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časopis, který mapoval činnost společnosti a v menší míře i oboru. Postupně se však tento 
poměr měnil, v současné době najdete v časopise články především na témata z oblasti řec-
ké literatury, ale i lingvistiky nebo historie, od našich vyučujících Chrysuly Manu, Simone 
Sumelidu, Nicole Votavové, Markéty Kulhánkové nebo Kateřiny Loudové a od zástupců 
jiných kateder, kde se vyučuje novořečtina. Z Prahy od prof. Dostálové, Kostase Tsivose, 
Kyriaki Hábové, ze zahraničí např. od prof C. Cupane, M. Stasinopulu, F. Ambatzopulu 
nebo W. Hörandnera, J. Kodera, H. Eideneiera, Ath. Markopulose, R. Beatona aj. Ale také 
od řeckých spisovatelů, kteří nás navštívili, např. Dimitrise Nollase.

Co nás obzvlášť těší, je také spolupráce našich studentů, ať už jsou to jejich překlady člán-
ků nebo vlastní přednášky, např. od Karolíny Madajové nebo Martina Surovčáka. Naším cí-
lem je neustálé zvyšování kvality, můžeme říct, že od doby, kdy jsme jej začali vydávat, máme 
stále vyšší požadavky, které se nám, jak doufáme, daří naplňovat. Určité problémy, ať už malé 
či větší, spojené s vydáváním se objevují vždy a na tomto místě je potřeba zdůraznit, že jsme 
měli a stále máme podporu naší katedry, Akademie věd ČR, Tiskové kanceláře Velvyslanectví 
Řecké republiky, Asociace řeckých obcí v ČR, nadace Hellenika a také přátel, kteří zajišťují 
technickou stránku, uvedla bych především velmi cennou pomoc Tomáše Hlavičky. 

 Veškerá činnost, kterou jsem doposud naznačila, se soustředí na naší katedře, v posled-
ních letech však díky snaze našich vyučujících M. Ku lhánkové, S. Sumelidu a N. Votavové, 
které se zabývají překladem, editorskou a literárně kritickou prací, se podařilo dále přiblížit 
řeckou literaturu i českým čtenářům a navázat tak na tradici českého překladu řecké lite-
ratury, která byla započata před mnoha lety významnými překladateli. Jmenuji zde přede-
vším paní prof. Růženu Dostálovou.

Překlad literatury není práce jednoduchá. Kromě schopností překladatele je třeba také fi-
nanční podpory různých subjektů, neboť jak všichni víme, i zde hrají zákony trhu nemalou roli. 

Dále bych ráda upozornila na činnost, která s literaturou také souvisí, byť nepřímo, týká se 
pedagogické práce našich spolupracovníků a také možností komunikace s katedrami, na kte-
rých se vyučuje novořečtina v zahraničí. Mám na mysli pořádání seminářů na témata z oblasti 
starořecké, byzantské a novořecké literatury a překladatelských a interpretačních seminářů, 
jak je najdete v studijním plánu našeho oboru. Zájem o řeckou literaturu dokazuje také účast 
našich vyučujících na konferencích zaměřených na řeckou literaturu, ať už jsou to konference 
pořádané naší katedrou, nebo konference v zahraničí, např. v Aténách, Rize, Bukurešti aj. 
Nesmíme zapomínat také na kolektivní práci neogrecistů, a to i zástupců naší katedry, na 
dokončení česko-řeckého slovníku Theodora Nedělky pod vedením paní prof. Dostálové. 

 Na závěr bych chtěla říci, že v oblasti literatury je vždy řada možností a prostoru pro 
další práci. Podle mého názoru by literatura na půdě ústavu, jakým je ten náš, neměla být 
pěstována a vyučována pouze na vědecké úrovni, velký důraz kladu i na její překlad a přiblí-
žení čtenářům, tím spíše, že se jedná o literaturu tzv. „malého jazyka“, tak jako je i čeština 
nebo slovenština. 

Přeložila Nicole Votavová Sumelidu

Η συμβολή του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μάσαρυκ στο Μπρνο και της Τσεχικής 

Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών στη διάδοση της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας*

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΡΑΝΚ-ΣΓΟΥΡΔΑΙΟΥ

Το 1993 ξεκινήσαμε με την καθηγήτρια Ρούζενα Ντοστάλοβα την προσπάθεια ίδρυσης του 
Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Μάσαρυκ 
στο Μπρνο. Άλλες εποχές, θα έλεγα, τότε, άλλα τα προβλήματα και μάλιστα πολλά. Ανά-
μεσα σ’ αυτά και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του υπό σύσταση τμήματός μας. Τι θα 
περιείχε; Ποιο ή ποια  θα ήταν τα βασικά αντικείμενα σπουδής για όσους θα αποφάσιζαν να 
διαλέξουν το τμήμα που προτιθέμεθα να ιδρύσουμε;

Με πρωτοβουλία και των δύο μας, κυρίως όμως της κυρίας Ντοστάλοβα, η οποία είχε  
μακρά εμπειρία  και  γνώση από αντίστοιχα του τμήματός μας προγράμματα του Πανεπι-
στημίου της Πράγας, αλλά και ξένων Πανεπιστημίων, ιδιαίτερα  γερμανικών, καταλήξαμε 
πως αυτό που θα έπρεπε να προέχει και να αποτελεί  άμεση προτεραιότητά μας, θα ήταν 
η εκμάθηση σε πρώτη φάση της ελληνικής γλώσσας. Χωρίς να παραγκωνίζονται στη συ-
νέχεια η ιστορία, η λαογραφία, η θρησκεία και ο πολιτισμός τοποθετήσαμε στον αντίποδα 
της γλώσσας τη λογοτεχνία, ανάγοντας την σε δεύτερο σημαντικό πυλώνα του αναλυτικού 
προγράμματος του τμήματος  – από εκεί και η ονομασία του ως Τμήμα νεοελληνικής γλώσ-
σας και λογοτεχνίας. Στην επιλογή μας αυτή βάρυνε η ιδιαίτερη φύση και το περιεχόμενο 
της λογοτεχνίας ως διδακτικού αντικειμένου, καθώς, μέσα από τη  μελέτη της μπορεί να 
βοηθηθεί η εκμάθηση της γλώσσας, αλλά και να δοθεί η ευκαιρία στους σπουδαστές, να 
έλθουν πιο κοντά σε ότι έχει να κάνει με αυτό που αξιολογούμε ως πνευματική κίνηση σε 
ένα πολιτισμικό περιβάλλον, το ελληνικό στην περίπτωσή μας.   

  Η λογοτεχνία  δε φτάνει να είναι μόνο αντικείμενο διδασκαλίας για ένα τμήμα, φιλολο-
γικών γενικότερα σπουδών. Έτσι, στο διάστημα όλων αυτών των ετών που πέρασαν από την 
ίδρυση του δικού μας προσπαθήσαμε και προσπαθούμε, όσο το επιτρέπουν, είναι αλήθεια, 
οι δυνατότητές μας, να αποκτήσουμε μια χρηστικά αξιόλογη βιβλιοθήκη. Μια βιβλιοθήκη  
οργανωμένη και  ενημερωμένη γύρω από το τι γίνεται στο  χώρο της λογοτεχνίας στην Ελ-
λάδα ήταν και είναι  στις επιδιώξεις μας. Ικανοποιητική υποδομή στο συγκεκριμένο σημείο 
σημαίνει ουσιαστική βοήθεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του διδακτικού 

* Η εισήγηση ειπώθηκε στα πλαίσια της εκδήλωσης Αφιέρωμα στους μεγάλους Έλληνες ποιητές: Καβάφη, 
Σεφέρη, Ελύτη, Ρίτσο που στις 20 Νοεμβρίου 2009 οργάνωσαν η Έδρα Κλασσικής και Σημιτικής Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Comenius, η Σλοβακική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών και ο 
Σύνδεσμος Σλοβακο-Ελληνικής Φιλίας «ΦΙΛΙΑ».
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προσωπικού αλλά και των φοιτητών, στα πλαίσια του μαθήματος της λογοτεχνίας. Η επί-
τευξη ενός τέτοιου διαρκούς  στόχου  δεν είναι εύκολη, είχαμε όμως και έχουμε την αμέριστη 
συμπαράσταση  από διάφορα μορφωτικά ιδρύματα της Ελλάδας, κυρίως από το Ίδρυμα 
Κώστα και Ελένης Ουράνη, το οποίο εξακολουθεί μέχρι σήμερα να μας ενισχύει οικονομικά, 
όπως και από τα αντίστοιχα ϒπουργεία  Παιδείας και Πολιτισμού.

Η λογοτεχνία, επίσης, δεν είναι μόνον αντικείμενο διδασκαλίας ούτε και ένα είδος λό-
γου προς κατ’ ιδίαν ανάγνωση, είναι επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων και διάλογος. Γι’ 
αυτό ακριβώς και προχωρήσαμε εδώ και χρόνια στην ίδρυση της Τσεχικής Εταιρείας 
Nεοελληνικών Σπουδών. Πρόκειται για ένα σύνδεσμο που αντιπροσωπεύει τους νεοελλη-
νιστές της Τσεχίας, όλους αυτούς που εμπλέκονται στη διδασκαλία των ελληνικών, τους 
αποφοίτους του τμήματός μας, αλλά και όσους έχουν ειλικρινές ενδιαφέρον για τις ελληνικές 
σπουδές γενικότερα.  Στόχος της εν λόγω εταιρείας ήταν από τη στιγμή της  ίδρυσής της η 
βοήθεια και η ενίσχυση αφενός του έργου του τμήματός μας με τη διοργάνωση εκδηλώσεων 
μορφωτικού και επιστημονικού χαρακτήρα  και αφετέρου η ανάδειξη αυτού του έργου μετα-
ξύ των μελών της αλλά και γενικότερα. Προκειμένου για την επίτευξη αυτού του δεύτερου 
στόχου αποφασίσαμε την έκδοση ενός περιοδικού του οποίου η ύλη  αποτελούνταν  αρχικά 
από κείμενα που αφορούσαν σε δραστηριότητες της εταιρείας και σε μικρότερο βαθμό του 
τμήματος. Τα πράγματα όμως άλλαξαν σιγά-σιγά, βρήκαν το δρόμο τους, θα έλεγα. Έτσι, 
στο περιοδικό μας θα βρείτε πλέον άρθρα λογοτεχνικού σε πρώτη θέση περιεχομένου των 
διδασκόντων στο τμήμα της κ. Χρυσούλας Μάνου,  Νικόλ Βοτάβοβα Σουμελίδου και Σιμόν 
Σουμελίδου, Μαρκέτας Κουλχάνκοβα, Κατερίνας Λοούντοβα,  των επισκεπτών μας καθη-
γητών από αντίστοιχες με την έδρα μας έδρες στην Τσεχία,  Ελλάδα  και από άλλες χώ-
ρες της Ευρώπης όπως οι καθηγήτριες Ντοστάλοβα, Χάμποβα, Στασινοπούλου, Kουπάνε, 
Αμπατζοπούλου και οι καθηγητές Κόντερ, Μαρκόπουλος, Αϊντενάιερ, Μπήτον, Χοράνδνερ 
και άλλοι, αλλά και τέλος λογοτεχνών που κατά καιρούς μας επισκέπτονται όπως ο κ. Δ. 
Νόλλας. Ακόμη θα βρείτε κάτι στο οποίο αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία,  προσπάθειες 
φοιτητών μας που έχουν να κάνουν είτε με τη μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων είτε με 
εργασίες τους που διακρίθηκαν, για παράδειγμα οι εργασίες της Κ. Μαντάγιοβα ή του Μ. 
Σούροβτσακ. Στις προθέσεις μας είναι η διαρκής βελτίωση του συγκεκριμένου εντύπου κα-
θώς βλέπουμε να αυξάνεται κάθε χρόνο το προς δημοσίευση υλικό. Σε κάθε περίπτωση 
είμαστε σήμερα πιο απαιτητικοί και φιλόδοξοι, ας μου επιτραπεί να το πω, όσον αφορά το 
περιεχόμενό του και το μέλλον του από την εποχή που πρωτοξεκινήσαμε να το εκδίδουμε. 
Τα προβλήματα, βέβαια, πάντα υπάρχουν, άλλοτε μικρά και άλλοτε μεγάλα όσον αφορά 
την έκδοση του, και εδώ, ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε και έχουμε την αμέριστη 
βοήθεια της έδρας, της Ακαδημίας Επιστημών της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Γραφείου 
Τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας, της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων, του Ιδρύματος  
Hellenika, και φίλων τεχνικών, θα ανέφερα την ιδιαίτερα πολύτιμη προσφορά του κ. Θωμά 
Χλαβίτσκα, ειδικού σε ζητήματα υπολογιστών.

 Όλα τα παραπάνω επικεντρώνονται στα στενά μέχρις ενός σημείου όρια των δραστηριο-
τήτων του τμήματος μας, τα τελευταία όμως χρόνια με προσπάθειες των διδασκουσών  του 

έχουν γίνει κάποια βήματα, που θα μπορούσαν να εκτιμηθούν ως ένα ποιοτικό άνοιγμα της 
ελληνικής λογοτεχνίας προς το τσέχικο αναγνωστικό κοινό μέσα από τη μετάφραση και γε-
νικότερα την προβολή νεοελληνικών κειμένων. Αναφέρομαι στις κυρίες Μαρκέτα Κουλχάν-
κοβα, Νικόλ Βοτάβοβα και Σιμόν Σουμελίδου, οι οποίες ασχολούνται με ιδιαίτερες αξιώσεις 
με τη μετάφραση, την επιμέλεια αλλά και την κριτική παρουσίαση ελληνικών λογοτεχνικών 
έργων τα οποία κυκλοφορούν στην τσεχική αγορά του βιβλίου. Η μετάφραση και η προβολή  
κατ’ επέκταση της ελληνικής λογοτεχνίας είναι ένα αντικείμενο που ενδιαφέρει τους νέους 
επιστήμονες  του τμήματός μας,  κάπως έτσι άλλωστε συνεχίζεται η παράδοση που ξεκίνη-
σε πριν πολλά χρόνια με αξιολογότατους μεταφραστές μεταξύ των οποίων και η κ. Ντοστά-
λοβα. Δεν είναι μία εύκολη ούτε και απλή προσπάθεια πέρα από το έργο του μεταφραστή 
απαιτείται η συνεργασία και η οικονομική ενίσχυση από διάφορους φορείς, καθώς οι νόμοι 
της αγοράς καθορίζουν την επιτυχία του όλου εγχειρήματος. 

 Ίσως, πριν κλίσω, θα πρέπει να αναφερθώ και σε εκείνες τις προσπάθειες που μπο-
ρεί μεν να μην αφορούν άμεσα στο χώρο της λογοτεχνίας, με έναν όμως έμμεσο τρόπο, 
τόσο μέσα από το διδακτικό έργο των συνεργατών του τμήματος όσο και μέσα από τις 
δυνατότητες  επικοινωνίας μας με όμοια τμήματα του εξωτερικού, εξυπηρετούν τις ελλη-
νικές σπουδές γενικότερα. Έργο σχετικό με τη λογοτεχνία παράγεται στα πλαίσια των 
σεμιναρίων της βυζαντινής και της νεοελληνικής λογοτεχνίας, στα μεταφραστικά και τα 
ερμηνευτικά σεμινάρια όπως προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα. Ακόμη, η πα-
ρουσία των διδασκόντων του τμήματος  με ανακοινώσεις που άπτονται ζητημάτων της 
λογοτεχνίας  σε τοπικά συνέδρια – κάποια από αυτά διοργανώθηκαν με πρωτοβουλία του 
Τμήματός μας – αλλά και διεθνή  όπως της Αθήνας, του Βουκουρεστίου, της Ρίγας, 
κ.λ.π., υποδηλώνει το συνεχές ενδιαφέρον μας για τη λογοτεχνία. Στο σημείο αυτό δε θα 
πρέπει  να παραλείψουμε να αναφέρουμε τη συλλογική προσπάθεια ομάδας αξιόλογων 
νεοελληνιστών, μεταξύ αυτών και διδάσκουσες του τμήματός μας, προκειμένου να συ-
μπληρωθεί το λημματολόγιο του Τσεχο-ελληνικού λεξικού του Θεόδωρου Νεδέλκου υπό 
την παρακολούθηση της καθηγήτριας Ντοστάλοβα.

  Θα ήθελα να πω τελειώνοντας  πως ο χώρος της λογοτεχνίας, κατά τη γνώμη μου, 
είναι ένας χώρος στον οποίο όσα και αν γίνουν, δε θα είναι αρκετά, γιατί θα υπάρχει κάτι 
που δεν έγινε ακόμη. Ξεκινώντας μάλιστα από την άποψη, ότι η λογοτεχνία στα πλαίσια 
ενός Ινστιτούτου όπως το δικό μας δε θα πρέπει μόνο να διδάσκεται και να καλλιεργείται σε 
επιστημονικό επίπεδο, θα εκτιμούσα  την ανάγκη για προβολή της  μέσα από τη μετάφραση 
αντίστοιχων κειμένων ως ζήτημα άμεσης προτεραιότητας, πόσο μάλλον που μιλάμε για τη 
λογοτεχνία  μιας μικρής χώρας  και τη μεταφορά της στη γλώσσα μιας  επίσης   μικρής 
χώρας, όπως αυτή που ζούμε. Σ’ αυτή τη βάση, μάλιστα, δεν θα ήταν καθόλου ευκαταφρό-
νητο να εργαστούμε από κοινού ως αδελφά τμήματα για ένα καλύτερο μέλλον της ελληνικής 
λογοτεχνίας στην Κεντρική Ευρώπη.
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προσωπικού αλλά και των φοιτητών, στα πλαίσια του μαθήματος της λογοτεχνίας. Η επί-
τευξη ενός τέτοιου διαρκούς  στόχου  δεν είναι εύκολη, είχαμε όμως και έχουμε την αμέριστη 
συμπαράσταση  από διάφορα μορφωτικά ιδρύματα της Ελλάδας, κυρίως από το Ίδρυμα 
Κώστα και Ελένης Ουράνη, το οποίο εξακολουθεί μέχρι σήμερα να μας ενισχύει οικονομικά, 
όπως και από τα αντίστοιχα ϒπουργεία  Παιδείας και Πολιτισμού.

Η λογοτεχνία, επίσης, δεν είναι μόνον αντικείμενο διδασκαλίας ούτε και ένα είδος λό-
γου προς κατ’ ιδίαν ανάγνωση, είναι επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων και διάλογος. Γι’ 
αυτό ακριβώς και προχωρήσαμε εδώ και χρόνια στην ίδρυση της Τσεχικής Εταιρείας 
Nεοελληνικών Σπουδών. Πρόκειται για ένα σύνδεσμο που αντιπροσωπεύει τους νεοελλη-
νιστές της Τσεχίας, όλους αυτούς που εμπλέκονται στη διδασκαλία των ελληνικών, τους 
αποφοίτους του τμήματός μας, αλλά και όσους έχουν ειλικρινές ενδιαφέρον για τις ελληνικές 
σπουδές γενικότερα.  Στόχος της εν λόγω εταιρείας ήταν από τη στιγμή της  ίδρυσής της η 
βοήθεια και η ενίσχυση αφενός του έργου του τμήματός μας με τη διοργάνωση εκδηλώσεων 
μορφωτικού και επιστημονικού χαρακτήρα  και αφετέρου η ανάδειξη αυτού του έργου μετα-
ξύ των μελών της αλλά και γενικότερα. Προκειμένου για την επίτευξη αυτού του δεύτερου 
στόχου αποφασίσαμε την έκδοση ενός περιοδικού του οποίου η ύλη  αποτελούνταν  αρχικά 
από κείμενα που αφορούσαν σε δραστηριότητες της εταιρείας και σε μικρότερο βαθμό του 
τμήματος. Τα πράγματα όμως άλλαξαν σιγά-σιγά, βρήκαν το δρόμο τους, θα έλεγα. Έτσι, 
στο περιοδικό μας θα βρείτε πλέον άρθρα λογοτεχνικού σε πρώτη θέση περιεχομένου των 
διδασκόντων στο τμήμα της κ. Χρυσούλας Μάνου,  Νικόλ Βοτάβοβα Σουμελίδου και Σιμόν 
Σουμελίδου, Μαρκέτας Κουλχάνκοβα, Κατερίνας Λοούντοβα,  των επισκεπτών μας καθη-
γητών από αντίστοιχες με την έδρα μας έδρες στην Τσεχία,  Ελλάδα  και από άλλες χώ-
ρες της Ευρώπης όπως οι καθηγήτριες Ντοστάλοβα, Χάμποβα, Στασινοπούλου, Kουπάνε, 
Αμπατζοπούλου και οι καθηγητές Κόντερ, Μαρκόπουλος, Αϊντενάιερ, Μπήτον, Χοράνδνερ 
και άλλοι, αλλά και τέλος λογοτεχνών που κατά καιρούς μας επισκέπτονται όπως ο κ. Δ. 
Νόλλας. Ακόμη θα βρείτε κάτι στο οποίο αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία,  προσπάθειες 
φοιτητών μας που έχουν να κάνουν είτε με τη μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων είτε με 
εργασίες τους που διακρίθηκαν, για παράδειγμα οι εργασίες της Κ. Μαντάγιοβα ή του Μ. 
Σούροβτσακ. Στις προθέσεις μας είναι η διαρκής βελτίωση του συγκεκριμένου εντύπου κα-
θώς βλέπουμε να αυξάνεται κάθε χρόνο το προς δημοσίευση υλικό. Σε κάθε περίπτωση 
είμαστε σήμερα πιο απαιτητικοί και φιλόδοξοι, ας μου επιτραπεί να το πω, όσον αφορά το 
περιεχόμενό του και το μέλλον του από την εποχή που πρωτοξεκινήσαμε να το εκδίδουμε. 
Τα προβλήματα, βέβαια, πάντα υπάρχουν, άλλοτε μικρά και άλλοτε μεγάλα όσον αφορά 
την έκδοση του, και εδώ, ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε και έχουμε την αμέριστη 
βοήθεια της έδρας, της Ακαδημίας Επιστημών της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Γραφείου 
Τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας, της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων, του Ιδρύματος  
Hellenika, και φίλων τεχνικών, θα ανέφερα την ιδιαίτερα πολύτιμη προσφορά του κ. Θωμά 
Χλαβίτσκα, ειδικού σε ζητήματα υπολογιστών.

 Όλα τα παραπάνω επικεντρώνονται στα στενά μέχρις ενός σημείου όρια των δραστηριο-
τήτων του τμήματος μας, τα τελευταία όμως χρόνια με προσπάθειες των διδασκουσών  του 

έχουν γίνει κάποια βήματα, που θα μπορούσαν να εκτιμηθούν ως ένα ποιοτικό άνοιγμα της 
ελληνικής λογοτεχνίας προς το τσέχικο αναγνωστικό κοινό μέσα από τη μετάφραση και γε-
νικότερα την προβολή νεοελληνικών κειμένων. Αναφέρομαι στις κυρίες Μαρκέτα Κουλχάν-
κοβα, Νικόλ Βοτάβοβα και Σιμόν Σουμελίδου, οι οποίες ασχολούνται με ιδιαίτερες αξιώσεις 
με τη μετάφραση, την επιμέλεια αλλά και την κριτική παρουσίαση ελληνικών λογοτεχνικών 
έργων τα οποία κυκλοφορούν στην τσεχική αγορά του βιβλίου. Η μετάφραση και η προβολή  
κατ’ επέκταση της ελληνικής λογοτεχνίας είναι ένα αντικείμενο που ενδιαφέρει τους νέους 
επιστήμονες  του τμήματός μας,  κάπως έτσι άλλωστε συνεχίζεται η παράδοση που ξεκίνη-
σε πριν πολλά χρόνια με αξιολογότατους μεταφραστές μεταξύ των οποίων και η κ. Ντοστά-
λοβα. Δεν είναι μία εύκολη ούτε και απλή προσπάθεια πέρα από το έργο του μεταφραστή 
απαιτείται η συνεργασία και η οικονομική ενίσχυση από διάφορους φορείς, καθώς οι νόμοι 
της αγοράς καθορίζουν την επιτυχία του όλου εγχειρήματος. 

 Ίσως, πριν κλίσω, θα πρέπει να αναφερθώ και σε εκείνες τις προσπάθειες που μπο-
ρεί μεν να μην αφορούν άμεσα στο χώρο της λογοτεχνίας, με έναν όμως έμμεσο τρόπο, 
τόσο μέσα από το διδακτικό έργο των συνεργατών του τμήματος όσο και μέσα από τις 
δυνατότητες  επικοινωνίας μας με όμοια τμήματα του εξωτερικού, εξυπηρετούν τις ελλη-
νικές σπουδές γενικότερα. Έργο σχετικό με τη λογοτεχνία παράγεται στα πλαίσια των 
σεμιναρίων της βυζαντινής και της νεοελληνικής λογοτεχνίας, στα μεταφραστικά και τα 
ερμηνευτικά σεμινάρια όπως προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα. Ακόμη, η πα-
ρουσία των διδασκόντων του τμήματος  με ανακοινώσεις που άπτονται ζητημάτων της 
λογοτεχνίας  σε τοπικά συνέδρια – κάποια από αυτά διοργανώθηκαν με πρωτοβουλία του 
Τμήματός μας – αλλά και διεθνή  όπως της Αθήνας, του Βουκουρεστίου, της Ρίγας, 
κ.λ.π., υποδηλώνει το συνεχές ενδιαφέρον μας για τη λογοτεχνία. Στο σημείο αυτό δε θα 
πρέπει  να παραλείψουμε να αναφέρουμε τη συλλογική προσπάθεια ομάδας αξιόλογων 
νεοελληνιστών, μεταξύ αυτών και διδάσκουσες του τμήματός μας, προκειμένου να συ-
μπληρωθεί το λημματολόγιο του Τσεχο-ελληνικού λεξικού του Θεόδωρου Νεδέλκου υπό 
την παρακολούθηση της καθηγήτριας Ντοστάλοβα.

  Θα ήθελα να πω τελειώνοντας  πως ο χώρος της λογοτεχνίας, κατά τη γνώμη μου, 
είναι ένας χώρος στον οποίο όσα και αν γίνουν, δε θα είναι αρκετά, γιατί θα υπάρχει κάτι 
που δεν έγινε ακόμη. Ξεκινώντας μάλιστα από την άποψη, ότι η λογοτεχνία στα πλαίσια 
ενός Ινστιτούτου όπως το δικό μας δε θα πρέπει μόνο να διδάσκεται και να καλλιεργείται σε 
επιστημονικό επίπεδο, θα εκτιμούσα  την ανάγκη για προβολή της  μέσα από τη μετάφραση 
αντίστοιχων κειμένων ως ζήτημα άμεσης προτεραιότητας, πόσο μάλλον που μιλάμε για τη 
λογοτεχνία  μιας μικρής χώρας  και τη μεταφορά της στη γλώσσα μιας  επίσης   μικρής 
χώρας, όπως αυτή που ζούμε. Σ’ αυτή τη βάση, μάλιστα, δεν θα ήταν καθόλου ευκαταφρό-
νητο να εργαστούμε από κοινού ως αδελφά τμήματα για ένα καλύτερο μέλλον της ελληνικής 
λογοτεχνίας στην Κεντρική Ευρώπη.
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Příběhy z olivového ostrova

RŮŽENA DOSTÁLOVÁ

Pavla Smetanová: Příběhy z olivového ostrova aneb Když na Korfu kvetou mandloně, 
Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2009

Ostrov Kerkyra (Korfu z řeckého koryfé = vrchol) znají u nás turisté samotáři i účastníci 
zájezdů cestovních kanceláří, ale i čtenáři příběhů Geralda Durrella (O mé rodině a jiné 
zvířeně aj.), který s matkou a dvěma bratry (jeden z nich autor též u nás známého Alexan-
drijského kvartetu) žil nějaký čas na tomto ostrově. 

Autorka knihy Pavla Smetanová (nar. 1974) pracovala na Kerkyře nějaký čas jako 
průvodkyně turistů a delegátka cestovní kanceláře a posléze se provdala za řeckého lékaře. 
Nyní pobývá na tomto ostrově již deset let v národnostně, kulturně a jazykově smíšené ro-
dině. Zkušenosti z tohoto spolužití a integrace Češky v řecké společnosti sděluje čtenářům 
ve vyprávění s podtitulkem Rok na Korfu rozděleném podle ročních období. O charakteru 
těchto zkušeností vypovídají názvy některých kapitol: Na pravoslavných křtinách (kdy do-
stává beba nebo bebis jméno?), Čisté pondělí, Řecké Velikonoce, Pantokratór, Řecká škola, 
Stávky, Smíšená rodina, Řecké Vánoce (slaví se jindy než v „Evropě“), Theofania, Řecká 
domácnost, Řecké pověry, Integrace – poslední stadium přistěhovalce.

Čtenář znalý řeckých zvyklostí je rád, když vidí, že odpovídá pravdě, co se naučil z knih, 
a má zde jen jednu poznámku: Proč je Ajos Vasilis, který v Řecku rozdává o Vánocích dě-
tem dárky, vykládán jako sv. Václav?


