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H E L E N A KADEČKOVÁ 

OVERSETTELSER AV HAMSUN I TS JEKKIA 

Nedenfor f0lger en liste over alle tsjekkiske oversettelser av Hamsuns verker 
sammen med oversetternes navn i parentes og utgivelsesär. Den kan vaere av 
nytte for bäde tsjekkiske og norske nordister, selv om den ikke inneholder 
oversettelser som er blitt publisert i tidsskrifter, saerlig i de f0rste tiärene av den 
relevante perioden. Jeg vil tilf0ye en liten kommentar til listen. Hva kan leses ut 
av den när det gjelder tsjekkemes forhold til Hamsun? 

Erter at norsk Iitteratur hadde blitt lansert i Tsjekkia i 1870-80 ärene, takket 
vaere Bj0mson og Ibsen (det aller f0rste signal — bortsett fra enkelte tidligere 
omtaler i tidsskrifter — var en oversettelse av Bj0msons Bondefortellinger 
i 1873), ble ogsä det tsjekkiske kulturmilj0 grepet av den störe boom 
skandinavisk Iitteratur hadde i Europa pä 1890—tallet. 

1890-tallet var en omveltingsperiode i tsjekkisk Iitteratur. I den langvarige 
debatten (den startet i midten av ärhundredet med den säkalte Mai-gruppen og 
fortsatte gjennom tre generasjoner) om litteraturen bürde äpne seg for resten av 
Europa og beskjeftige seg med allmermmenneskelige ideer, eller tjene nasjonen 
i den aktuelle kampen for nasjonal egenart, vant den f0rste linjen. Dette innebar 
ogsä et krav om estetisering av diktningen. Det foregikk en febrilsk aktivitet pä 
alle omräder: litteraturkritikk, debatter, nye tidsskrifter, oversettelser. F0rst midt 
pä 1890-tallet ble det formulert et program for et moderne gjennombrudd 
i brandesiansk betydning i programskriftet Det tsjekkiske moderne. Det f0rte 
ikke umiddelbart til noe st0rre resultat for selve litteraturen — hovedsjangeren 
pä dette tidspunktet var lyrikk, realismen var snever og fragmentarisk 
sammenlignet med nyromantikken — men hadde en stör betydning for den 
sosiologisk positivistiske litteraturkritikken. Samtidig foregikk det et 
gjennombrudd av en ekte modernisme, symbolisme og fransk orientert 
dekadanse, som samlet seg omkring tidens mest aktive tidsskrift Moderne 
Revue. Bakgrunnen for hvordan skandinavisk Iitteratur ble mottatt var altsä 
svaert diferensert. 

Den störe flommen av norsk Iitteratur som ble oversatt til tsjekkisk og dyktig 
omtalt pä 1890-tallet var ogsä variert. Den besto bäde av de eldre klassikeme 
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Bj0rnson og Ibsen, 80-tallets naturalister og tilslutt ogsá 90-tallets debutanter. 
St0rst oppmerksomhet ble rettet mot naturalister (Jonas Lie ble oversatt fra 
1888, Alexander Kielland fra 1891 — ved siden av andre skandinaviske 
naturalister), og mest omtale fikk Arne Garborg (fra 1895). Den nórske 
naturalismen, som h0stet stor suksess i Tyskland, vakte like stor furore 
i Tsjekkia, som selv manglet en liknende litteratur. 

Mens ennä pá 1880-tallet all viten om Škandinávia for det meste ble hentet 
fra Tyskland og skandinavisk litteratur oversatt fra tysk, fikk Tsjekkia nä den 
f0rste (og uhyre flittige) direkte oversetter, Hugo Kosterka. Han var 
karakterístisk nok én av de tre grunnleggerne av den ovennevnte Moderne 
Revue, som sto i naer kontakt bl.a. med Stanislaw Przybyszewski og gjennom 
ham hadde en viss kontakt med Dagny Juel og norsk kulturmilj0. 

Det var Kosterka som introduserte Hamsun i Tsjekkia med en svaert velvalgt 
tittel, Pan (Hamsuns til váre dager oftest oversatte og utgitte román p.g.a. 
tsjekkemes notoríske beundring for norsk nátur), i 1896. I 1900 ble Viktoria 
publisert som f0ljetong i Modeme Revue, og samme ár kom den ut i bokform 
sammen med seks noveller i en därlig oversettelse fra tysk. Den samme via-
tysk-oversetteren ga ut Ny jord i 1897. Omtaler av Hamsuns verker var positive, 
alle pekte pá forfatterens nyskapende stil, de fleste sammenliknet ham, som 
ventet, med Dostojevski og andre russer, men begeisteríngsgraden avhang av 
anmeldernes filosofiske innstilling. Tilhengere av den sosiologiske positivismen 
var noe skeptiske overfor romanheítenes og dermed forfatterens individualisme, 
nye modernister ga seg „den underŕulle kunstens triumf' i vold og ga avkall pá 
all moralisme. Litteraturkritikerne har faktisk laert en del ved ä fä Hamsun hjem 
i en tid da man stilte sp0rsmálstegn ved vedtatte normer. 

Hamsun ble presentert i Tsjekkia pá et tidspunkt da den hjemmelige kritikken 
og ogsá leserne var nesten fortrolige med skandinavisk litteratur og da den 
f0rste, stoimende invasjon av naturalismen gradvis f0rte til en mer nyansert 
resepsjon av skandinavisk litteratur. I H . Kosterkas fotspor gikk andre kjennere 
av denne Iitteraturen med sin selektive smak, og oversettelser fra de 
skandinaviske sprákene ble en fast del av tsjekkisk kultúr. Etter at den enorme 
interessen for nórske naturalister falt og nye forfattere ble oppdaget, var 
Hamsun den mest oversatte nórske forfatter — i motsetning til f.éks. i Frankrike 
og England der han fikk störe problemer med ä slä gjennom. Den hamsunske 
b0lgen steg opp til en kolosal h0yde i mellomkrigstiden da den skandinaviske 
litteratur i det hele tatt n0t stor popularitet. Etter at han ble tildelt Nobelprisen 
ble én eller flere av b0kene hans utgitt nesten hvert ár fram — med ett unntak — 
til Carl von Ossietsky-saken i 1935. . 

Etter den annen verdenskrig ble det tsjekkiske offisielle forhold til Hamsun 
besternt av uteriomlitterare omstendigheter: Hamsuns sympati for nazismen og 
det kommunistiske regimet i Tsjekkoslovakia. Det at Sult kom ut i 1959 og 
Markens gr0de i 1970 b0r vurderes som en stor innsats av statsforlagene. Det 
hjalp nok at hovedpersonene i disse romanene er sultende respektíve hardt 
arbeidende mennesker. Hamsuns videre skjebne i Tsjekkia avhenger av 
oversetternes innsats og privatutgivemés 0konomi. 
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Pan (Hugo Kosterka) 18% 
Ny Jord (Václav Petrů) 1897 
Victoria og andre noveller — fra Siesta (Václav Petrů) 1900 
Suit (Hugo Kosterka) 1902, 2. 1917, 3. 1920 
Noveller/?/(Jan Osten) 1906 
Stridende Liv (Rudolf Těsnohlídek) 1906 
Mysterier (Karel Dyrynk) 1908, 2. 1920 
Pan (Gustav Pallas) 1912, 2. 1917, 3. 1918,4. 1919 
Et Sp0gelse (Jaroslav Vykydal) 1915 
Victoria (Hugo Kosterka) 1916, 2. 1919 
Den siste Glsde (Gustav Pallas) 1918 
Benoni (Emil Walter) 1918, 2. 1920 
Svsrmere (Ivan Schulz) 1918, 2. 1920 
B0m av Tiden (Viktor Šumán) 1919 
En Vandrer spiller med Sordin (Ivan Schulz) 1919 
Under H0ststjsrnen (Viktor Šumán) 1919 
Under Halvmánen (A. Chudák), 1919 
I jEventyrland (Ivan Schulz) 1920 
Stridende Liv (Karel Urban, Josef Trumpus) 1920 
Segelfoss By (Viktor Šumán) 1921 
Markens Gr0de (Ivan Schulz), 1922 
Koneme ved Vandposten (Hugo Kosterka) 1922 
Rosa (Emil Walter) 1922 
Livets Spil (Viktor Šumán) 1923 
Ny Jord (Milada Lesná-Krausová) 1925 
Pan (Hanuš Hackenschmied) 1925 
B0rn av Tiden (Milada Lesná-Krausová) 1926 
Segelfoss By (Milada Lesná-Krausová) 1927 
Landstrykere (Milada Lesná-Krausová) 1928 
Siste Kapitel (Milada Lesná-Krausová) 1929 
Victoria (Hugo Kosterka) 1930, 2. 1943 
August (Milada Lesná-Krausová) 1931 
Mysterier (Milada Lesná-Krausová) 1931 
I Aiveniyrland (Milada Lesná-Krausová) 1932 
Suit (Milada Lesná-Krausová) 1932 
Vagabonddage (Milada Lesná-Krausová) 1934 
Dronningen av Saba (Milada Lesná-Krausová) 1939 
Suit (Milada Lesná-Krausová) 1959 
Victoria (Božena K0llnová-Ehrmannová) 1968,2. 1972 
Markens Gr0de (Božena K0llnová-Ehrmannová) 1970 
Mysterier (Helena Kadečková) 1982 
Pan (Helena Kadečková) 1982 . 




