" Haroard University Press, Champion Paris, Editions du Seuil Paris, Editions du Ceď
Paris, Bums and Oates I-ondon, Dacre hess Westminster, Liviana Padua, Cambridge University
Press, Variorum Reprints London, Polish Research Centre London, Dumbarton Oaks Center
for Byzantine Studies, American Acadeny ofArts and Sciences Boston, Fordham University
Press, Hawthhorn Books New York, Rutgers University Press, KŤeséanská akademie Řrm,
Marquette University Milwaukee, Schwabenverlag Stuttgart aj.
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Mezi nejdrileŽitější Matějkovy aktivity patŤila jeho více neŽ tŤicetiletá
redakční práce pŤi lydávání Michigan Slavic Publications na jeho domovské
Michiganské univerzitě, kde knižně, časopisecky i v rriznych sbornících
ryšla celá Ťada pŤekladri, studií, monografií i bibliografick1ich slavistick;fch,
rusistick1fch a bohemistick1ich prací. Kqfznamn1fm edičním počinrim patŤí
mimo jiné první a zatím jediné vydání (pod patronací americké Českosloven-
ské společnosti pro vědy a umění, jejíž podíl na rozvoji a podpoŤe
bohemistick;fch studií by nepochybně neměl b t pŤehlížen) anglického
pŤekladu dějin české literatury Arne Nováka Czech Literalure (pŤeklad
P. Kussi s dodatkem W. E. Harkinse, 1945-1985). Kromě mnoha dalších
prací (napŤík|ad Introductory Bibliography od Slauic Philology, University
of Michigan 1965; společně s L' R. Mick]esenem The Common SlauicVerbal
System, Haag 1973; Serbo-Croatian Oral and Written Verbal Art: Contacts
and Conflicts, Roma 1986) Matějka edičně pŤipravil vybor Czech Poetry:
A Bilingual Anthology (University of Michigan I97 3, 797 9). Od roku 1984
současně prisobil jako šéfredaktor ročenky Cross Currents zab3ívající se
stŤední Evropou. Také zde se objevilo velké mnoŽství drileži!/ch informací
o české literatuŤe, pŤftladně studie J. Chalupeckého o tragické komedii
J. Haška, studie J' Skvoreckého zab!,vajíci se stopováním americk;fch motivťr
v Hrabalově díle a další.

Lubomír DoleŽel, další z vridčích osobností zámoŤské bohemistiky,
studoval na Karlově univerzitě a publikoval své první práce v Praze
(napŤíklad o stylu moderní české prÓzy, 1960)' Později vyučoval na
Michiganské univerzitě a po roce 1968 na Torontské univerzitě. V emigraci
se dále věnoval svému zájmu o problematiku stylistiky (editorsk;/ podíI
na Statistics and Style, New York 1969), kterÍ vyrístil v práci Narratiue
Modes in Czech Literature (University of Toronto 1973; české vydání
Naratiuní zpúsoby u české literatuŤe, Praha 1993). Jednotlivé oddíly knihy
jsou věnovríny Komenskému, Raisovi, srorrnání'ryprávěcích postupri K.Čapka
a V. Vančury a Kunderovu Zertu. Spoh s drikladn1im teoretick5ím rivodem
patÍímezi nejzávažnější práce tohoto druhu v bec'

Doleželovy zájmy jsou mnohasměrné a wivetzá|ní, Z tozsáhlého
bibliografického soupisu Doleželor ch prací uved'me alespoř několik pŤíklad
tfkajících se bohemistickych studií.3 Zabyval se rovněŽ problematikou díla

" Prague School Stylistics (s J. Krausem , sb. Curuent Trends in Stylistics, ed. B. B.
Kachru - H. F. W. Stahlke, Edmonton-Champaig:n 1972; Narrative Worlds, sb. Sound, Sign
and Meaning (Quinquagenary of the Prague Linguistic Circle, ed. L. Matějka' Ann Arbor
1976; The Conceptual System ofPrague School Poetics (Mukďovsk]Í and Vodička)' sb. Slraclure
of the Literary Process (Studies Dedicated to the Memory of Felix Vodička), ed. P. Steiner
_ M. Červenka - R. Vroon, Amsterdam-Philadelphia 1982; MukaŤovshÍ and the Idea of Poetic
Truth, Russian Literature 12.1'3, L982; K. M. Čapek Chod and Modernism' sb. Karel Matěj
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Jaroslava Haška a Franze KaÍky.n
PraŽská škola byla v popňedí zájmuuž od konce 2. světové války. Ve

Spojenfch státech byla publikována Ťada knih, které dokumentují vliv a
vážnost, kterou praŽská lingvistická škola měla.s Mezi nejdrileŽitějšípráce
na toto téma patĚí kniha F. W. Galána Historic Structures: The Prague
School Project, 1929-1946 (University ofTexas 1985).

Peter Steiner, kterf studoval v Ptaze a na univerzitě v Yale (studia
zakončil disertací Rus sian Formalism: A MetapoeÍlcs (Cornell University
1984) a v současné době prisobí na Pennsylvánské univerzitě, se rovněž
v;Íznamně podílel na Ťadě projektri tfkajících se pražské školy. V letech
1976 a 1977 vyšly jeho a Burbankovy pŤeklady vybran ch studií Jana
Mukaiovského on Poetic I'anguo4e aStructure, Sign, an'd. Functbn: Sebctzd
Essays by Jan MukaŤousk!,, roku 1978 se (společně s R. W Baileyem a
L. Matějkou) editorsky podílel na vydání práce The Sign, Serniotics around
the World (Ann Arbor). o čtyŤi roky později se jako editor ričastnil vydání
sborníku studií ?he Structure of the Literarv Process: Studies Dedicoted

Čapek Chod (Proceed,ings of a Syrnposiu'm', School of Slauonic and East European stud'uc),
London 1985; Nad poeziíBronislavyVolkové, in B.Y...Vzduchbez podpatk . Mnichov l987;
Literary Transduction (Prague School Approaches), sb. ?fu Pragw School and Its Ingaq4
Amsterdam-Philadelphia 1988; TWo Narratologies (Propp and Vodička), sb.Issttcs in Slaurc
Literary and Cultural Theory, ed. K. Eimemacher, Bochum 1989; Roman Jakobson studioro
della commicaztone,inRoman JaĚoÓson, ed. P. Montani - M. Prampolini' Roma 1990; Krrol
Čapek - A Modern Storyteller, sb. on Karel Čapek, ed, M. Makin _ J. Toman, Ann Arbor
1992; Prague School Structuralism, in The Johns Hopkins Guíde to Literary Tfuory and,
Criticism, ed. M. Groden - M. Kreiswirth, Johns Hopkins University 1993; Semiotic Poetics
oftlre Prague School, in Encyclopedia ofContemporary Literary Thzory (Approaches, Scholore,
Terms), ed. I. R. Makaryk, University of Toronto 1993. V tisku K. H' Mácha - A Hero of
Structural Poetics, sb. Proceedings oftlrc Berkeley Conference on Karel Hynek Mácha, ed,.
W. Schamschula; Structuďism of the Prague Schm|, kl Cambridge History of Literary Crititbm,
sv. 8, ed. R. Selden.

n ci'"'la. Patterns (Hašek and The Good Soldier Švejk), sb. Poetica Slauica (Studbs
in Honour of Zbignicw Folejeuski), ed. J. D. Clayton - G. Schaarscbmidt, University of Ottawe
198J,; The Road ofHistory and the Detours ofthe Good Soldier, sb. Language and Litercry
Thzory (In Homr of Lad.islau Malěj&o, Papers in Slavic Philology 5), Arrn Arbor 1984, něnochj
pňeklad Der Weg der Geschichte und die Umwege des Braven Soldaten inJaroslau HašcL
1883.1983, Fran.kfurt am Main-Bem-New York.Paris 1989: Radicď Semantics (Franz KďLa
and Richard Weiner), sb. ,Forrzs and Functions, ed. J. Esser - A. Htibler, Tiibingen 1981;
Proper Names, Definite Descriptions and the Intensional Structure of KaÍka's '.The Trial',,
Poetics 1983; Intensional Function, Invisible Worlds and Franz Kaíka, ,s'yle 1983; KaÍka's
Fictional World, Canadian Reubw of Comparatiue Litemture / Reuue Canadiznru de littérgturc
comparée 10, 1984; La construction des mondes fictionelles á|aKafka, Littérature 57 ,7985.

5 NapŤíklad Garuin 1955, 1964; Vachek 1964, 1966; Wellek 1969; Fried 19?2; Steiner
- Čenenka _ Vroon ted'] 1982; Quirrn 1987; Kaďmann 1988; jedna z posledních prací -
Prague School of Structural and Functional Linguistics (Amsterdam 1994).
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Mezi nejdriležitější Matějkovy aktivity patŤ{la jeho více než tŤicetiletá
redakční práce pŤi vydávání Michigan Slavic Publications na jeho domovské
Michiganské univerzitě, kde kniŽně, časopisecky i v rrizn;Ích sbornících
vyšla celá Ťada pŤekladri, studií' monografií i bibliografickych slavistick ch,
rusistickych a bohemistickych prací' Kvyznamnym edičním počinrim patŤí
mimo jiné pn'ní a zatím jediné vydání (pod patronací americké Ceskosloven-
ské společnosti pro vědy a umění, jejíž podíl na rozvoji a podpoŤe
bohemistick1fch studií by nepochybně neměl b1it pŤehlížen) anglického
pŤekladu dějin české literatury Arne Nováka Czech Literature (pŤeklad
P. Kussi s dodatkem W. E. Harkinse, 1945-1985). Kromě mnoha dalších
prací (napŤíklaď Introductory Bibliography od Slauic Philology, University
of Michigan 1965; společně s L. R. Micklesenem The Common Slauic Verbal
System, Haag 1973; Serbo.Croatian oral and Wrítten Verbal Art: Contacts
and Conflicts, Roma 1986) Matějka edičně pňipravil vybot Czech Poetry:
A Bilingual Anthology (University of Michigan 1973, 1979). Od roku 1984
současně prisobil jako šéfredaktor ročenky Cross Currents zabywající se
stŤední Evropou. Také zde se objevilo velké množství drileŽit ch informací
o české literatuŤe, pŤíkladně studie J. Chalupeckého o tragické komedii
J. Haška, studie J' Škvoreckého zabyvajicí se stopováním americk ch motivri
v Hrabalově díle a další.

Lubomír DoleŽel, další z v dčích osobností zámoŤské bohemistiky,
studoval na Karlově univerzitě a publikoval své první práce v Ptaze
(napŤíklad o stylu moderní české prÓzy, 1960). Později vyučoval na
Michiganské univerzitě a po roce 1968 na Torontské univerzitě. V emigracr
se dále věnoval svému zájmu o problematiku stylistiky (editorsk;i podíl
na Statistics and Style, New York 1969), kterÍ vytistil v práci Narrahue
Modes in Czech Literature (University of Toronto 1973; české vydání
Naratiuní zp soby u české literatuňe' Praha 1993). Jednotlivé oddíly knihy
jsou věnovány Komenskému, Raisovi, srovnání qyprávěcích postupri K.Capka
a V. Vančury a Kunderovu Zertu' Spolus drikladnym teoretick;fm rívodem
patŤí mezi nejzávaŽnější práce tohoto druhu vribec.

Doleželovy zájmy jsou mnohasměrné a univerzá|ní. Z tozsábl.ého
bibliografického soupisu DoleŽeloqfch prací uved'me ďespoĎ několik pŤil<ladri

lfkajících se bohemistick5ích studií.J Zab;fual se rovněŽ problematikou díla

t P."gu" School Stylistics (s J. Krausem), sb. Current Trends in Stylistics, ed. B. B.
Kachru - H. F. W. Stahlke, Edmonton-Champaign 1972; Narrative Worlds, sb. Sound, Slgrz
and Meaning (Quinquagenaly of the Prague Linguistic Circle, ed. L. Matějka' Ann Arbor
1976; The Conceptual System ofPrag.rre School Poetics (Mukďovsk arrd Vodička), sb . structurc
of the Literary Process (Studies Dedicated to the Memory of Felix Vodičkd, ed. P. Steiner
* M. Červenka - R. Vroon, Amsterdam-Philadelphia 1982; Mukaňovsk]í and the Idea of Poetic
Truth, Russjon Literature 12-13, 1982; K' M. Čapek Chod and Modernism, sb. Karel Matě.i
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Spojenfch státech byla publikována ňada knih, které dokumentují vliv a
vážnost, kterou pražská lingvistická škola měla.s Mezi nejdriležitější práce
na toto téma patŤí kniha F. W. Galána Historic Structures: The Prague
School Project, 1929-1946 (University of Texas 1985).

Peter Steiner, kteÚ studoval v Praze a na univerzitě v Yale (studia
zakončil disertací Rus sian Formalism: A Metapoetics (Cornell University
1984) a v současné době ptisobí na Pennsylvánské univerzitě, se rovněž
qfznamně podílel na Ťadě projektri t kajících se pražské školy. V letech
1976 a 1977 vyšly jeho a Burbankovy pŤeklady vybran;/'ch studií Jana
MukaŤovského on Poetic Languoge a Structure, Sign, and' Functbn: Selected
Essays by Jan MukaŤousk!,, roku 1978 se (společně s R. W. Baileyem a
L. Matějkou) editorsky podílel navydání práce The Sign, Semiotics around.
the World (Ann Arbor). o čtyňi roky později se jako editor ričastnil vydání
sborníku studií Táe Structure of the Literar"l Process: Studies Dedicated

Capek Chod (Proceedings of a Symposiu.m., School of Slauonic and, East European Stud.ixs),
London 1985; Nad poezií Bronislavy Volkové, in B.Y.:Vzduch bez pod'patk , Mnichov 1987;
Literary Transduction (Prague School Approaches), sb. The Praguz School and lts Legoey,
Amsterdam-Philadelphia 1988; TÝo Narratologies (Propp and Vodička), sb.Issues in Slauit
Literary and, CulturalTheory, ed. K. Eimermacher, Bochum 1989; RomanJakobson studioso
della comunicazione,inRoman Jakobson, ed.P. Montani - M. Prampolini, Roma 1990; Karcl
Čapek - A Modern Storyteller, sb. on Karel Čapek, ed. M. Makin - J. Toman, Arrn Arbor
1992; Prague School Structuralism, in The Johns Hopkins Guide to Literary Thcory and
Criticism, ed. M. Groden - M. Kreiswirth, Johns Hopkins University 1993; Semiotic Poetics
ofthe Prague Scboo|, Á Ercyclopedia of Contemporary Literary Theory (Approaches, Scholars'
Terms)' ed. I. R. Makaryk, University of Toronto 1993. V tisku K. H. Mácha - A Hero of
Structura] Poetics' sb. Proceedings ofthe Berkeley Conference on Karel Hynek Mácha, ed.
W. Schmschu]a; Struďurďism of the Pragrre Schoo|,inCambridge History of Literary Critbbm,
sv.8, ed. R. Selden.

a circular Patterns (Hašek and The Good Soldier Švejk), sb' Poetica Slauica (StudiBs
in Honour of Zbignitu Folejeuski), ed. J. D. Clay'ton - G. Schaarschnidt, University of Ottawe
1981; The Road of History and the Detours of the Good Soldier, sb. Language and Litercry
Theory (In Honor of Indislau Malěfto, Papers in Slavic Philology 5), Ann Arbor 1984, něnocbj
pŤeklad Der Weg der Geschichte und die Umwege des Braven Soldaten in Jaroslau HašcL
1883-1983, Frankfurt am Main-Bern-New York.Paris 1989; Radical Semantics (Franz Kďka
and Richard Weiner), sb. Forms and Functions, ed. J. Esser - A. Htibler, Tiibingen lg8l.;
Proper Names, Defrnite Descriptions and the Intensional Structure of Kaíka's .'The Trial'.,
Poetics 1983; Intensional Function, Invisible Worlds and Franz KaÍka, SÍyle 1983; KaÍka,e
Fictiona] World, Camd'inn Reubw of Comparatiue Litemture l Reure Canadiznne de littérttun
comparée 10' 1984; La construction des mondes fictionelles á|aKafka. Littérature 57 .7985.

5 NapŤíklad Garvin 1955, 1964; Vachek 1964, 1966; Wellek 1969; Fried 1972; Steiner
- Červenka - Vroon ted.l 1982; Quina 1987; Kaufmann 1988; jedna z posledních prací -
Prague School of Structural and. Functional Linguistics (Amsterdam 1994).
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to the Memory of Felix Vodičha (Amsterdam 1982) a The Prague School
(University of Texas L982), Zabjrual se také dítem V. Havla a napŤíklad
v poslední době v Praze uveŤejnil rozšíŤenou a doplněnou verzi studie
opotníjenú' sbírha: Čapkoua Kniha apohryfti jaho alegorie.G

Mezi stěžejní anglicky psané práce věnované českému poválečnému
dramatu - české divadlo se ve Spojen;fch státech už dlouhou dobu těší
mimoŤádné pozornosti - patŤí monografie Paula Tlenského Czech Drama
Since World War II (New York 1978 - rivod W. E. Harkins). TYensky se
rovněž autorsky a edičně podílel (společně s W. E. Harkinsem, G. Gibianem,
T. G. Winnerem, A. J. Liehmem a P. Kussim) na vydání sborníku studií
o české literatuňe Czech Literature since 1956: A Symposium (New York
1980). Je také (se spolu častí Michaely Harnickové) autorem podrobné
kritické monografie věnované rozboru díla Josefa Škvoreckého The Fiction
of Josef Škuorechj (Lonďon 1991, New York 1991), která vyšla neclávno
také česky (Jo sef Škuorecky, Jinočany 1994) a vzbudila neb;ivalou pozornost
odborné i laické veŤejnosti.

Jméno Markéty Goetz-Stankiewiczové,která v Kanadě pŤednášela na
univerzitě v Britské Kolumbii, je u nás známéjednak ve spojení s jejím
zájmem o kaÍkovskou a haškovskou problematiku,7 jednak s její teoretickou
a pňekladatelskou činností věnovanou českému modernímu dramatu a
otázkárn samizdatu. Z roku L979 pocházíjejí práce The Silenced Theatre:
Czech Playwrights ulithout a Stage (University of Toronto), později
publikovala ještě soubor pňekladri divadelních her M' Kundery (Jacques
and his Master), V. Havla (Protest), P. Kohouta (Fire in the Basement),
M. l]hdeho (A Blue AngeD, P. Landovské|to (The Detour) a I' Klímy (Gamed.
Kniha byla vydána pod názvem Drama Contemporary _ Czechoslouahia
(New York 1985)' DaIším svazkem pŤekladri (Have|:Audience, Unueiling,
Protest; Kohout: Permit, Morass, Safari; Landovsk;i: Arrest; Dienstbier:
Reception) se Goetz-Stankiewiczová pŤedstavila roku 1987 (The Vanžk Plays:
Four Authors, one Characle4 University of British Columbia). V několika
následujících letech se detailně věnovala problematice českého samizdatu
a vydala práce About Theatre: Tbxts from the Samizdat Periodical with
the Same, Nam'e, (pŤeložil A. G. Brain, Stockholm 1989); Good-Bye, Samizdat:
Ttrenty Years of Czechoslouak Untlcrground (Northwestern University 1992).
UzhÍmi kontakty politologie a literatury se autorka zabyvalave své prozatím

, Českti literatura 1990, s. 306-320 (ptivodní verze pŤednesena 13. června 1989 v
Literárněvědné společnosti pii ČSAv v Praze).

7 Viz napiíklad její pŤíspěvek KaÍka and Hašek - Reflections on a Meeting in the House
of Fiction, in Language and Literary History (In Honor of Ladislau Matějka)' University of
Michigan 1984.
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poslední knize Literature and Poli,tics in Cerutral Europe (Columbia 1993).
Vedle mimoňádné obliby V. Havla a zaujetí pro jeho ptáce, jež byly do

angličtiny pŤekládány už po roce 1968, se zájem o Škvoreckého a ( predevším)
Kunden'r zcela logicky projevovď i v neb;ívď;fch aktivitách literárních vědc ,
kteŤí oběma autorrim věnovďi pozornost vskutku mimoŤádnou. Nedoceniteln;f'
ulznam autorské, nak]adatelské, pŤekladatelské, pedagogické a propagační
činnosti J' Škvoreckého aZ. Salivarové - nakladatelství 68 Publishers v
Torontu samozŤejmě plnilo i celou Ťadu dalších funkcí a na dlouhou dobu
se stalo knižním a kulturním centrem exilové literatury - byl a jistě ještě
bude hodnocen samostatně, zde se tedy omezme pouze na konstatování,
že také ty'to aktivity se staly neodmyslitelnou součástí tradice americké
literárněvědné bohemistiky- Zatíntco první souhrnnou prací o Skvoreckem
byla uŽ zmíněná monografie P. Tlenského, rozborem Kunderov;Ích román
se podrobně zab,fva|a Marie Němcová-Banerjee (Terminal Paradox: The
Nouels of Milan Kundera, New York 1990). Kunderovi bylo v Americe
věnováno mnoho rozsáhlejších i kratších studií a článkrl (napŤíklad práce
Doležela, Liehma, Goetz-Stankiewiczové), avšak práce Němcové-Banerjee
pŤedstavuje první detailní kritické hodnocení Kunderova díIajako celku'

Práce Františka Svejkovského, po roce 1968 dlouholetého profesora
české literatury na Chicagské univerzitě a od poloviny sedmdesátych let
vyučujícího také srovnávací literaturu (Divinity School), kde systematicky
uváděl také česká literární díla a v;iznamně tak pŤispěl k posílení zájmu
o bohemistiku, jsou věnovány pŤevážně medieva]istice. Mimoňádnou drileátost
mají jeho texty obsažené v prvním dílu akademickj,chDějin diuadla.Yedle
hesel napsan;ích pro Dějiny české literatuly (Praha 1959) a rivodu k
Alexandreidě (Praha 1963) Svejkovsk;/ knižně uveŤejnil s'o ročeské uojenshé
Ťády (Praha7952),Veršouané shladby doby husitské (Praha 1963) a práci
Z dějin česhého dramatu: Iatinské a latinshočeshé hry tŤí Marií (Praha 1966).
V Ceské literatuŤe uveŤejnil napŤíklad ptáce Problematiha rytmu u ,,Píesni

od pana Štemberha', (1968), TŤihrdt motiu moŤské bouŤe: Prefat _ Kornensk!
_ Bridal (1969) a jiné. Ewopského ohlasu se v polovině šedesálich let dočkďa
jeho studie lonesh u dialog člouěha se smrtí uveŤejněná v Divadle. Po odchodu
do Spojen1/'ch státri se věnoval pŤevážně pedagogické činnosti a mimo jiné
publikoval také další práce t;Íkající se moderního českého divadla. Pňispěl
napŤíklad do 12. svazku Current T|ends in Linguistics (pŤíspěvek Theoretical
Pe.tics in the 20th Century; f97 4), The New Princeton Encyclopedia of Poetry
and Poetics (1993)' prisobí také v redakční radě mnichovského Lexikon
des Mittelalters. Věnoval se i dílu K. H. Máchv.8

o Slova so'jrc a sutirick!,u Karla Hynka Máchy, Česká literatura 1992, s. 351-366'

1

t-

265



to th,e Memory of Felix Vodičha (Amsterdam 1982) a The Prague School
(University of Texas 1982)' Zabyval se také dílem V' Havla a napŤíklad
v poslední době v Praze uveŤejnil rozšíŤenou a doplněnou verzi studie
opomíjenú' sbírha: Čapkoua Kniha apokryf jako alegorie.G

Mezi stěžejní anglicky psané práce věnované českému poválečnému
dramatu - české divadlo se ve Spojen;fch státech už dlouhou dobu těší
mimoŤádné pozornosti _ patŤí monografie Paula Tlenského Czech Drama
Since World. War II (New York 1978 - vod W. E. Harkins). TYensky se
rovněŽ autorsky a edičně podílel (společně s W. E. Harkinsem, G. Gibianem'
T. G. Winnerem, A. J. Liehmem a P. Kussim) na vydání sborníku studií
o české literatuŤe Czech Literature since 1956: A Symposium (New York
1980). Je také (se spoluričastí Michaely Harnickové) autorem podrobné
kritické monografie věnované rozboru díla Josefa Škvoreckého The Fiction
of Josef Shuorech!,(Lonďon 1991, New York 1991), která vyšla nedávno
také česky (Jo sef Škuorech!, Jinočany 1994) a vzbudila neb;fvalou pozornost
odborné i laické veŤejnosti.

Jméno Markéty Goetz.Stankiewi czové,která v Kanadě pŤednášela na
univerzitě v Britské Kolumbii, je u nás známé jednak ve spojení s jejím

zájmem o kafkovskou a haškovskou problematiku,7 jednak s její teoretickou
a pŤekladatelskou činností věnovanou českému modernímu dramatu a
otázkárn samizdatu. Z rokl 1979 pocházíjejí práce The Silenced Theatre:
Czech Playwrights without a Stage (University of Toronto), později
publikovala ještě soubor pŤekladri divadelních her M' Kundery (Jacques

and his Master), V. Havla (Protest), P. Kohouta (Fire in the Basement),
M. Ilhdeho (A Blue Angel,), P. Landovského (The Detour) a I' Klímy (Games).

Kniha byla vydána pod názvem Drama Conternporary _ Czechoslouahia
(New York 1985)' Dalším svazkem pŤekladri ('Have|:Audience, Unueíling,
Protest; Kohout: Permit, Morass, Safari; Landovsk;Í: Arrest; Dienstbier:
Reception) se Goetz-Stankiewiczová pŤedstavila roku 1987 (Thc Vaněk Plays:
Four Authors, one Characle4 University of British Columbia). V několika
následujících letech se detailně věnovala problematice českého samizdatu
a vydala práce About Theatre: Texts from the Samizdat Periodical with
the Sam,e Name (pŤeložil A. G. Brain, Stockholm 1989); Good-Bye, Samizdat:
T :enty Years of Czechoslouah Unrlcrground (Northwestern University 1992).
Uzk;imi kontakty politologie a literatury se autorka zabjNalave své prozatím

o Česka literatura 1990, s. 306-320 (privodní verze pŤednesena 13. června 1989 v
Literárněvědné společnosti pÍi CSAV v Praze).

7 Viz napŤíkladjejí pňíspěvek KaÍka and Hašek _ Reflections on a Meeting in the House
of Fiction, ín Language and Literary History (In Honor of Ladislau Matějka), University of
Michigan 1984.

264

poslední knize Literature and Poli,tics in Central Europe (Columbia 1993)'
Vedle mimoŤádné obliby V. Havla a zaujeti pro jeho práce, jeŽ byly do

angličtiny pŤekládány už po roce 1968, se zájemo Škvoreckého a (predevším)

Kunderu zcela logicky projevovď i v neb1ivď ch aktivitách literárních vědcri,
kbeií oběma autorrim věnovďi pozornost vskutku mimoŤádnou' Nedocenitelny
vyznam autorské, nak]adatelské, pŤekladatelské, pedagogcké a propagační
činnosti J. Skvoreckébo aZ. Salivarové - nakladatelství 68 Publishers v
Torontu samozŤejmě plnilo i celou Ťadu dalších funkcí a na dlouhou dobu
se stalo kniŽním a kulturním centrem exilové literatury _ byl ajistěještě
bude hodnocen samostatně, zde se tedy omezme pouze na konstatování,
že také tyto aktivity se staly neodmyslitelnou součástí tradice americké
literárněvědné bohemistiky. Zatímco první souhrnnou pracÍ o Skvoreckém
byla už zmíněná monografie P. Tlenského, rozborem Kunderovych románli
se podrobně zab,fvala Marie Němcová.Banerjee (Terminal Paradox: The
Nouels of Milan Kundera, New York 1990). Kunderovi bylo v Americe
věnováno mnoho rozsáhlejších i kratších studií a článkri (napŤíklad práce
Doležela, Liehma, Goetz-Stankiewiczové), avšak práce Němcové-Banerjee
pŤedstavuje první detailní kritické hodnocení Kunderova dílajako celku.

Práce Františka Svejkovského, po roce 1968 dlouholetého profesora
české literatury na Chicagské univerzitě a od poloviny sedmdesátych let
vyučujícfto také srovnávací literaturu (Divinity School), kde systematicky
uváděl také česká literární díIa a v;íznamně tak pŤispěl k posílení zájmu
o bohemistiku, jsou věnoviíny pŤevážně medievďistice. MimoŤádnou duleátost
mají jeho texty obsažené v prvním dílu akademickychDějin díuadla. Yed|e
hesel napsan;ích pro Dějiny české literatuly (Praha 1959) a rivodu k
Alexandreidě (Praha 1963) Svejkovsk1f knižně uveŤejnil SÍoročeské uojenshé
Ťddy (Praha7952),Veršouané shladby doby husitské (Ptaha 1963) a práci
Z dějin česhého dramatu: Iatinshé a latinshočeshé hry tŤí Marií (Praha 1966).
V České literatuŤe uveŤejnil napiíklad práce Problernatiha rytmu u ,,Piesni

od pana Stemberha,,(1968)' TŤikrdt motiu moŤské bouŤe: Prefát - Komenskj
_ Bridpl (1969) a jiné. Ewopského ohlasu se v polovině šedesá|/'ch let dočkďa
jeho studie lonesh u dialog člouěha se smftí wveÍejněná v Divadle. Po odchodu
do Spojen ch státri se věnoval pŤevážně pedagogické činnosti a mimo jiné

publikoval také další práce t;íkající se moderního českého divadla. PŤispěl
napŤíklad do 12. svazku Current T|ends in Linguistics (piíspěvek TĎeoretical
Poetics in thp 20th Century; Í97 4), Thz New Princeton Encyclopedia of Poetry
and Poetics (1993), prisobí také v redakční radě mnichovského Lexikon
des Mittelalters' Věnoval se i dílu K. H. Máchv.8

8 Slova saljro a satirick! u Karla Hynka Máchy, Českri literatura 1992, s. 351.366
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Činnost George Gibiana se soustŤed'uje pŤeváŽně na ediční a kritickou
činnost zaměŤenou na ruskou a sovětskou literaturu (Tolstoj, Dostojevskij,
Gogol, Nabokov, Kazakov, Charms, čítanka rusk ch text 19. století).
Současně se však zab;fvá i moderní českou literaturou, psal napŤíklad studie
o Hrabalov ch PostŤižiná,ch a obsluhoual jsem anglického krá,le; ed1čné
pŤipravil ataké pŤeložil některé básně Jaroslava Seiferta (1986).

Thomas G' Winner (Boston University) se vedle problematiky kazašské
literatury ruské strednÍ Asie a pr z A. P. Cechova věnoval také obecn5im
kulturně historick1fm otázkám tÝkajícím se vztahu města a vesnice ve
qfchodní Ewopě. Mezi jeho }r]avními bohemistick1i'mi zájmy píevažuje česká
a ewopská avantgarda' haškovská problematika aotáz|<y poválečné poetiky.
Zabyvá se rovněž sémiotikou (1977), pro práci A Handbooh of the Sign:
Theoretical Foundations of Nature and Culture (ed. R. Posner - K. Robering
- T. A. Sebeok, Berlin 1989) napsal heslo Prague Functionalism.

JindŤich Toman (University of Michigan, University of Texas) kromě
germanistick;fch studií (Wortsyntax: einc Dishussion ausgewiihlter Probleme
deutscher Wortbildung, Tiibingen 1987; ed. Studies in German Gramma4
Cinnaminson 1983' 1985) psal o moderní české literatuŤe, napffklad o
J.Haškovi,g ajako autor i editor se podíIel na pŤípravě čapkovského sborníku
on Karel Čapeh: A Michigan Slauic Colloquium, Ann Arbor 1992, spolu
s M. Makinem). Zabyvá se také formální slovanskou lingr.istikou (edice
Annual Worhshop on Formal Approaches to Slauic Linguistics, Functional
Categories in Slauic Syntax, The Ann Arbor meeting, Ann Arbor 1994; The
College Park Meeting 1994, Ann Arbor 1995) a PraŽsk;fm lingvistick;/m
kroužkem (ed. Letters and other Materials from the Moscow and. Prague
Linguistic Circles, 1912-1945;The Magic of Common Language: Jakobson,
Mathesius, Tlubetzhoy and the Prague Linguistic Circle, Cambridge,
Massachusetts 1995).

Veronika A.rnbrosová (University of Toronto) se detailně zab vala dílem
J. Haška' P. Kohouta a V. Havla'lo Také ve sv1Ích dalších pracích se
věnovala pŤevážně problematice dramatu, v její bibliografii najdeme i další

9 Futurismus, dadaismus nebo poetismus? (Poznámky o Švejkovi), Proměny 2,NewYork

1981.

10 Josef Švejk oder hássliche Schehrezad, Pro ceedings of the International Symposium
on Jaroslau Hašek-Bamberg 1983, 1989 Der My'thos des kleinen tschechischen Menschen
(''Babička'', .'Švejk., und ''Vanék',), osteuropa im Umbuch (AIte und Neue Mythez), Frankfurt
am Main-Berlin 1994; Pauel Koltout und d.ie Metamorphosen des Sozialistischert Realismus,
New York 1993; Fictional World and Dramatic Text (Václav Havel's Descent and Ascent),
Style I99I, č. 2; Jevištní Ťeč v avantgardním divadle, Zabtadni slavnosti a Largu desolatu,
Českd literatura L992'
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články.1t Slovníkoqfmi hesly pŤispěla do Harenberger Komrnunihation
I'exihon (Erben, BŤezina, Hrubín, Kohout, Langer, Štrír, Tatarka; Dortmund
1988) a ďo Kindler's Literatur Lexikon (Klíma' Havel, Kohout; Miinchen
1989). V tisku jsou ptáce Daniela Fischerouá,'s New Palimpsest Between,
,'Liuing in T|uth,, and ,,The Battle for an Island of T|ust,, a Díuadlo uzorti
a model .

Těžiště práce Bronislavy Volkové (Karlova Univerzita a Univerzita
17.listopadu Praha 1969.74, Slavisches Institut der Universitát zu K ln,
Slavisches Seminar der Philips-Universitát Marburg, Harvard University,
Indiana University, University ofCharlottesville 1975-1982, od roku 1982
Indiana University Bloomington) Ieží kromě jejích vědeckfch rusistickych
a obecně kulturních zájm (napĚft|ad Emotiue Signs in Language and
Semantic Functioning of Deriued Nouns in Russian, Amsterdam 7987; Escape,
Wom'en andVsion: Feminist, Cultural and Semiotic Studies, v tisku), zájmu
o máchovská a vaculíkovská témata nebo o poetiku o. BŤeziny, F. Šrámka'
J. Seiferta' V' Nezvala, J. KoláŤe a V. Holanal2 v její vlastní básnické
tvorbě. V letech 1984-1993 uveŤejnila česky i anglicky několik básnickych
sbírek (Mottiky do uší pěny, Mnichov 1984; D m u ohni, Mnichov 1985;
Vzduch bez pod,path ' Mnichov 1987 _ s ďoslovem L. Do|ežela; Jistá'
nepŤítomnosÍ, Mnichov 1990; Proměny, Praha 1991; Zranitelnost země,
Mnichov 1992; Hluchoněná dla , Mnichov 1993; The Courage of the
Rainbow, Sel'ected Poemg New York 1993). Dďší básnickou sbírku RoztŤíštžni
suěÍy vydalo na sklonku roku 1995 olomoucké nakladatelství Votobia, v
tisku je také anglick1í pŤekl'aďMoták do uší pěny (Prison Notes Smuggled
into the Ears of Seafoam).

" Some Remarks on the Semiotics ofDrama, Proceedings ofthe International Symposium
on Semiotics. Bochum 1986' 1990: Fidlovačka a revue' Diuadelní reuue 1992; .'Vest Pocket
Revue'' reviewed, Zeitschrift fiir Slawistik 1993; Model ante portas aneb uboh1/ Chudáček,
Diuadelní reuue 1993-4; Tribute to a Very Small Arena or Eulogy to the Ba]ustrade, SIaurc
and East European Performance Jounral 1995; Bohemia Lies in the Sea (The Quest for an
Anchor), in FarlŤo m thn Tree (Daleko od stromu), Czechoslouak and Central European Journal
1991, ě. 1; The Hope for Compassion (Wasserstein, Petruševskaja and Fischerová), Zeitschrift

ftir Slawistik 19931 From the Fields and Factories into the Living-Rooms, sb' Socialist Realsm
Reuisited (Selected Papers from thz McMcaster Conference Nina Kolesnikoff and Walter Smintow),
McMaster University 1994.

12 Expressive Elements in Mácha's May and in his Diary, SEEJ 1990; The Guinea Pigs

of LudvÍk Vacu]ík (Interrelation ofAreas of Reference), Proceedings of the Semiotic Society
ofAmzrica 1981; Guinea Pigs and the Czech Novel "Under Padlock" in the 1970s (From the

Modern Absolutism to the Postmodernist Absolute), s E. Volkem, Rocky Mountain Reurcu
of Language and Literature 1983; The Guinea Pigs of Ludvík Vaculík (Codes, Metaphors
and Compositional Devices); Poetika emotivních znakri v díle moderních česk;fch básníkťl,
Česhrí literatura 1992. s. 633-644.
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s M. Makinem). Zabyvá se také formální slovanskou lingr.istikou (edice
Annual Workshop on Formal Approaches to Slauic Linguistics, Functional
Categories in Slauic Syntax, The Ann Arbor meeting, Ann Arbor 1994; The
College Park Meeting 1994, Ann Arbor ].995) a Pražsk1im lingvistick1fm
kroužkem (eď. Letters and other Materials frorn the Moscow and Prague
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Veronika A.rnbrosová (University of Toronto) se detailně zab1lvala dílem
J. Haška, P' Kohouta a V. Havla.to Také ve sv;Ích dalších pracích se
věnovala pŤevážně problematice dramatu, v její bibliografii najdeme i další

9 Futurismus, dadaismus nebo poetismus? (Poznámky o Švejkovi), Proměny 2,NewYork

1981.

10 Josef Švejk oder hássliche Schehrezad, Pro ceed'ings of the International Symposium
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Tvorba B. Vo]kové byla několikrát oceněnal3 a její poezie byla často
čtena v rozhlase, televizi i na samostatn;ich autorsk;ích večerech.ln Volková
rovněž pŤekládá a uveŤejĎuje poezii V' Holana, J. KoláŤe, o. Mikuláška.
o' Neveršilové, J. Seiferta a J. Skáce]a'

Je pochopitelné, že velmi aktivně si počínali i domácí bohemisté.
PŤedevším Kolumbijská univerzita si brzy získala vynikající pověst
r.enomovaného bohemistickélro 1lracoviště, a to díky dvěma známych
odborníkrirn, jejichž dlouholetá odbomá činnost vždy byla a doposud je wsoce
lrodnocena' První z nich, William E' Harkins, se společně s P. Tlenskym
eďčně podíle| na zmíněném vydání Czech Literaturc since 1956: A Symposium
(New York 1980), avšakjeho ediční a pŤekladatelská činnost se rozvíjela
trž od začátku padesá|ich let, kdy uveŤejnil The Russian Folh Epos ín Czech
Literature, 1800-1900 (New York 1951) a o dva roky později svtij rozsáhly
bibliograflck;Í soupis t1ikající se s]ovanské lidové literatury (Bibliographu
of Slauic Folh Literature). Známé jsou i jeho další práce, napŤíklad společné
s Klementem Simoncicem ediční pŤíprava Czech and Slouah Literature
(Columbia University 1950, 1952) neboAnthology of Czech Literature (New
York 1953). Ve stejném toce atyrrlŽ nakladatelem byla vydána takéjeho
A Modenl Czech Gratnmar. Z d,a],ších prací pŤipomeĎme napŤíklad známou
nonografii Karel Capeh (Columbia University 1962), ediční i autorsky podíI1s
rra vydání prekladu P. Kussiho Czech Literature Arne Nováka (Ann Arbor
1976) nebo edici a pŤeklad Czech Prose: An Anthology (Uruversity of Michigan
l983 ). Studie Kontin u ita u díle Kal.lo Čapko by|a vydána v Ceske literatufe
( 1990). Harkins se rovněž autorskv podílel na zpracování hesel pro některé
slovníky a encyklopedie, ja-ko napŤíklad pro rozšíŤené druhé rydzání Columbia
Dictionarlt of Modern European. Literature (Columbia University 1980, heslo
Czech Literature; Ťadu dalších hesel věnovanych česk5ím autor m pŤipravil
R. Wellek).

Zásluhou druhého vyznamného člena bohemistického oddělení
Kolumbijské univerzity Petera Kussiho je mimo jiné také to, Že jako jeden
z prlnich poukázal na žánr románu jako grotesku (MA disertace The Good

^' George Gall Memorial Award "in recognition of scholarly work in literature and for
the most significant contribution to modern poetry" by Systems Research Foundation 1988,
Honorable Mention Award for Outstanding Achievement in American Poetry 1989, "Poet
of Merit" by American Poetry Association 1989.

la BBC, Čes}q7 rozh]as, Deutschlmtlfunk' Indiana University TV, Voice of America; autoreká
čterri v Baderr Baderru, Bernu, Bloomingtonu, Bratislavě, Madisonu, Mnichově, Praze,
W:rshingtonu D. C. a jinrle.

15 Supplement: 1945-1985: The Postrvzu Yeus 1945-1948, From February 1948 to Stalin's
Death in March 1953, From Stalin's Death to August 1968, The Aftermath ofthe Prague
Spr ing 1970-1985.
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Sold.ier Šuejh as a Nouel of the Grotesque, Columbia University 1972).
Disertační práci věnoval Kussi M. Kunderovi (Essays on the Fiction of Mílan
Kundera, 1978 - 183 listy rukopistr jsou uloŽeny na Kolumbijské univerzitě;
jedna část této práce' Kundera,s Novel and the Search for Fatherhood,
byla otištěna ve v;fše zmíněném sborníku Czech Literature since 1956\.
K dalšírn driležitym pracírn patÍí antologie současné české literatu ry Writing
on the Wall: An Anthology of Contemporary Czech Literctture (princeton
1983; ediční pŤíprava společně s A. J. Liehmem) a ediční podíl s írvodern
(a s pŤedmluvou A. Millera) na práci Towartls the Radical Center: Karel
Capek Reader (New Jersey 1990).

- Rozsáhlá pŤek]adatelská činnost P. Kussiho zahrnuje vedle vyše uvedené
Ceské literatury A' Nováka také několik svazk povrdek tK. Čapek' J. Hašek,
E. Kant rková, I. Klíma, E. Kriseová, K. Poláček, J. Škvoreck ) a rornán
(Grušriv Dotazník, Kunderovy Valčík na rozloučenou, Žiuot 1e jincle a
Nesmrtelnos', Poláčk v D m na pŤedměstí, Procbázk.iov Ať žije republika,
Švoreckého 1- uíče) ' Mezí dalšími pŤeložen mi titrrly najdeme také Masarvkow
eseje věnovarré českym dějinám, Liehmovu Generaci, cestopis J. Krásy .r
Havl'ovy Antilarídy. Kussi rovněž publikoval Ťadu článkri a studií o Poláčkovi,
Kunderovi a soudobé české literatuŤe, zab val se také teorií pŤekladu a
společně s Char]esem E. Townsendem (Czech through Russia: $ Descti,ptiott
of Spoken Prague Czech, Co|umbtrs 1981 a 1990 ) a T. McAuleyovou se podílel
na prípravě učebnic českého jazyka wdávan1ich v Colurrrbusu (olrio State
University, 1984-1985). V sotrčasné době pracuje na knize o praŽsk5ich
česk:/'ch, německ;y'ch a židovskych spisovatelích dvacát}Ích a tŤicát ch let.

V souvislosti s českou literaturou a vydáváním antologií je nutne
zdttaznít í to, Že ani po této stránce si američtí a kanadští zájemci o
bohemistiku nemohou stěžovat, nejrťrznějších antologií pňekladú české a
sloverrské poezie i prÓzy je dostatek, ba (vzhledem ke značně kolísající rírovnl
jejich pŤeklad ) snad dokonce narlbytek. Čestné místo zaujímá napŤíklad
antologie československé poezie C. A. Manninga a A. V Čapkové tVostrovské)
An Anthology of Czechoslouah Poetry edited by Clarence A. Manning (...)
wíth the assistance of Anna V. Capek and Alois B, Kouhol (Columbia
University 1929). BezprostŤedně po válce byla vydána další antologre,
Hundred Towers: A Czechoslouah Anthology of Creatiue Writing (New york
1945). Jako editor a autor tivodní pŤedmluvy se práce zríčastnil F. C.
Weisskopf, bez zajímavosti jistě není ani to, že bibliografickou poznámku
napsal E. Hostovsk;í. T to antologie nebyly vydávány pouze ve Spojenyclr
státech nebo v Anglii, ale také u nás, jak dosvědčuje kupŤíkladu antologie
české a slovenské literatury z let 1890-1960 v pňekladu E. Pargeterove
vydaná M. otrubou a Z. Pešatenr v praŽské Artii roku 1962. Pešat sejako
autor pŤedmluvy podílel na vydálrí dosud nejsoučasnější antologie piekladri
české poezie 20. století, kterou pŤipravil (a všechny texty pŤeloŽil) Alfred
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čtena v rozhlase, televizi i na samostatn;ich autorsk;ích večerech.ln Volková
rovněž pŤekládá a uveŤejĎuje poezii V' Holana, J. KoláŤe, o. Mikuláška,
o' Neveršilové, J. Seiferta a J. Skáce]a'

Je pochopitelné, že velmi aktivně si počínali i domácí bohemisté.
PŤedevšínr Kolumbijská univerzita si brzy získala vynikající pověst
r.enomovaného bohemistickélro pracoviště, a to díky dvěma známych
odborníkrirn, jejichž dlouholetá odbomá činnost vždy byla a doposud je wsoce
lrodnocena' První z nich' William E' Harkins, se společně s P. Tlenskym
eďčně podílel na zmíněném vydání Czech Literaturc since 1956: A Symposium
(New York 1980), avšakjeho ediční a pŤekladatelská činnost se rozvíjela
trž od začátku padesá|ich let, kdy uveŤejniI The Russian Folh Epos ín Czech
Literature, 1800-1900 (New York 1951) a o dva roky později svtij rozsáhly
bibliograflck;í soupis tykající se s]ovanské lidové literatury (Bibliographl
of Slauic Folh Literature). Známé jsou i jeho další práce, napŤíklad společné
s Klementem Simoncicem ediční pŤíprava Czech and Slouah Literature
(Columbia University 1950, 1952) neboAnthology of Czech Literature (New
York 1953). Ve stejném roce a tymž nakladatelem byla vydána takéjeho
A Modenl Czech Gratnmar. Z da],ších prací pŤipomeĎme napŤíklad známou
rnonografii Ka rcl Čapeh (Columbia University 1962), ediční i autorsky podíI1s
rra vydání prekladu P Kussiho Czech Literature Arne Nováka (Ann Arbor
1976) nebo edici a pŤeklad Czech Prose: An Anthology (Uruversity of Michigan
l983). Studie Kontinuita u díle Kal.lo Čapko by|avydána v Ceske literatufe
( 1990). Harkins se rovněž autorskv podílel na zpracování hesel pro některé
slovníky a encyklopedie, ja}o napŤíklad pro rozšíŤené druhé vydr{ní Columbia
Dictionary of Modern European. Literature (Columbia University 1980, heslo
Czech Literature; Ťadu dalších hesel věnovanych česk5ím autorúm pfipravil
R. Wellek).

Zásluhou druhého vyznamného člena bohemistického oddělení
Kolumbijské univerzity Petera Kussiho je mimo jiné také to' že jako jeden
z prvních poukázal na žánr románu jako grotesku (MA disertace The Good

^' George Gall Memorial Award "in recognition of scholarly work in literature and for
the most significant contribution to modern poetry" by Systems Research Foundation 1988,
Honorable Mention Award for outstanding Achíevement in American Poetry 1989, ''Poet

of Merit" by American Poetry Association 1989.
la BBc, Čes}q7 rozh]as, Deutsc}rlmtlfunk' Indiana University TV, Voice of America; autoreká

čterri v Baderr Baderru, Bernu, Bloomingtonu, Bratislavě, Madisonu, Mnichově, Praze,
W:rshingtonu D. C. a jinde.

15 Supplement: 1945-1985: The Postrvzrr Yeus 1945-1948, From February 1948 to Stďin's
Death in March 1953, From Stalin's Death to August 1968, The Aftermath ofthe Prague
Spr ing 1970-1985.
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Sold.ier Šuejh as a Nouel of the Grotesque, Columbia University 1972).
Disertační práci věnoval Kussi M. Kunderovi (Essays on the Fiction of Mítan
Kundera, 1978 - 183 listy rukopistr jsou uloŽeny na Kolumbijské univerzitě;
jedna část této práce' Kundera,s Novel and the Search for F.atherhood,
byla otištěna ve v;íše zmíněnén sborníku Czech Literature since 1956),
K dalšín driležitym pracírn patÍí antologie současné české literatu ry Writing
on the Wall: An Anthology of Con.temporary Czech Literctture (princeton
1983; ediční pŤíprava společně s A. J. Liehmem) a ediční podíl s írvodern
(a s pŤedmluvou A. Millera) na práci Towartls the Raclical Certter: Karel
Capek Reader (New Jersey 1990).

- Rozsáhlá pŤekladatelská činnost P. Kussiho zahrnuje vedle vyše uvedené
České literatury A' Nováka také několik svazk povídeĚ tK. Čapák' .]. Hašek,
E. Kant rková, I. Klíma, E. Kriseová, K. Poláček, J. Škvoreck ) a rornánri
(Grušriv Dotazník, Kunderovy Valčík na rozloučenou, Žiuot 1e jincle a
Nesmrtelnos,, Poláčk v D 'm na pŤedměstí, Procltázkiv Ať žije republika,
Švoreckého l, uíče) ' Mezí dalšími pŤeložen5ími titrrly najdeme také Masarvkow
eseje věnované česk m dějinám, Liehmovu Generaci, cestopis J. Krásy a
Havl'ovy Antilarídy. Kussi rovněž publikoval Ťadu článkri a studií o Poláčkovi,
Kunderovi a soudobé české literatuŤe, zab val se také teorií pŤekladu a
společně s Char]esem E. Townsendem (Czech through Russia: $ Descti,ptiott
of Spoken Prague Czech, Co|umbtrs t981 a 1990 ) a T. McAuleyovou se podílel
na prípravě učebnic českého jazyka wdávan1ich v Colurrrbusu (olrio State
University, 1984-1985). V současné době pracuje na knize o praŽsk5ich
česk;ích, německ;y'ch a židovskych spisovatelích dvacát}Ích a tŤicát ch let.

V souvislosti s českou literaturou a vydáváním antologií je nutne
zdttaznít í to, Že ani po této stránce si američtí a kanadští zájemci o
bohemistiku nemohou stěžovat, nejrťrznějších antologií pňekladú české a
sloverrské poezie i prÓzy je dostatek, ba (vzhledem ke značně kolísající rírovnl
jejich pŤeklad ) snad dokonce narlbytek. Čestné místo zaujímá napŤíklad
antologie československé poezie C. A. Manninga a A. V. Čapkové (Vosťrovské)
An Anthology of Czechoslouah Poetry edited by Clarence A. Manning (...)
wíth the assistance of Anna V. Capek and Alois B, Kouhol (Columbia
University 1929). BezprostŤedně po válce byla vydána další antologre,
Hundred Towers: A Czechoslouah Anthology of Creatiue Writing (New york
1945). Jako editor a autor tivodní pŤedmluvy se práce zríčastnil F. C.
Weisskopf, bez zajímavosti jistě není ani to, že bibliografickou poznámku
napsal E. Hostovsk;í. T to antologie nebyly vydávány pouze ve Spojenyclr
státech nebo v Anglii, ale také u nás, jak dosvědčuje kupŤíkladu antologie
české a slovenské literatury z let 1890-1960 v pŤekladu E. Pargeterove
vydaná M. otrubou a Z. Pešatem v praŽské Arti i  roku 1962. Pešat sejako
autor pŤedmluvy podílel na vydálrí dosud nejsoučasnější antologie piekladri
české poezie 20. století, kterou pŤipravil (a všechny texty pŤeloŽil) Alfred
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French (7áe Czech Av antgardjsÍs, Rockville 1995). French tak dále navazuje
na svou dŤívější činnost - jeho pŤeclchozí práce byly vždy rovněž drileŽit:Ími,
vysoce ceněn mi a často uŽívan;fmi materiály, aťuž zde pŤipomeneme ?áe
Poets ofPrague (London !969),Czech Poelry (AnnArbor 1973) nebo napŤíklad
Czech Writers and Politics 1945-19G9 (Boulder l-982).

Z hlediska propagace a prezentace anglicky píšících autor žíjícíchv
haze (britsk:Ích, americk;ích i australskych) má nepochybně nemď;Í qf'znam
i antologie Bohemian Verses: An Anthology of Contemporary English
Language Writings from Prague (ed. Scott H. Rogers), vydaná nakladatel-
stvím Modrá mizay Praze roku 1993' C. J. Hribal jako editor pŤipravil
sborník pŤek|adiThe Boundaries of Tuilight: Czecho_Slouak writing from
the New World (Mínneapolis 1991). Potěšitelné rovněŽ je, že čeština byla
zaŤazena jako jeden zmnoha jazykti do knihy Harolda B.SegelaBarokní
bdseťt' (The Baroque Poem: A Con.paratiue Suruey' together with 150
illustratiue lerls, New York 1983), kde jsou paralelně tištěna originální
znění s pŤíslušn;ím pŤekladem. Zaéínají vznikat i soupisy pŤekladti české
literatury a kritick1fch reakcí na ně, jako je to v pŤípadě doktorské práce
Dariny K' Vaškové Czech Literature in the English Speaking World, A Suruey
of Tbanslations and Critical Reactions to thern in Great Britain and in
the United States 1821-1978.

Jako mimoŤádn;f počin dalekosáhlého vyznamu - a nejenom v době
svého vzniku - také musíme hodnotit dosavadní dvě lydání cenného
bibliografického soupisu JiŤího Kovtuna básníka, historika, historiografa
a bibliografa Czech and Slouah Literature in English: A Bibliography
(Washington,2.vyd. 1988), kter:í poprvé souhrnně informuje o anglick1/ch
pŤekladech české literatury a ktery obsahuje podrobné ridaje t;Íkající se
pŤekládan1fch děI, pŤekladatelri, sborníkrj, antologií, editorri a podobně'
včetně všech potŤebn1fch rejstŤíkri.

Velmi v;Íznamná je rovněŽ vědecká, pedagogická, popularizační a
pŤekladatelská činnost Michaela Heima (University of California Los
Angeles). Jiff Stejskal (University of Pennsylvania), kter5í se sám kromě
lingvistiky zab!1vátaké moderní českou literaturou, pŤipomněl,16 že Heim
jakojedin;i ve Spojen1fch s|átech používá pŤi q/uce českéhojazyka kombinace
tzv. pŤímé metody se striktně gramatick1/.m pÍístupem. Heim je rovněž
známj, jako autor učebnice češtiny Conternporary Czech (Uníversity of
Michigan 1976, Columbus 1982 - nové vydání v tisku) a spoluautor (se
Z. Meyersteinovou a D. Worthem) čítanky Readings in Czech (Co|umbls,
Ohio 1985).17

|6 Česk!, jazyk a literatura 43, Igg2/g3, č.5.6.
17 Z Heimov;Ích článkri věnovan;Í'ch české literatuŤe a hudbě pŤipomeĎme napŤíklad

Mezi časopisecky otištěn mi ukázkami Heimoqfch pŤekladri najdeme
jména M. Kundery,l8 L. Vaculíka,'' K. Čapka2o a B. Hrabala.2l Knižně
uveŤejnil pňedevším pňeklady prací M. Kundery (The Book of Laughter
and Forgetting,1980, 1981, I992;The Joke, I982;Th.e Unbearable Lightness
of Being, 1.984, 1987; Jacques and His Master: An Homrnage to Diderot
in Three Acts, 1985) a B. Hrabala (The Death of Mr. Baltisberger and Other
Stories, 1975; Too Loud a Solitude, 1992; Dancing Lessons for the Aduanced
in Age, 1995). Známé jsou i Heimovy pňeklady Čapkovy Bílé nemoci (The
Whifu Plague' 1988), nedávn;f pňeklad Nerudovych Pouídnk malostranshlch
(pod titulem Prague Tales, Lonďon 1993; s Írvodem I. Klímy), Kohoutovy
Maria and the Angels (1989)' Ndhlého neštěstí D. Fischerové (Sudden
Misfortune, 1993) nebojeho editorsk podíl na vydání anglické verze Houor
s T' G. Masarykem (Talks with T. G. Masaryk, pŤeklad D. Roundová, North
Haven 1995) a Marinelliho prvního anglického pŤekladu RipellinovyProáy
magiché (Magic Prague, Berkeley 1994, London 1995). Své pňeklady
Masaryka Heim vydal roku 1990 ("Plato and His Aduice", "Pascal and His
Dilemma,,, ,,Language and the Human Spirit,,, ,,Haulíček and Czech Politics',,
The Spirit of Thomas G' Masaryk), Havlíčkem se podrobně zab;Íval ve své
knize The Russian Journey of Karel Haulíček Borousk! (Mtinchen 1979).
Do Dictionnaire des littératures étrangěres contemporaines (Editions
Universitaires' 1974) napsal hesla věnovaná K' Čapkovi, V. Nezvalovi a
V. Holanovi.

Se jménem Kalifornské univerzity Berkeley je spojeno jméno Waltera
Schamschuly, kterry se kromě rusistick1ich prací věnoval v5ízkumrim českého
stŤedověku a dílu Jana Husa (Schriften zur Glaubensreforrn und Briefe
der Jahre 1414-1415, Frankfurt am Main 1969; Die Anftinge der
tschechischen Erneuerung und das deutsche Geistesleben, Miinchen 1973).
Zabjn a| se rovněž moderním českym historick1im románem.22 Schamschula

Moravian Folk Music (A Czechoslovak Novelist's View), Journal of the Folklore Institute 9,
1972; Hrabal's Aesthetics ofthe PowerÍul Experience, Fiction and Drama in Eastern Europe
(1980); SolŽenicyn i Kundera u Americi' Gtasnik 1, Beograd 1984; Česk1i snái - literatura
faktu, literatura fantazie, Proměny 1985.

t' Tt 
" 

M"kiog of a Writer, Nero York Bnk Reuizw 24.10.I982;Introduction to a Variation,

New York Times Book Reuiew 6. L 1985.

le A C"ech Dreambook, Cross Currents 3, 1984.

to Th" Whit" Plague, Cross 7, 1988.

21 'T*". on the Isle of Capri, Cross Currents 11, 1992.

22 The Conte-porary Czech Historical Novel and Its Political Inspiration, sb. Wortd

Congress for Sotliet and East European Studies, ed. E' Bristolová, Berkeley 1982.
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French (7áe Czech Av antgardjsÍs, Rockville 1995). French tak dále navazuje
na svou dŤívější činnost - jeho pňedchozí práce byly vŽdy rovněž drileŽilimi,
vysoce ceněn mi a často uŽívan;/mi materiály, aťuž zde pŤipomeneme ?áe
Pe,ts of Prague (London lg69), Czech PoeÍry (Ann Arbor 1973) nebo napŤíklad
Czech Writers and Politics 1945- 1969 (Boulder 1982).

Z hlediska propagace a prezentace anglicky píšících autor žijícíchv
haze (britsk:Ích, americk;ích i austrďskych) má nepochybně nemď;f qiznam
i antologie Bohernian Verses: An Anthology of Contemporary English
Language Writings frorn Prague (ed. Scott H. Rogers), vydaná nakladatel-
stvím Modrá m:,l'za\| Praze roku 1993' C. J. Hribal jako editor pŤipravil
sborník pŤeklad 'The Boundaries of Tuilight: Czecho_Slouak writing from
the New World (Mínneapolis 1991). Potěšitelné rovněž je, Že čeština byla
zaŤazena jako jeden zmnoha jazykti do knihy Harolda B.SegelaBarokní
bdseťt' (The Baroque Poem: A Con.paratiue Suruey' together with 150
illustratiue lerls, New York 1983), kde jsou paralelně tištěna originální
znění s pŤíslušn;Ím pŤekladem. Zaéínaji vznikat i soupisy pŤekladti české
Iiteratury a kritick1fch reakcí na ně, jako je to v pŤípadě doktorské práce
Dariny K. Vaškové Czech Literature in the English Speaking World' A Suruey
of T?anslations and Critical Reactions to thern in Great Britain and in
the United States 1821-1978.

Jako mimoňádn počin dalekosáhlého vyznamu - a nejenom v době
svého vzniku - také musíme hodnotit dosavadní dvě lydání cenného
bibliografického soupisu JiŤího Kovtuna básníka, historika, historiografa
a bibliografa Czech and Slouah Literature in English: A Bibliography
(Washington,2.vyd. 1988), kter:Í poprvé souhrnně informuje o anglick;Ích
pŤekladech české literatury a kter;í obsahuje podrobné ridaje tfkající se
pŤekládan;fch děI, pŤekladatelri, sborníkri, antologií, editorri a podobně,
včetně všech potŤebn1fch rejstŤíkri.

Velmi v;fznamná je rovněž vědecká, pedagogická, popularizační a
pŤekladatelská činnost Michaela Heima (University of California Los
Angeles). Jiňí Stejskal (University of Pennsylvania), kter]Í se sám kromě
lingvistiky zab!;vátaké moderní českou literaturou, pŤipomněl,16 že Heim
jako jedin;i ve Spojen1/ch sLítech používá pŤi q/uce českého jazyka kombinace
tzv. pŤímé metody se striktně gramatick}ím pffstupem. Heim je rovněž
známj, jako autor učebnice češtiny Contemporary Czech (Uníversity of
Michigan 1976, Columbus 1982 - nové vydání v tisku) a spoluautor (se
Z. Meyersteinovou a D. Worthem) čítanky Readings in Czecá (Columbus,
Ohio 1985).'7

16 Česk!,jazyk a literatura 43, Igg2/gg, č,.5.6,
t7 Z Heimov;Ích článkri věnovan;/ch české literatuŤe a hudbě pŤipomeĎme napŤíklad

270 277

il
I

Mezi časopisecky otištěn mi ukázkami Heimoqfch pŤekladri najdeme
jména M. Kundery,l8 L. Vaculíka,'' K. Čapka2o a B. Hrabala.2l Knižně
uveŤejnil pŤedevším pŤeklady prací M. Kundery (The Book of Laughter
and Forgetting,1980, 1981, I992;The Joke, I982;Th.e Unbearable Lightness
of Being, 1984, 1987; Jacques and His Master: An Homrnage to Diderot
in Three Acts, 1985) a B. Hrabala (The Death of Mr. Baltisberger and Other
Stories, 1975; Too Loud a Solitude, 1992; Dancing Lessons for the Aduanced
in Age, 7995). Známé jsou i Heimovy pňeklady Čapkovy Bílé nemoci (The
Whifu Plague' 1988), nedávn;i pŤeklad Nerudovych Pouídnk malostranshlch
(pod titulem Prague Tales, London 1993; s vodem I. Klímy), Kohoutovy
Maria and the Angels (1989)' Ndhlého neštěstí D. Fischerové (Sudden
Misfortune, 1993) nebojeho editorsk podíl na vydání anglické verze Houor
s T' G. Masarykem (Talks with T. G. Masaryk, pŤeklad D. Roundová, North
Haven 1995) a Marinelliho prvního anglického pŤekladu RipellinovyProáy
magiché (Magic Prague, Berkeley 1994, London 1995). Své pňeklady
Masaryka Heim vydal roku 1990 ("Plato and His Aduice", "Pascal and His
Dilemma,,, ,,Language and the Human Spirit,,, ,,Haulíček and Czech Politics',,
The Spirit of Thomas G' Masaryk), Havlíčkem se podrobně zab;Íval ve své
knize The Russian Journey of Karel Haulíček Borousk! (Mtinchen 1979).
Do Dictionnaire des littératures étrangěres contemporaines (Editions
Universitaires, 1974) napsal hesla věnovaná K. Čapkovi, V. Nezvalovi a
V. Holanovi.

Se jménem Kalifornské univerzity Berkeley je spojeno jméno Waltera
Schamschuly, kterry se kromě rusistick1fch prací věnoval v5ízkumrim českého
stŤedověku a dílu Jana Husa (Schriften zur Glaubensreforrn und Briefe
der Jahre 1414-1415, Frankfurt am Main 1969; Die Anfiinge der
tschechischen Erneuerung und das deutsche Geistesleben, Miinchen 1973).
Zabjn a| se rovněŽ moderním českym historick1im románem.22 Schamschula

Moravian Folk Music (A Czechoslovak Novelist's View) , Journal of the Folklore Institute 9,
1972; Hrabal's Aesthetics ofthe Powerful Experience, Fiction and Drama in Eastern Europe
(1980); SolŽenicyn i Kundera u Americi' Gtasnik I, Beograd 1984; Česk1i snái - literatura
faktu, literatura fantazie, Proměny 1985.
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M"kiog of a Writer, Nero York Bnk Reuizw 24.10.I982;Introduction to a Variation,

New York Times Book Reuiew 6. L 1985.

1s A Czech Dreambook, Cross Currents 3, 1984.
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21 'T*". on the Isle of Capri, Cross Currents 11, 1992.

22 The Conte-porary Czech Historical Novel and Its Political Inspiration, sb. Wortd

Congress for Sotliet and East European Studies, ed. E' Bristolová, Berkeley 1982.



pŤipravil a lydď německy psané souhrnné dějiny české litnratury Geschichte
dpr tsch.echischen Literatur (Ki'ln 1990) a rozsáhlou dvousvazkovou antologii
české literatury An Anthology of Czech Literature (Frankfurt am Main
1990)' Driležitf je i jeho zájem o dílo V Havla nebo J. Haška (ediční pŤíprava
i autorská iičast na sborníku Jaroslau Hašek 1883-1983, Frankfurt am
Main 1989 _ mezí pŤispěvateli dále najdeme jména H' Svobodová, P' Gan,
L. DoleŽel' V Ambrosová, A. Měšéan, J. Tbman, H. A. Gaifrnanová, K. Chva-
tft, F. W. Galán a mnoho dalších).

Na začátkujsem zdriraznil, že si tento pŤíspěvek neklade ani ten nej-
menší nárok na riplnost, a na tom trvám. Mohli bychom pokračovat dalšími
jmény a pŤíklady jako napffklad Jarmila F. Veltruská (A Sacred Farce from
Medieual Bohemia _ Mastičkríi University of Michigan 1985; pŤeklady prací
M. Drvoty a I. Svitáka) nebo Marvin Kantor z Northwestern University
(společně s Richardem S' Whitem komentáŤe a pŤeklad The Vita of
Constantine and The Vita of Methodius, rivod A. Dostál, University of
Michigan 1976; Medieual Slauic Liues of Saints and Princes, University
of Michigan L983; The Origins of Christianity in Bohemia: Sources and
Cornmentary, Northwestern University 1990). Germanista Peter Demetz
(Yale University), jehož početné práce a pŤeklady tfkající se starší, nové
i nejsoučasnější německé literatury literrární kritiky i obecn ch teoretickfch
problémri germanistiky byly tištěny v Barceloně, Berlíně, Curychu,
Dtisseldorfir, Frankfurtu, Chicagu, I'ond ně, Madisonu, Michiganu, Mnichově,
New Yorku, San Diegu, Stuttgartu, Vídni a jinde, vydal kroměAlt.Prager
Geschichten (Frankfurt am Main 1982) také pŤeklad J. Čepa Zeit und
Wiederhehr: Bilder aus Bijhmen und Miihren (Wien 1962) a veršri F. Hďase
Poesie (Frankfurt am Main 1965)' Mohli bychom se zmínit o vyznamu,
kter;/ pro bohemistiku v minulosti měla a má mravenčí práce knihovníkri
a knihovnic na mnoha univerzitách (Jakobsonov a žena Svatava Pírková,
Milada Součková, v současnosti napŤíklad Zuzana Nagyová na HaTvard
University, JiŤí Kovtun v Library of Congress ve Washingtonu, Thomas
Mann na Northwestern University v Evanstonu, Wojciech Zalewski na
Stanford University atd.), mohli bychom podrobně zvažovat již pŤipome-
nutou d ležitost činnosti 68 Publishers J. Škvoreckého aZ. Salivarové v
Torontu, zkoumat,jak se na dalším rozvoji české literárněvědné bohemis-
tiky podílejí (nebo by se ještě q|razněji mohly podílet) takové instituce, jako
je National Endowment for the Humanities, Fulbright Commission a podob-
ně, mohli bychom se zam;/šlet, jakou drileŽitost pro budoucnost mriže mít
zpracování mnoha mimoŤádně cenn1fch rukopisn;fch, časopiseck;ich, kniŽ-
ních, divadelních, fotografick;fch nebo filmov;fch fond uloŽen ch v americ-
k;fch soukrom ch sbírkách nebo institucích. Za všechny pŤftlady uvedu
jen rozsáhl;f archív J. Voskovce nebo sbírky bohemik - napŤíklad E. Beneš,
T. G. Masaryk, E. Chalupn (rukopis pozoruhodné anglickypsané pŤednáš-
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ky 20 let Česhoslouensha zpo|oviny roku 1939), J. Škvoreckf (70 kartÓn
rukopisri, korespondence, textri, tiskri, fotografi ckfch a dokumentárních
materiálri z|et L949-I994 vztahujících se k české i světové literatuŤe, kul-
tuŤe, politice, ekonomice, problémrim emigrace atd.) - uložené v archívech
Hoover Institution na Stanfordově univerzitě). Námětri je mnoho.

NepŤehlédnuteln;/je v posledních několika letech stále stoup ající zájem
- nejenom zájem bohemistri, ale i kunsthistorikri, muzikologri, malíŤri a
sochaŤri - o díla česk;fch Židovskfch umělc , která vznikala na pridě kon-
centračních táborri a která jsou nyní znovu pietně vydávána, ať už patÍí
do oblasti literatury, hudby apod.

Také mezi mladší generací americk;/ch bohemistri pŤetrvává zájem ne-
jenom o teoretické otázky pŤekladu, ale rispěšně se rozvíjí takéjejich prak-
tická pŤekladatelská činnost, jakoje tomu napŤíklad u Davida Powelsiocka
(University of Chicago), kterf pŤeložil dva romány známé newyorské taxi-
káŤky, spisovatelky, pŤekladatelky a scenáristky Ivy Pekárkové' Velmi
záslužná je rovněž pŤekladatelská činnost Carletona M. Bulkina, kter.Í se
věnuje pŤekladrim text L. Klímy a esejri o. BŤeziny.

. Pruďce narristá zájem americk;/ch a kanadsk;fch studentri o letní školy
v Ptaze, v olomouci a v Brně, které organizují nejenom jednotlivé univerzity,
ale i další americká a kanadská akademická pracoviště. Tbnto zájem osciluje
mezi česk;ím jazykem a literaturou, divadlem a filmem a je mimo jiné pod-
porován i mimoŤádně tispěšn;fmi vystoupeními znám;ich kabaretiérri J. Vod-
Ďanského a D. Dobiáše ve Spojen;fch státech a v Kanadě. V posledních
několika letech také pŤibylo mnoho noqfch možností pro stŤedbškolské a
vysokoškolské studenty a učitele zričastĎovat se qim8nn;/ch studijních a
qÍzkumn].Ích pobyto\.Ích programri organizovan'lchzámoislcÍnni univetzitami
a dalšími nevládními institucemi a organizacemi.

Neclávné cesty Václava Havla do Spojen ch stát , jeho vystoupení v
Kongresu i mnohá vyznamná ocenění - nejenom napŤftlad četné 8estné
doktoráty na nejprestižnějších americk ch univerzitách -, kter;fch se mu
dostalo, naznačují kromějiného i cestu pro literárněvědnou bohemistiku.
Pro světovou literrírněvědnou bohemistiku. Tato cesta právě začíná.A není
ani těch nejmenších pochyb, že bude dále pokračovat.
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! pŤipravil a vydal německy psané souhrnné dějiny české |iteratury Geschichte
d'er tschechischen Literatur (KÓln 1990) a rozsáhlou dvousvazkovou antologii
české literatury An Anthology of Czech. Literature (Frankfurt am Main
1990). Drileátf je i jeho zájem o dílo V Havla nebo J. Haška (ediční pffprava
i autorská ričast na sborníku Jaroslau Hašek 1883.1983, Frankfurt am
Main 1989 - mezi pŤispěvateli dále najdeme jména H. Svobodová, P. Gan,
L. Doležel, V. Ambrosová, A. Měšťan, J. Tbman, H. A. Gaifrnanová, K. Chva-
tík' F. w Galán a mnoho dalších)'

Na začátkujsem zdriraznil, že si tento pŤíspěvek neklade ani ten nej-
menší nárok na riplnost, a na tom trvám. Mohli bychom pokračovat dalšími
jmény a pŤftlady jako napŤftlad Jarmila F. Veltruská (A Sacred Farce from
Medieual Boh.emia _ Mastičkríi, University of Michigan 1985; pŤeklady praci
M. Drvoty a I. Svitáka) nebo Marvin Kantor z Northwestern University
(společně s Richardem S. Whitem komentáŤe a pŤeklad The Vita of
Constantine and The Vita of Methodius, voď A. Dostál, University of
Michigan 1976;, Medíeual Slauic Liues of Saints and Princes, University
of Michigan 1983; The Origins of Christianity in Bohernia: Sources and
Cornmentaty, Northwestern University 1990). Germanista Peter Demetz
(Yale University)' jehož početné práce a pŤeklady t kající se starší' nové
i nejsoučasnější německé ]iteratury, literrírní kritiky i obecn;fch teoretick1fch
problémri germanistiky byly tištěny v Barceloně, Berlíně, Curychu,
Di.isseldortr'r, Fran]ďrrtu' Chicagu, I.ond ně, Madisonu, Michiganu, Mnichově,
New Yorku, San Diegu, Stuttgartu, Vídni a jinde, vydal ktorrrěAlt-Prager
Geschichten (Frankfurt am Main 1982) také pŤeklad J. Čepa Zeit und
Wiederkehr: Bilder aus Bijhmen und Mtihren (Wien 1962) a veršri F. Halase
Poesie (F'rankfurt am Main 1965). Mohli bychom se zmínit o v;Íznamu,
kter;f pro bohemistiku v minulosti měla a má mravenčí práce knihovníkri
a knihovnic na mnoha univerzitách (Jakobsonova žena Svatava Pírková,
Milada Součková, v současnosti rrapŤftlad Zlzana Nagyová na Harvard
University, JiŤí Kovtun v Library of Congress ve Washingtonu, Thomas
Mann na Northwestern University v Evanstonu, Wojciech Zalewski na
Stanford University atd.), mohli bychom podrobně zvažovat již pŤipome-
nutou d leŽitost činnosti 68 Publishers J. Škvoreckého aZ. Salivarové v
Torontu, zkoumat, jak se na dalším rozvoji české literárněvědné bohemis-
tiky podíejí (nebo by se ještě q/razněji mohly podílet) takové instituce, jako
je National Endowment for the Humanities, Fulbright Commission a podob-
ně, mohli bychom se zam šlet, jakou dtileŽitost pro budoucnost mťrŽe mít
zpracování mnoha mimoŤádně cenn ch rukopisn;fch, časopiseck1fch, kniž-
ních, divadelních, fotografick ch nebo filmov1fch fondri uložen ch v americ.
k1fch soukrom ch sbírkách nebo institucích. Za všechny pŤíklady uvedu
jen rozsáhl1f archív J. Voskovce nebo sbírky bohemik - napŤíklad E. Beneš,
T. G. Masaryk, E. Chalupn1y (rukopis pozoruhodné anglicky psané pŤednáš.
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ky 20 let Česhoslouenska z po|oviny roku 1939), J. Škvoreckf (70 kartÓnri
rukopisri, korespondence, textti, tiskri, fotografi ck;f ch a dokumentárních
materiálri z let 1949-1994 vztahujících se k české i světové literatuŤe. kul-
tuŤe' politice, ekonomice, problémrim emigrace atd.) - uložené v archívech
Hoover Institution na Stanfordově univerzitě). Námětri je mnoho.

NepŤehlédnuteln;fje v posledních několika letech stále stoupající zájem- nejenom zájem bohemistri, ale i kunsthistorikri, muzikolog.ri, malíŤri a
sochaÍri - o díla českfch židovsk;fch umělcri, která vznikala na pridě kon-
centračních táborri a která jsou nyní znovu pietně vydávána, it uz patn
do oblasti literatury, hudby apod.

Také mezi mladší generací americk;/ch bohemistri pŤetrvává zájem ne-jenom o teoretické otázky pŤekladu, ale rispěšně se rozvíjí takéjejich prak-
tická pŤekladatelská činnost, jako je tomu napŤftlad u Davida Éowelsiocka
(University of Chicago), kte4f pŤeloŽil dva romány známé newyorské taxi-
kážky, spisovatelky, pŤekladatelky a scenáristky Ivy Pekárkové. Velmi
záslužná je rovněŽ pŤekladatelská činnost Carletona M. golki.,.. kter'ú se
věnuje pŤekladrim textri L. Klímy a esej o. BŤeziny.

_ Prudce narristá zájem americk;/ch a kanadsk;Ích sludentri o letní školyy Praze' v olomouci a v Brně, které organizují nejenom jednotlivé univerzit5l,
ale i další americká a kanadská akademická pracoviště. Tbnto zájem osciluje
mezi česk;Ím jazykem a literaturou, divadlem a filmem aje mimo jiné pod-
porován i mimoŤádně rispěšn;fmi vystoupeními znám ch kabaretiéru J. Vod.
Ďanského a D. Dobiáše ve Spojen;Ích státech a v Kanadě. V posledních
několika letech také pŤibylo mnoho noqfch možností pro stŤedoškolské a
vysokoškolské studenty a učitele zričastĎovat se vyím8nn;fch studijních a
'Ýzkumnfch pobytoqÍch programri organi zov anlch zárnoiskini univerzitami
a dalšími nevládními institucemi a organizacemi.
' Neclávné cesty Václava Havla do Spojen ch státri, jeho vystoupení v
Kongresu i mnohá vlfznamná ocenění _ nejenom napŤíklad eetné 8estné
doktoráty na nejprestižnějších americk ch univerzitách -, kterych se mu
dostalo, naznačují kromějiného i cestu pro literárněvědnou bohemistiku.
Pro světovou literrírněvědnou bohemistiku. Tato cesta právě za.Íná.A není
ani těch nejmenších pochyb, Že bude dále pokračovat"
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