
SITUACE, MoŽNosTI A MEZE
črrwosrr r,rrnnÁre.BoHEMIsTY v zarrneNrčÍ

VERoNIXA HpÉovÁ

V někter ch zemích uŽ téměŤ stoletá bohemistika se mriže honosit vyni-
kajícími pŤedstaviteli. NěkteŤí z nich fiako R. Jakobson, R. Wellek a jiní)
dokonce ve značné míŤe ovlivnili literární vědu na celém světě. I dnes
prisobí v zahraničí několik vfznainych, mezinárodně uznávan1fch bohe-
mistri, kter;Ích si všichni vážírr'e a jejichž díla se zájmem sledujeme.

Mnohem méně je však známá mravenčí práce desítek, snad i stovek
ŤadoqÍch bohemistri, kteÍí _ roztroušeni po celém světě - den co den pěstují
českou literaturu' pŤedávají o ní svému okolí základní znalosti, vychovávají
nové a nové generace zájemc.ťt, pŤekládají a vydávají české knihy, starají
se o to, aby česká literatura byla pŤítomná v domácím ku]turním povědomí.

Jako jedna z těch skromn1fch šiŤitelri české literatury jsem si pŤedse-
vza|a najejich problémy upozornit. Mé rivahy se jen částečně tfkají Če-
chrj-bohemistri, kteŤí Žijí v ciziné, protože ti tam pěstují svou vlastní kul-
turu, a mají tedy poněkud jiné těžkosti.

I

Kamenem írrazu pro zahraniční bohemisty je sám česk1i jazyk, Většina
z nás vede asi celoživotní boj s tímto milovan;fm i nenáviděn m jazykem,
kter nám den co den odk4ivá pŤekvapující bohatství a krásu, kter nás
však den za dnem uvádí v zoufalství všemi svymi koncovkami, jazykolam-
n nni seskupeními souhlásek a nečekan,lmivfznamoqimi riskalími. Máme
asi všichni v zásobě historky o rtlzn1/ch směšn1/ch nedorozuměních pŤi na-
šich stycích s Čechy.

Mrižeme-li se takov1ím nebezpečím vyhnout, naše citlivost pro stylové
jemnosti bude vždy slabší, pŤi rozhovoru budeme asi vždycky mísit spisovn;f
jazyk s obecnou češtinou, dnešní mÓdní qfoazy s vyrazy téměÍ obrozensk;foni.
Ve styku s rodilymi Cechy naprosto nikdy nemriŽeme b1it na stejné iírovni
v lehkosti a vystižnosti vyjádŤení. Jsme v tom smyslu ve stavu jakési

národnostní menšiny, s tím rozdíIem, že my jsme se do této situace
nenarodili' ale schválně jsme si ji z lásky k věci zvoli]i.

u

Další zvláštností situace zahraničního bohemisty je odloučení od denního
styku s českou kulturou. JiŽ tim, že většinou nechodil do česk ch škol, je
značně zneqÍhodněn, takžejeho znalosti se liší od znalostí Čecha: najedné
straně jako odborník české literatury v určit ch oblastech bude vědět
mnohem víc než kter koli prriměrně vzdělany Čech, bude znát takŤka
neznámé literární a kulturně historické detaily, na druhé straně pak bude
mít někdy velké mezery v elementárních znalostech, které jsou pro každého
Čecha samozŤejmostí (nebude moŽná nÁt záklaďní dětská Ťík.adla a písničky,
bude mu asi chybět běžná slovní zásoba pŤírodních věd' budou se mu plést
v hlavě některá zeměpisná místa, bude mál'o znát o politick;fch nebo
populárních kulturních osobnostech současnosti nebo blízké minulosti atd.).
VliteratuŤe mu pak každ;f odkaz na takové rerílie _ aspoĎ zpočátku _ uniká
a vyžaduje zvláštní námahu, aby se jeho smyslu dobral.

UI

Ani jako odborník nemá pohotově pŤi ruce všechny informace, které by
potŤeboval. Mriže jen omezeně bádat v česk1fch knihovnách a archívech
ajsou pro něho těžko pffstupné i aktuality, které se dostanou do slovníkri
a lexikonri až mnohem později. Knihy a časopisy obyčejně dostává opožděně,
o noqfch literárních lahridkách se dovídá pozdě a mrrsí mít někdy neformďní
zdroje, aby se k nim v bec dostal' To všechno prisobí určitou povšechnost
a opožděnost v jeho nazírání česk;fch věcí.

Je nucen, aby si z těch poměrně málo rídajri, k nimž se dostává, sám
pro sebe vybváŤel určitou syntézu, nějak1f ucelen;f pohled na českou litera.
turu a kulturní život, pŤičemž je hodně odkázán - pŤes své všeobecné
literárněvědné znalosti _ také na svrij psychologicky a snad i umělecky
instinkt. Takto vytváŤeny obraz určitě nebude tak pŤesn1f ani tak bohat
na detaily, určitě se bude i v mnohém rozcházets pojetím českého literárního
vědce, už také proto, Žejeho pojetí bude vytváŤeno na pozadíjiné kultury.
Zahtan1čni bohemista tot1ž, aby byl doma lépe pochopen, musí vždy mít
na zŤeteli rovněŽ domácí pojetí literatury, domácí kulturní tradice.

Prozkoumání obrazri česk ch literárních jevri vytvoŤen ch na pozadí
rrizn1fch cizích kultur by snad i Čechrim mohlo poskytnout určité zkuše.
nosti, zatím však zájem o tuto problematiku asi není.

Celkově ztlstává zahraniční bohemista vždy trochu outsiderem -jak

doma, tak ve vztahu k české literární vědě. Doma proto, že se zabyvá _

mimo některé jevy - skoro riplně neznámou oblastí, ve druhém pŤípadě
proto, že pro něho česká stŤediska literární vědy v zák|adě fungujíjako
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zdroj víceméně bezpečn;fch informací, zatímco jeho aktivita je obrácena
k jinému - domácímu - publiku; jeho činnosti vlastně leckdy postrádají
zpětnou vazbu.

TV

Hlavním rikolem a cílem zahraničního bohemisty je podávat informace o
české literatuŤe, eventuálně o jinfch kulturních jevech, institucích,
osobnostech atd., a tojednak domácím literárním vědcrim zab;ivajícím se
světovou literaturou, ale také širšímu okruhu čtenáŤri (jejichž Ťadyjsou
bohužel nyrrí stďe Ťidší). V tom budejeho činnost asiještě dlouho na stupni
takŤka buditelském. Jakkoli má totiž bohemistika v někter1/ch zemíchuž
delší existenci, základní poznatky se musí znovu a znovu opakovat, aby
se ujaly aspoĎ ve vědomí vzdělané veŤejnosti cizí země. Vfiimku tvoŤí ovšem
díla několika světoznám ch česk;fch autorri (z klasik napŤ{klad Haškova
nebo Čapkova, ze současn;Ích Hrabalova, Kunderova a jin ch, z|iterární
vědy práce pražského strukturalismu), o něžje ve většině zemí spontánní
záiem.

v

Z '.buditelské'' funkce zahraničního bohemisty vyp|yvá, že prisobí na nižším
stupni specializace než jeho čeští kolegové. Kromě toho, že se věnuje
nejrriznějším žánrrim literárněvědn;!.m a publicistick;fm (v:Íroční články'
rivody a doslovy, hesla do lexikonri, pŤeklady a redigování textri, ne vŽdy
jen literárních), má někdy i takové mimoliterární rikoly jako psaní učebnic
českého jazyka, dokonce někdy i sestavování slovníkri atd. Jsem však
pŤesvědčena, že dokud nepŤijde doba většího rozvrstvení bohemistti,
bohemista-lite t j tyto rikoly musí zastat.

Další mimoestetické rikoly budou pak ještě mít bohemisté v sousedních
zerliríc}., neboť kultura národri těchto zemí je ovlivĎováno zkušenostmi z
tisíciletého souŽití, někdy dokonce i v rámci společného státu. odhďení
zachovan;Ích dokumentri těchto historick ch kontaktri patŤí sice v první
Ťadě historikrim, ale uvědomovríní si společn ch rysri našich kultur, anď;fza
literárního odrazu této minulosti je také naším riko]em, neboť tato činnost
dává nejvíce možnostíjednak k lepšímu pochopení vlastní kultury, jednak
k prohloubení vědomí společného osudu těchto národri. To je v současné
době, kdy se netrpělivost a nenávist ke všemu cizímu a snahy o národní
izolaci šíŤí, nesmírně d ležité'

čnsr<Á I,ITERATURA NA ZAIIRANIčNÍ urvrrmnzlTĚ
(Uvaha pedagogická)

PETER BUGGE

Problém, kterfm se zde budu zab lat,má dvě dimenze: vytyčit cíl našeho
snažení - co vlastně svou q/ukou české literatury na zahraniční univerzitě
chceme - a hledat postupy, abychom se určenému cíli aspoĎ pŤiblíŽili. Jde
tedy o rivahu pedagogickou a zároveĎ tentativní: definitivní pravdu nemám,
voliím zde spíš po diskusi. My bohemisté na zahraniční univerzitě se mriže-
me občas cítit jako osamělí vesničtí učitelé a vidím v tomto setkání i vel-
kou šanci vjměny zkušeností. Budu mluvit jen o v;iuce student -bohe-
mistri, pro které je čeština hlavním oborem, a soustŤedím se na první asi
tŤi roky studií, než dosáhnou takové míry znalosti, že se potom mohou
podle osobních zájmri v oboru specializovat. To uŽ budou také s to hledat
pomoc u povolanějších _ napŤíklad na stáži v České republice.

Co crrrÍr?

Cíl své vjuky české literatury bych definoval asi takto: aby všichni studenti
měli základní znalost novodob;ich českfch literárních dějin (od obrození
k dnešním dn m), aby měli h]ubší znďost vybran ch autorri a děl (pffpadně
i směrti, proud a skupin) a aby měli ze čtení české literatury radost. Dále,
aby měli jistf metodologick;f zák)'ad - aby se seznámili i s literární teorií.
Pro tu menšinu, která se bude i nadále zabfvat českou literaturou (psát
diplomovou práci z literatury, pŤekládat, popŤípadě i bádat), je nezbytné,
aby už měla pŤedpoklady pro samostatnou práci v oboru. Pro ty mnohé,
kteŤí směŤují jinam, je právě ta radost možná nejdriležitější, plus ovšem
pŤehled, aby v nejrriznějších souvislostech mohli napŤíklad dánsk m
nezasvěcen;fm zájemcrim českou literaturu zprostŤedkovat.

Kon zaČÍr?

Nejjistější zp sob, jak hned v zárodku udusit veškerou radost zlrymezeného
pŤedmětu, je čítankoqf pŤístup, jenž začíná počátky a po protáhl;fch lite-
rrirněhistorickfch vfkladech, nacpan1fch záplavou neznám;fch jmen, končí
_ vydrŽelJi vribecještě někdo - současnou literaturou. Ztohoto hlediska
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