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Ač dánská literárněvědná bohemistika - jako bohemistika celkově - nikdy
nezaujala ristŤední postavení v dánské slavistice, jsoujejí dějiny staréjako
dánská slavistika sama a obsahují nejeden zajímavy moment. Vědecké
studium české literatury lze zhruba rozdělit do tŤí fázi.. éra od za|ožení
katedry slovanské fiIologie na kodaĎské univerzitě roku 1859 ke zÍízeni
vlastního lektorátu češtiny v roce 1930' éra Else Westh-Neuhardové jako
lektorky češtiny v Kodani v letech 1930-1973 a pozdější období, kdy bylo
(zŤejmě několika mladšími kandidáty) těžiště dánské literárněvědné bohe-
mistiky posunuto do Arhusu.

Když byla v roce 1859 na kodaĎské univerzitě zÍízena první katedra
slovanské filologie ve Skandinávii, byl Caspar Wilhelm Smith (1811-1881)
jmenován jejím prvním profesorem. Za pilnych studijních cest Smith uŽ
nabyl širokych znalostí slovansk;ich jazykri. Mimo jiné navštívil v letech
1843-1844 Pešť, kde žiI v domě Jana Kollára, a Prahu' kterou znovu viděl
v roce 1881 zalázeíské cesty do Karlov1fch Varri krátce pŤed svou smrtí.
Smithovo hlavní prisobení patŤilo rusistice a polonistice, ale napsal dvě
díla bohemistického rázu: om de i den forste Del af dette d'rhundrede fundne
Leuninger of gammel b4hmish Poesi og deres Kritikl a Den bohmiske Natio-
nalitetskamp og Sejr gennem Hussitismen.'

Smithtiv následník, filolog Karl Verner (1846-1896), neprojevil žádny
zájem bohemisticky, ale užjeho nástupce, Holger Pedersen (1867-1953),
se prosadil spisem Den bahmiske (Jdtale (Ceská vyslovnost, 1903) a pro
Salmonserts Leksikon (dánská obdoba ottoua slouníhu naučného) napsal
hes|o Bohmisk Litteratur (2. vydání, Kodař 1915.1930). Ztéto ďoby pochází
i disertace Victora Kuhra, pozdějšího profesora filozofie na kodaĎské
univerzitě, Det padagogishe System i Comenius, Didactica magna (I9l2).
V letech 7917 -I92-J' patňila katedra Stanislawu RoŽnieckému (1865-1921),
kterry studoval ív Waze, kde se seznámil s Jaroslavem Vrchlick;fm. Kontakt
pravděpodobně zprostŤedkoval literární historik Georg Brandes, ktery
navštívil Čechy v letech 1886 a 1892 a Živě líčil ve svych pamětech obě

1 Tidsskrift for PltiLologi og Pzdagog'Á III-N, 1861/62 (o pozústatcích staré české poezre
nalezenych v první části našeho století a jejich kritice)'

2 Tamtéž Ix, 1867 (Česk;i národnostní boj a vítězství za pomoci husitství).
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cesty. Ve zmirlce o české liťeratuŤe vyzdvihuje Svatopluka Cecha a Jaros]ava
Vrch]ického, k j ehož povídkám Bo reu né stŤepy ( 1887, dánské vy dání F aru e de
Shaar 1893) napsal pŤedmluvu. Vrchlick1/ sám pŤátelství oslavil sonetem
JiŤímu Brand'esoui (Bodláčí z Parnasu, 1893) 3

Po pŤedčasné smrti RoŽnieckého pŤevzal Svéd Anton Karlgren (1882-
.1973) profesuru slovanské filologie do roku 1953. Karlgen se hlavně věno-
val rusk;Ím dějinám a ruské literatuŤe' ale ukázal Cech m svou sympatii
knihou Henlein, Hitlea Tjeckerna och Cha.rnberlain (1938). ZaKat:Igrena
byla už bohemistika silně posílena tím, že byl v roce 1930 Else Westh-Neu-
hardové nabídnut novy lektorát češtiny, kter;í obsadila až do roku 1973'
Else Westh-Neuhardová byla nadšenou a ne navnou zprostŤedkovatelkou
české literatury a kultury v Dánsku (nelze se nezmínit o jejím blízkém
vztat'u k Egonu Hostovskému) a sv;/'mi početn;fmi pŤeklady moderních
českych autorri od Haška a Čapka k Hrabalovi a Kunderovi pŤispěla neoce-
niteln;fm zprisobem k popularizování české literaturyv Dánsku. Mastních
literárněvědn;ích prací z její ruky je však málo; kromě pŤedmluv a rivodních
slov o spisovatelích v rriznych antologiích lze upozornit na čIánek Karel
Čapek.a

V roce 1947 bylo znovu umožněno dánsk;ím studentrim, aby studovali
v Ptaze, čehoŽ lyužili tfi mladí badatelé. kteff pak všichni qÍrazně obohatili
dánskou bohemistiku' Byli to Eigil Steffensen (1927), student a později
docent ruské literatury na kodaĎské univerzitě, jenžpŤd'ožíl (do dánštirry
už podruhé) Haškova Šuejka a napsal radu článkri do novin a časopisri
o česk;fch spisovatelích' a dva studenti z Árhusu, Herman Kal'In (7927),
kter;Í se pak usídlil v Praze, kde mnoho let prisobil jako dánsky lektor na
Karlově univerzitě Qeho článek,Ě1o ns Christian Andersen a seuerní Čechy
v Usteck;ich muzejních sešitech z roku 1991 ukazuje, že je ještě činny),
a konečně Knud Jordal, lektor slovanské filologie a dlouholet;/ učitel češtiny
na árhuské univerzitě. Jordal vydal v roce 1993 pŤednášku'F'ra Dobrousk!

" Iníormace o Brandesovi posk1'tuje pozoruhodná kniha Christiana Hougaarda
Tjekkoslouakiet i Dantnarks spe.jl tČeskoslovensko v zrcaďe Dánska, odense 1971). Hougamd
pečlivě sbíra1 dojmy dánsk;/ch básníkri z jejich cest po Čechách v 18. a 19. století' Ač se prvni
vzpomínky datují od 50. ]et 18. století' byl Atlam oehlenscbláger pmí. kdo si v letech 1817-1818
všiml českého jazyka (.'det bohmiske sprog.,) a českého národa (ze znění slova ''ulice'. v5zvozu.1e
oehlenschláger, že česk jazyk v sobě '.nrá cosi ženského jako všechny siovanské jazyky''
- ,'har noget qvindligt som alle slaviske sprog.') a v národnostní otázce konstatuje, že ,'německ;í

ocet a slovanské mléko nemají duševní pŤíbuznost'. (''den tyske Eddike og den siaviske Malk
har ingen Valgfrandskab''). VÍryoj českáho národa pak sledují s velk;/mi sympatiemi mj. farái
A. V. Lresspe, historik Frederik Schiern, Georg Brandes a Herman Bang.

4 Frern,necle d.igtere i det 20. drhurxlrede 2,Kebenbavn 1968, s. 399-409.
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zájem bohemistick , ale užjeho nástupce, Holger Pedersen (1867-1953)'
se prosadil spisem Den bohrnishe Udtale (Ceská vyslovnost, 1903) a pro
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4 Fren,nede digtere i d.et 20. d,rhundrede 2,Kabenhavn 1968, s. 399-409.
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til Pragersholen,s ježužsvym názvem naznačuje, Že česk strukturalismus
nezristal ani v Dánsku bez povšimnutí; platí to i projeho pŤíspěvky v oblasti
estetiky a literární teorie. Roku 197 1 vydal literární vědec Christian Kock
(1946) qÍbornou arrtologii fiekkish strukturalism.e s pŤíspěvky Mukďovského,
We]leka, Doležela a dalších.

Po Else Westh-Neuhardové pňevzala Ťada mladších bohemistri-slavistri
zprostŤedkovávání české literatury v dánskfch pŤekladech: Eva Andersenová
(Kundera, Klíma, Kohout a mnozí další - rané práce s JiŤím Lichtensteinem),
Per a Daniela Jacobsenovi (Hrabal), Karen Gammelgaardová (Škvoreck;Í,
Brabcová aj.), Herman van Tooren (Capkovy hry) a Peter Bugge (Havel
aj'). Lektorát češtiny na kodaĎské univerzitě pŤevzal v roce 1974 Jens
Skov-Larsen (1938), ktery se však literárněvědné stránce bohemistiky
soustÍeděně nevěnuje.

Rozvoj slavistiky na nové univerzitě v Árhusu (založené v roce 1928)
Ťídil více než tŤicet let Adolph Stender-Petersen (1893-1963)' H]arryrím oborem
Stender.Petersenovym byla rusistika a polonistika, ale učil i češtinu a uŽ
v rcce 1924 publikoval ve švédštině sv j článek Grundtendenser i tjeckisk
hultur.6 I v pŤehledn1fch článcích Slauish rornantih a Slauisk realism1
se zabyvá českou literaturou. V roce 1966 byl v Árhusu zi7zen|ektorát
češtiny, jenž do roku 1969 patŤil Knudu Jordalovi. V roce 1969 ho pňevzala
roď1á Češka Dana Schmidtová (1943), jež učila do roku 1985, kdybyl lektorát
z finančních drivodri zrušen. V uku pŤevzal znovu Knud Jordal.

U obou jmenovanych studovalo několik mladších bohemistťr, z nichž
dva ještě prisobí na skandinávskych univerzitách. V literárněvědném
kontextu musíme lyzdvihnout pŤedevším Karen Gammelgaardovou (1957)'
ježbylra v letech 1986-1991 dánskou lektorkou na Karlově univerzitě a
je od roku 1991 lektorkou češtiny na univerzitě v Oslu' Karen Gammelgaar.
dová se hlavně zaměŤuje na literaturu a její práce jsou do značné míry
ovlivněny praŽsk;fm strukturalismem' Vjeho duchu právě dokončuje svou
disertaci Spoken Czech in Literature (The Case ofBondy, Hrabal, Placdk
and Topol). Peter Bugge (1960) se pŤedevším zabyvá českou literaturou
vjejím národněhistorickém a sociálním kontextu, ale studoval i dramatiku
Václava Havla. od roku 1994je Peter Bugge lektorem češtiny na árhuské
univerzitě'

A nesmíme pŤehlédnout, že bohemistika se prosadila i na univerzitě
v odense, ač se tam ze slovanskych jazykri učí jen ruština. Christian
Hougaard ( 1 9 1 5 ), zna|ec dánsko-české |iter ární v zájemnosti, tam prisobil,

5 Arbeidspapirer (Slavisk Institut, Árhus Universitet) 1993.

G S u e ns h -Tj e c k o s Io u akis ka S til I s k ape t 1, Uppsala irg2sl 1924.

1 Bonniers Alm,enna Litteraturhistoria 4 a 5. Stockholm 1961 a 1962

neŽ se stal lektorem kodaĎské univerzity, a i rodil;f Čech Jaroslav Pavlík
(1931)' lektor ruštiny v odense, se věnuje české ]iteratuŤe, pŤedevším
Jaroslavu Foglarovi, a s manŽelkou Věrou (1931) pilně pŤispívá ke studiu
dánsko-českych stykri od dob královny Dagmar až k dnešním dnrim.

Bmr,rocn-nrrp
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til Pragersholen,s ježužsvym názvem naznačuje, že česk1f strukturalismus
nezristal ani v Dánsku bez povšimnutí; platí to i projeho pŤíspěvky v oblasti
estetiky a literární teorie' Roku 1971 vydal literární vědec Christian Kock
(1946) vÍbornou antologii Tjehhish strukturalism'e s pŤíspěvky Mukďovského,
Welleka, Doležela a dalších.

Po Else Westh.Neuhardové pŤevzala Ťada mladších bohemistri-slavistri
zprostŤedkovávrání české literatury v dánskfch pŤekladech: Eva Andersenová
(Krrndera, Klíma, Kohout a mnozí dďší - rané práce s JiŤím Lichtensteinem),
Per a Daniela Jacobsenovi (Hrabal), Karen Gammelgaardová (Škvoreck5í'
Brabcová aj.), Herman van Tooren (Capkovy hry) a Peter Bugge (Havel
aj.). Lektorát češtiny na kodařské univerzitě pŤevzal v roce 1974 Jens
Skov-Larsen (1938), kter1f se však literárněvědné stránce bohemistiky
soustreděně nevěnuje.

Rozvoj slavistiky na nové univerzité v Arhusu (za|ožené v roce 1928)
ídil více než tŤicet let Adolph Stender.Petersen (1893-1963). Hlavním oborem
Stender-Petersenovym byla rusistika a polonistika, ale učil i češtinu a uŽ
v rcce 1924 publikoval ve švédštině svťrj článek Grundtendenser i tjechisk
lzultur.8 I v pŤehledn1fch článcích Slauisk romantik a Slauisk realismI
se zabyvá českou literaturou. V roce 1966 byl .' Á'ho..' zŤizenLektorát
češtiny, jenž do roku 1969 patŤil Knudu Jordalovi. V roce 1969 ho pŤevzala
rodilá Češka Dana Schmidtová (1943), jež učila do roku 1985, kdy byl lektorát
z finančních d vodri zrušen. V1fuku píevzal. znovu Knud Jordal.

U obou jmenovanych studovalo několik mladších bohemistri, z níc}:Ž
dva ještě prisobí na skandinávsk;fch univerzitách. V literárněvědném
kontextu musíme vyzdvihnout pŤedevším Karen Gammelgaardovou 0957),
ježbyla v letech 1986-1991 dánskou lektorkou na Karlově univerzitě a
je od roku 1991 lektorkou češtiny na univerzitě v oslu. Karen Gammelgaar-
dová se hlavně zaměŤuje na literaturu a její práce jsou do značné míry
ovlivněny pražskfm strukturalismem. V jeho duchu právě dokončuje svou
disertaci Spoken Czech in Literature (The Case of Bondy, Hrabal, Placdk
and Topol)' Peter Bugge (1960) se pŤedevším zabyvá českou literaturou
vjejím národněhistorickém a sociálním kontextu, ale studoval i dramatiku
Václava Havla' od roku 1994je Peter Bugge lektorem češtiny na árhuské
univerzitě.

A nesmíme pŤehlédnout, že bohemistika se prosadila i na univerzitě
v odense, ač se tam ze slovansk;ích jazykri učí jen ruština. Christian
Hougaard ( 19 15), znalec dánsko-české ||terárni vzájemnosti, tam prisobil,

5 Arbeidspapirer (S]avisk Institut, Árhus Universitet) 1993'

6 Suensk-Tjechoslouakiska Stillskapet 1, Uppsala 1923/1924.

7 Bonniers Almentta Litteraturhistoria 4 a 5, Stockholm 1961 a 1962

než se stal lektorem kodaĎské univerzity, a i rodil; Čech Jaroslav Pavlík
(1931)' lektor ruštiny v odense, se věnuje české literatuŤe, pŤedevším
Jaroslavu Foglarovi, a s manželkou Věrou (1931) pilně pŤíspívá ke studiu
dánsko-česk;/'ch stykri od dob královny Dagmar až k dnešním dnrim.

Brnr,rocru,rln

PRÁMElÝY

CHRISTIAN HoUGAÁRD:

Tjekkoslouukiet i Danmarks spel, Odense 1971.

KNUD JoRDAL:

Den' dans ke slauistiks,lzlsÍorle (nepublikovan1Í rukopis), 1994.

RUDOLF EDWARD KUDERA:
Tjekkoslouakisk bibliog rufi 1 804- 1983, KObenhavn 1985.

JARosIÁv PAVLÍK:

Zu vergangenen und gegenwártigen dánisch.tschechischen Wechselbeziehungen, Slauica
Othiniensia 13, 1993, s. 17-61.

NovĚJŠÍ oÁNsxÉ r,rrrnÁnNĚvĚoNÉ BogErrnsrrcrnÓ PRÁoE (\.ÍtsĎRovĚ)

PETER BUGGE:
Kunderas sunkne Atlantis - Digterens kmst- og historiesyn for og under emigrationen,
Suanteoit 1987, s. 114-128.
Botaniseren pá kirkegárden _ !ekkisk litteratur íd'ag, Litteraturmagasinet Standart 1988,
č , . 4 .
Frihedens tommermeend,.REVUE -Verdenslitteraturen I99"J,, Samleren/Information 1991,
s.  7-10.
Havlovo PokouŠení' Tuclr I99I.
Václav Černf aneb Západ a V;fchod, Tuar lgg5,

KAREN GAMMELGAARDoVÁ:
Božena Němcouá, Bohuslaua Rajskd og den tjekkiske patriotiske feminisme' Arbejdspaprrer
1984.
Arven íra avantgarden (Et spor i tjekkisk kulturpolitik 1948-1986), Suanfuuit 7987, s. 102.113.
Sandheden - sker! (Om ung tjekkisk poesi), Kritik 1989, s. 57-69.
Egon Bondy očima dánské bohemistky, Sborník Egonu Bondymu k šed'esátin m (ted.
M.Machovec), Praha 1990.
Daughter of a Counter.Revolutionary - Tereza Boučková's Indiánskf běh read alongside
Pavel Kohout,s Deník kontrarevolucionáŤe and Kdeje zakopán pes, Scand,o'Slauica 1992,
s . 5 - 1 9 .
Orthography and literary meaning (a Czech approach), Med.d,elelser 70, Oslo 1994.

48

E-

49



CHRISTIAN HoUGAARD:
Danske motiver hos Vrchlick , Slauica Othiniensia 2, 1979, s.26-76.

IIÁRAID JEPSEN:
Herman Bang i Prag, Danske studier 1993, s. 116-124.

JARoSI.AV PAVLÍK:
Schicksal eines tschechischen Schriftstellers (Jaroslav Foglar), Slauica Othiniensia 5, 1982,
s.  129-147.
Die .'vorbildlichen.' und die '.ordináren'' Knaben in Jaroslav Foglar's Buch (,.Knaben vom
Biberfluss"), Slauica Othiniensja 6, 1983, s. 82-105.
Zu den Bezeichungen von Stadtvierteln, Plátzen, Strassen und Gassen in Jaroslav Foglar,s
Werk, Slouica Othiniensia 8, 1986, s. 42-82.

vĚRA PAvLÍKovÁ:
Einige Bernerkungen rum Thema "Die diinische K nigin Dagmar in der tschechischen Literatu",
Slauica Othiiensi,a 1,.7978. s. 132-139.

NEPUBLIKovÁNÉ LITERÁRNĚVŤDMí BoIrEIuIsncKÉ DIPLoMovÉ PnlÍ'cE
(PO ROCE 1970)

JARosIÁvA SlMoNsENoVÁ:
Eurejskie elementy u proizuedenijach Babela, olbrachta i Weila, Kodaí 7972'

JIŘi LIoHTENSTEIN:

otokar Bíezina _ Digterdrgmtnen og uirkeligheden, Kaben}law1973.

JosEF NEDĚLNÍK:

obecněji pojatd charakteristika.jazyha, styIu a liter rního uyznamu tŤí nejnouějších uydání

české humorístické prÓzy (Škuoreck!, Schneid,er, Hochlnan), Kodař 1973.

KAREN GAMMELGAARDoVÁ:

Poetistnell i d'en tjekkiske litteraturuidenskab 1948-1984, Árhus 1984.

IRENA SLoTH-cARLsENovÁ:

Hrabals hotel - ,,Jeg har serueret for den engelske konge', som polyfon roman' Árhus 1993.

IMEZT FRANCII A CECIIAMI
(PŤedevším k pozornosti věnované české literatuŤe do roku 1918)

CATHERINE SERVANToVÁ

Následující poznámky se t1fkají dvojích dějin' Prvními jsou _ často popiso-

vané anebo pĚipomínané _ dějiny česko-francoizskychvztahri a postupně

nar stající ,,vzájemné znalosti'' dvou zemí pŤedtím, rrež začaly navazovat
styky na ,'státní'. rírovni. PŤiznejme hned, že naše téma zahrnuje jen nepatr-
nou část těchto dějin, která je však podstatruá a má logickf ráz, ostatně
v bec ne specifick]Í pro francouzsko.česk;f pŤípad ani pTo minulé století:
disproporce - pŤedevším tzv.,,jazyková bariéra', - zdaleka nevysvětluje
vŠe.

Pokud jde o druhé dějiny... nelze je v tomto pŤípadě ani nazvat dějinami
'.literární bohemistiky.'. V dobách pnního francouzsko.českého ,'pŤibliŽo-

vání'' by nebylo vhodné užívat podobného termínu, jenž evokuje pŤíliš silně
jak;fsi .'ustálen]Í obor,'. Zájem o českou literaturu ve Francii trpěl, a beze-
sporu dosud trpí, určilfm nedostatkem oficiálnosti, ať již z hlediska žánru
v obecném a širokém rozsahu literárních studií, či z ,'konkrétního'' hlediska
institucionálního. A pŤece nelze Ťíci, že by si nenašel své místo jinde' NapŤí-
klad ani dnes by nebyly oprávněné pŤíliš chvatně hodnotící risudky, že si
''nahodilé'' iniciatiqy (již vzhledem k jejich počtu a driležitosti) méně zaslou-
žífigutovat v tzv. .'historickém vyprávění'' než tŤeba materiály univerzit-
ního sympozia. Stručně ňečeno, nelze jistě mluvit o .'bohemistickém lite-
rárním studiu'' ve Francii ve Stejné rovině jako o '.germanistickém.' nebo
'.anglistickém'''

Zv|ášté to platí pro část literární bohemistiky' o kterou námjde - pro
určitou pozornost věnovanou české literatuŤe v rrizn;fch recenzích, historic-
kfch a kritickfch spisech, též s oh]edem na vyučování, ikďyž ve sledova-
ném období téměŤ neexistující. Společn;f rys těchto r zn;fch projevri by mohl
b;ft zvlášť jazykového rázu (s tou samozŤejmou qíhradou, že nebudeme
uvažovat jiné fuankoforrní země). Pokud se však tyče ',protagonistri'' takoqích
dějin, bylo by jakékoliv geografické nebo národnostní omezení (t}pu .'české

literární studie Francouz ve Francii'.) poněkud pŤedpojaté a zkreslující.
Ztrati|ibychom ze zÍete|e pŤedevším to, co podnikli sami Češi, či dokonce
Francouzi v Čechách. Není moŽné mluvit o tomto tématu, aniž bychom
pŤipustili, ze si Češi velmi často ''francouzskou,,bohemistiku tvoŤili sami;
stačí pŤipomenout osobnost H. Jelínka. A neplatí to pouze pro literaturu. ..

Neusilujeme o vyčerpávající obraz, pokusíme se však naznačit určité
zprisoby a cesty ''pozornosti,' věnované české literatuŤe, jak se projevily ve
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