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Sammendrag 
 

 

Oppgaven er en undersøkelse av hvordan den tsjekkiske litteraturforskeren og oversetteren 

Milada Blekastad (1917–2003) fremstiller og formidler en tsjekkisk nasjonallitteratur for 

norske lesere under den kalde krigen. Primærmateriale er de to litteraturhistoriene Millom 

aust og vest (1958) og Millom bork og ved (1978) med tilhørende paratekster. I min analyse 

legger jeg vekt på hvordan man allerede ut fra Blekastads tittelvalg og innledninger kan 

utlede to ledemotiver som former hennes bilde av den tsjekkiske litteraturhistorien: 

forbindelsen til et vest-europeisk kulturfelleskap og dikternes rolle som talsmenn for det 

tsjekkiske folket. Dette er særtrekk ved den tsjekkiske litteraturhistorien som Blekastad 

bevisst synes å fremheve i forsøket på nå fram til norske etterkrigslesere. Disse motivene får 

en fornyet aktualitet i hennes egen samtid: Polariseringen mellom øst og vest virket inn på 

norske leseres oppfatning av det tsjekkoslovakiske, og forfattere i Tsjekkoslovakia hadde en 

ledende rolle i reformbevegelsen mot kommunismen. Dermed blir det en viktig del av 

Blekastads formidlingsprosjekt å bevisstgjøre sine norske lesere om de tsjekkiske forfatternes 

betydning i europeisk idéhistorie, samtidig som hun vektlegger hvordan samtidsforfatterne 

som kjempet for frihet, sannhet og demokratiske verdier står i enden av en lang tradisjon i 

tsjekkisk historie, hvor forfatterne har stått på folkets side i kamp mot politisk undertrykkelse. 

Dette kommer til utrykk gjennom Blekastads fremstilling av tre fremtredende forfattere i 

formative faser av tsjekkisk historie; Jan Hus i senmiddelalderen, Karel Havlíček under 

nasjonsbyggingen på 1800-tallet og Ludvik Vacucík i hennes egen samtid. Blekastad 

forsøker å bringe de tsjekkiske forfatterne nærmere sine norske lesere ved å spille på deres 

felles europeiske historie og verdifellesskapene mellom tsjekkere og nordmenn som to små 

nasjoner under press. Som oversetter og litteraturhistoriker fremhever Blekastad hvordan 

litteraturen kan være en kilde til forståelse på tvers av ulike kulturer; i tilfellet med den 

tsjekkiske nasjonallitteraturen som bærer av felles demokratiske og humanistiske verdier, og 

som uttrykk for allmennmenneskelige utfordringer og erfaringer. Med dette fyller hun en 

viktig funksjon som brobygger mellom to land på hver sin side under den kalde krigen.  
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Forord 
 

 

Som masterstudent i Europeisk kultur er man aldri alene, selv om det av og til kan føles sånn. 

Jeg vil først takke min veileder førsteamanuensis Christine Amadou for god og 

oppmuntrende veiledning gjennom hele skriveprosessen. Takk også til Vigdis Evang for 

nyttige kommentarer.  

 

I arbeidet med Milada Blekastad har jeg kommet i kontakt med mange hjelpsomme 

mennesker med ulik tilknytning til Blekastad. Takk til Eva Spira og Karolína Stehlíkova, som 

uten å nøle har forsøkt å svare på alt jeg måtte lure på i forbindelse med prosjektet. Takk til 

Tor Blekastad for imøtekommenheten og tilgang til Blekastads privatarkiv. Takk også til Per 

Egil Hegge som tok seg tid til en lengre samtale om Blekastad våren 2018, og Roar 

Lishaugen for gode innspill. Jeg vil også rette en stor takk til mine foreldre, som har bistått 

med alt fra omsorg, trøst og oppmuntring, til faglige innspill og korrekturhjelp. Et slikt 

privilegium er det ikke alle masterstudenter som har.  

 

Til slutt vil jeg rette en stor takk til mine medstudenter på Europeisk kultur. Uten de mange 

kaffepausene, hyggelige seminarer på Granavolden og sene kvelder sammen både i faglig og 

i sosial sammenheng, ville dette prosjektet aldri blitt noe av. Jeg håper vi møter hverandre 

«med blenk i auga og med handslag» i årene fremover også.  
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1 Innledning  
 

 

Milada Blekastad (1917–2003) var oversetter og litteraturhistoriker i en splittet tid. Midt 

under den kalde krigen, da Norge og Tsjekkoslovakia trakk i hver sine retninger, oversatte 

hun viktige deler av den tsjekkiske samtidslitteraturen til norsk. Og med sine to 

litteraturhistorier, Millom aust og vest (1958) og Millom bork og ved (1978), introduserte hun 

norske lesere for en hel nasjonallitteratur, noe slavisten Erik Krag omtalte som en 

bemerkelsesverdig bragd i norsk litteraturforskning.1 Som brobygger mellom øst og vest, 

mellom to små nasjoner på hver sin side av jernteppet, inntar hun en interessant 

mellomposisjon. Hvordan gikk Blekastad frem for å gjøre avstanden mellom de to landene 

mindre?  

For sitt brobygningsarbeid høstet hun stor anerkjennelse både i norsk og tsjekkisk 

akademia og kulturliv, og mottok flere høythengende utmerkelser. Likevel er det skrevet 

påfallende lite om Blekastad, og hennes formidlingsprosjekt har vært viet liten 

oppmerksomhet i forskningen. Derfor er det nærliggende å spørre hvordan dette prosjektet tar 

form. Hvilket bilde av den tsjekkiske nasjonallitteraturen skaper Blekastad i møte med sine 

norske lesere? Hvordan går hun frem for å gjøre den tsjekkiske litteraturen synlig, aktuell og 

relevant for en norsk lesergruppe i en tid hvor avstanden mellom de to landene politisk, 

ideologisk og kulturelt kanskje var større enn noensinne?  

 

Biografisk skisse  

Milada Blekastad ble født i Praha i 1917, som eneste datter av forlagsmannen Jaroslav Topič. 

Moren, Milada Topičová, var oversetter, og familieforlaget oversatte mye utenlandsk – ikke 

minst nordisk – litteratur til tsjekkisk.2 Særlig moren var begeistret for nordisk litteratur og 

kultur, og vekket en lignende interesse hos sin datter. Gjennom forlagets forbindelser i Norge 

fikk hun 16 år gammel mulighet til å hjelpe til på gården til forfatteren Inge Krokann i 

                                                
1 Erik Krag, «To hundre år med tsjekkisk litteratur», Morgenbladet, 9.01.1980 se kapittel 3. Blekastad var 
riktignok ikke den eneste oversetteren av tsjekkisk litteratur i denne perioden. Et navn som bør nevnes er 
Michael Konůpek (1948–), som i tillegg til å skrive egne bøker og essays om tsjekkisk inspirerte temaer, bl.a. 
redigerte novellesamlingen Fem desperate tsjekkere (1998), og gjendiktet en rekke av nobelprisvinneren 
Jaroslavs Seiferts dikt. Se også tekstsamlingen Tsjekkoslovakia forteller (1989), redigert av Marie Pánková og 
Liv Norbom. Andre viktige oversettere var Ådne Gloppen, Olav Rytter og Martin Nag. 
2 Gammelgaard, Karen, «Milada Blekastad in memoriam» i Scandio-Slavica 50:1 (2004), 187. 
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Gudbrandsdalen.3 Her møtte hun billedkunstneren og folkehøyskolemannen Hallvard 

Blekastad (1882–1966), som hun giftet seg med året etter.4  

Ekteskapet ble en inngang til et levende kunstnermiljø i Gausdal. Blant Hallvards 

nærmeste venner var Krokann, lyrikeren Olav Aukrust og komponisten Sparre Olsen, og 

ekteparet skulle etter hvert bosette seg på den såkalte «Åndsreppen», en grend hvor flere 

intellektuelle og kunstnere holdt til.5 Mange av dikterne i dette miljøet var aktive 

landsmålbrukere, noe som kan bidra til å forklare hennes forkjærlighet for nynorsken. Etter å 

ha lært seg begge målformene på rekordtid, fulgte Blekastad i sin mors fotspor og oversatte 

allerede i 1936 Inge Krokanns roman I Dovre-sno til tsjekkisk. Hennes første oversettelse til 

norsk var en samling tsjekkiske folkeeventyr, Tsjekkiske eventyr (1939).6 Med få unntak var 

det som oversetter av tsjekkisk litteratur til norsk at Blekastad skulle gjøre seg bemerket. Slik 

sett skiller hun seg ut i et oversettelseshistorisk perspektiv, da vanlig praksis har vært å 

oversette fra kildespråket til morsmålet.  

Mellom 1936 og 1951 fikk ekteparet Blekastad syv barn. Her ligger nok mye av 

årsaken til at hennes oversettervirksomhet på 1940- og 50-tallet primært begrenset seg til 

barnelitteratur. Samtidig var det i disse årene hun på eget initiativ og uten formell utdannelse 

la grunnlaget for en forskerkarriere med den tsjekkiske pedagogen og teologen Jan Amos 

Comenius (1592–1670) som spesialfelt. Doktoravhandlingen: Comenius: Versuch eines 

Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komensky (1969) skulle bli et 

standardverk innenfor Comenius-forskningen. Opponenter ved Universitet i Oslo var 

etterkrigstidens viktigste tsjekkiske fagfilosof Jan Patočka, som hadde blitt hyret inn for 

anledningen, og nevnte Erik Krag. Verket fylte et tomrom i europeisk idéhistorie om det 

intellektuelle livet i Sentral-Europa under 30-årskrigen i Europa, og er den mest siterte 

Comenius-biografien frem til i dag. En nynorsk sammenfatning av avhandlingen ble utgitt i 

1975 med tittelen Menneskenes sak: den tsjekkiske tenkeren Comenius i kamp om en 

universal reform av samfunnslivet. 

Holder vi oss til hennes akademiske karriere, er det verdt å merke at Blekastad 

foreleste i hele tretti år, mellom 1957 og 1987, over den tsjekkiske litteraturens historie ved 

                                                
3 Mannen bak utrykket «Det store hamskiftet», betegnelsen for overgangen fra det førindustrielle til det 
moderne, pengestyrte jordbruket i Norge.  
4 Milada Blekastad skrev selv biografien Glimt frå eit kunstnarliv (1983) om sin ektemann. 
5 Åndsreppen var også feriested for en rekke kjente norske forfattere og kunstnere. Blant annet var Tarjei og 
Halldis Moren Vesaas og Sigurd Hoel en del av dette miljøet.  
6 Krištůfková, Kateřina. «Milada Blekastad» i Norsk oversetterleksikon. Tilgjengelig online: 
https://www.oversetterleksikon.no/2018/02/15/milada-blekastad-1917-2003/ (Oppsøkt:  
14.06.19) 
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Universitetet i Oslo. Med utgangspunkt i dette arbeidet skrev hun bøkene om tsjekkisk 

åndsliv fra middelalderen til moderne tid: Millom aust og vest og Millom bork og ved. 

Viktige faglige støttespillere og inspiratorer var litteratur- og idéhistorikerne Erik Krag og 

A.H. Winsnes.7 Senere skulle hun også bli en del av det litterære og filosofiske miljøet rundt 

litteraturforskeren Asbjørn Aarnes. Videre opparbeidet hun seg et bredt internasjonalt 

kontaktnettverk og korresponderte blant annet med den kjente russiske lingvisten Roman 

Jakobson. Blekastad var også medlem av Det Norske Vitenskaps-Akademi og norsk PEN.8  

Mens Blekastad i sine yngre år introduserte norske lesere for tsjekkisk barnelitteratur 

og Comenius’ verker, skulle den tsjekkiske dissidentlitteraturen gjøre større krav på hennes 

oppmerksomhet fra midten av 1960-årene. Dette henger sammen med den politiske 

situasjonen i hjemlandet og de vanskelige arbeidsbetingelsene forfatterne led under. Som 

statsstipendiat fra 1970 stod hun også friere til å engasjere seg i denne saken.  

Blekastad holdt jevnlig kontakt med forfattere og dissidenter i hjemlandet og jobbet 

aktivt med å formidle deres tanker og publikasjoner til et norsk publikum. Dette gjennom en 

rekke artikler i tidsskrifter som Samtiden og Syn og Segn, samt aviskronikker og hennes egne 

for- og etterord til oversettelsene.9 Frem til fløyelsrevolusjonen i 1989 oversatte hun et titalls 

romaner, skuespill og artikkelsamlinger av forfattere som Ludvík Vaculík, Ivan Klíma, Milan 

Kundera, Jan Patočka og Václav Havel. I forbindelse med hendelser som Praha-våren, 

oppropet Charta 77 og revolusjonen i 1989 fikk oversettelsene ofte en fornyet aktualitet. 

Dermed ble hun de tsjekkiske frihetsforkjempernes viktigste norske stemme.  

Blekastads formidlingsarbeid gikk ikke upåaktet hen. I 1969 ble hun tildelt 

Bastianprisen for sin oversettelse av Vaculíks roman Øksa.10 For sitt arbeid som brobygger 

mellom Norge og Tsjekkoslovakia mottok hun i 1997 den tsjekkiske fortjenestemedalje av 

                                                
7 Blekastad var blant de som fulgte A.H. Winsnes’ forelesninger på 1950-tallet, se Lars Roar Langslet, «A.H. 
Winsnes» i Spor etter mennesket: essays til minne om A.H. Winsnes (Oslo: Aschehoug 1989), 20. I samme 
essaysamling omtaler Blekastad i sitt bidrag Winsnes som den store «filosofen» for henne på denne tiden, se 
Milada Blekastad, «Filosofen Jan Patočka», 318.  
8 Gammelgaard, «Milada Blekastad in memoriam», 188.  
9 Se for eksempel artiklene: «To opprørere», Samtiden, årg. 76 (1967), «Tsjekkisk litteratur i framgang», 
Samtiden, årg. 84 (1975), «En tsjekkisk drømmebok; om hverdagsliv blant ikke-personer i Tsjekkoslovakia», 
Samtiden, årg. 97 (1988), og de mange artiklene om Václav Havel: «Kan dårskap berge Europa? Václav Havels 
utfordring», Samtiden, årg. 96 (1987) og «Stemmen fra et levende Europa» (i to deler). Aftenposten, 12/13. 
07.1984. 
10 Bastianprisen deles ut årlig av Norsk oversetterforening og er den høyeste utmerkelsen en norsk oversetter 
kan få.  
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første klasse av President Vacláv Havel.11 Da hun døde i 2003, hadde det gått 64 år siden 

hennes første oversettelse fant veien til norske bokhyller.  

Oversetteren som brobygger  

Som vi ser hadde Milada Blekastad mange roller. En aktivitet som gjør seg gjeldende i alle 

disse virksomhetene, er oversettelsesarbeidet. Men Blekastad er ingen oversetter i snever 

forstand. Ifølge oversettelsesteoretikeren Per Qvale har norske oversetterne fungert som 

«kulturens brobyggere», da de «har lagt forutsetningen for vårt kultursamkvem med verden 

gjennom nærmere ett tusen år».12 En slik brobyggervirksomhet forutsetter at oversetteren 

også påtar seg rollen som formidler i forsøk på å gjøre den fremmede kulturen forståelig for 

sine hjemlige lesere: «Oversetteren skulle formidle en fremmed kultur i en fremmed 

språkkode, til et hjemlig publikum».13 Qvale føyer seg med dette inn i rekken av moderne 

teoretikere som betrakter oversettelse som noe mer enn en rent språklig overføring fra ett 

språk til et annet. Særlig innenfor nyere oversettelsesteori har man lagt vekt på 

kulturdimensjonen ved oversettelsesprosessen.14 

I Blekastads tilfelle vil vi kunne argumentere for at hennes oversettelsesarbeid 

strekker seg lenger enn en ren overføring av en portefølje med tekster fra et språk til et annet. 

Dette som et resultat av hennes forsøk på å gjøre tsjekkiske tekster tilgjengelige, aktuelle og 

forståelige for norske lesere. Ut fra hennes aktive formidlingsvirksomhet som forfatter av for- 

og etterord til oversettelsene, tidsskrift- og avisartikler om forfatterne, samt de to 

litteraturhistoriene, kan man hevde at Blekastad på egenhånd formidler en hel 

nasjonallitteratur. Et prosjekt som tydeligst kommer til uttrykk i form av hennes 

litteraturhistorier.  

Et viktig spørsmål blir med dette hvordan Blekastad går frem for å formidle den 

tsjekkiske litteraturen til en norsk lesergruppe. Legger vi til grunn at oversettelse og 

formidling kan betraktes som to sider av samme sak, er der verdt å undersøke om ikke 

teoretiske og metodiske perspektiver fra oversettelsesfaget også kan anvendes på Blekastads 

formidlingsarbeid. Hvordan går oversetteren frem i forsøket på å formidle en fremmed kultur 

til et hjemlig publikum?  

                                                
11 Gammelgaard, «Milada Blekastad in memoriam», 88. 
12 Per Qvale, «Forord» i Brobyggere (Oslo: Aschehoug, 1998), 11.  
13 Ibid. 
14 Qvale utdyper selv den «kulturelle vendingen» innenfor moderne oversettelsestoeri i Fra Hieronymus til 
hypertekst: Oversettelse i teori og praksis (Oslo: Aschehoug 1998), 50–55.  
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Et klassisk teoretisk perspektiv innenfor oversettelsesteorien finner vi hos den tyske 

filosofen Friedrich Schleiermacher, som i sitt essay Über die verschiedene Methoden des 

übersetzens (1813) lanserte to alternativer oversetteren kan velge mellom i sitt arbeid: «Etter 

mi meining finst det berre to vegar: Enten lar omsetjaren forfattaren vere mest mogleg i ro og 

beveger lesaren mot forfattaren; eller omsetjaren lar lesaren vere mest mogleg i ro og beveger 

forfattaren mot lesaren».15 På den ene siden kan oversetteren altså velge å bevare det 

fremmede i teksten, med den hensikt å dra leseren i retning av forfatterens språk og 

tankeverden. For Schleiermacher, som oversatte Platons verker til tysk, var det et poeng at 

oversettelsen tok sikte på å bevare de nyskapende sidene ved Platons språk, da forholdet 

mellom språk og tenkning for ham utgjorde en nøkkel til forståelsen av Platons filosofi. En 

slik tilnærming kan omtaltes som «underliggjørende» (etter tysk: Verfremdung), og har i 

engelskspråklig terminologi inngått under termen «foreignization». På den andre siden kan 

oversetteren velge å bringe forfatteren inn i leserens verden, i et forsøk på å gjøre avstanden 

mellom forfatteren og leseren mindre. Med Nils Giljes ord vil dette innebære en 

«assimilering og domestisering av det framande».16 Schleiermacher benyttet seg av Martin 

Luthers tyske bibeloversettelse som eksempel, da Luther formet teksten etter det tyske 

dagligspråket på 1500-tallet. Denne metoden omtalte han som «verdeutschung», som på 

norsk vil kunne oversettes med «hjemligjøring» eller «domestisering».17 

Kan Schleiermachers perspektiver på oversettelse anvendes i møte med Blekastads 

oversettelse av den tsjekkiske nasjonallitteraturen? Mitt inntrykk er at Blekastad i sine 

litteraturhistorier bevisst lener seg mot en «hjemligjørende» strategi i møtet med sine norske 

lesere. Som jeg snart vil komme tilbake til, er det et premiss for Blekastad at den tsjekkiske 

kulturen er forankret i et vestlig kulturfelleskap, med kristne europeiske røtter. I den forstand 

vil en sentral del av min analyse bestå i å undersøke hvordan Blekastad aktivt forsøker å 

bringe hendelser, aktører og idéer i tsjekkiske idéhistorie i dialog med resten av Europa, og i 

enkelte tilfeller i direkte kontakt med Norge.  

 

                                                
15 Her i Nils Giljes oversettelse etter: Nils Gilje, Hermeneutikk som metode (Oslo: Det norske samlaget, 2019), 
108. Original: «Meines Erachtens giebt es deren nur zwei. Entweder der Übersetzer läßt den Schriftsteller 
möglichst in Ruhe, und bewegt den Leser ihm entgegen; oder er läßt den Leser möglichst in Ruhe und bewegt 
den Schriftsteller ihm entgegen.» Sitert etter: Hans Joachim Störig (red.), Das Problem des Übersetzens 
(Stuttgart: Wissenschaftliche Buchgeselleschaft), 1963, 47.  
16 Gilje, Hermeneutikk som metode, 109.  
17 Ibid., 109. 
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Blekastad i forskningen 

Blekastad er lite behandlet i norsk forskningssammenheng. På tross av sin lange og 

produktive karriere, omfattende oversettelsesportefølje og den hyppige kontakten med 

tsjekkiske dissidenter og andre norske og europeiske intellektuelle, er det blitt forsket lite på 

henne til nå. Det eneste større arbeidet er Adela Metrlovás masteroppgave Milada Blekastad 

som oversetter av tsjekkisk litteratur, en refererende, kronologisk gjennomgang av Blekastads 

liv som oversetter.18 Med Blekastads etterlatte privatarkiv som hovedkildemateriale, vil man 

her finne utdrag fra Blekastads korrespondanse med Josef Knap, Ludvík Vaculík, Jan 

Patočka og Vacláv Havel oversatt til norsk. Oppgaven inneholder også den mest komplette 

bibliografien over Blekastads oversettelser. Innenfor den internasjonale Comenius-

forskningen er hun mer synlig, her har særlig Blekastads omfattende korrespondanse med 

andre komeniologer vært gjenstand for interesse.19  

De viktigste biografiske skissene finnes i Karen Gammelgaards nekrolog i Scando 

Slavica (50: 1, 2004) og Kateřina Krištůfková artikkel i Norsk oversetterleksikon, samt Tor 

Blekastads selvbiografiske tekst «Barndom i åndsreppa i Gausdal».20 Et viktig 

formidlingstiltak ble gjort i anledning 100-års dagen for Milada Blekastads fødsel i 2017, da 

en liten gruppe tsjekkiske forskere med skandinavisk litteratur og kultur som interessefelt i 

samarbeid med Det tsjekkiske vitenskapsakademi tok initiativ til vandreutstillingen «Den 

usynlige broen», som siden da har funnet veien til norske og tsjekkiske universiteter, 

biblioteker og kulturhus. Utstillingen henter sitt materiale fra Blekastads etterlatte 

privatarkiv, og tegner et informativt og personlig bilde av hennes liv og virksomhet.21 

Forhåpentligvis vil min oppgave kunne bidra til å gjøre denne broen enda mer synlig.  

                                                
18 Se Mertlová, Adéla. Milada Blekastad som oversetter av tsjekkisk litteratur. Masteroppgave ved institutt for 
germanistikk, nordiske studier og nederlandsk ved Masaryk universitet i Brno. Brno, 2017.  
19 Se f.eks: Věra, Schifferová Ivan Chvatík og Tomáš Havelka (red.), Jan Patočka: Korespondence s 
komeniology I (Praha: Oikoymenh, 2011), som blant annet tar for seg Blekastads korrespondanse med Jan 
Patočka og Kateřina Šolcová, Comenius im Blick: der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij 
Tschižewskij (Nordhausen: Traugott Bautz, 2013), som ser på brevvekslingen mellom Blekastad og den russiske 
slavisten og barokkforskeren Dmitrij Tschižewskij (1894–1977). 
20 Blekastad, Tor. «Barndom i Åndsreppa i Gausdal», Årbok for Gudbrandsdalen 2007 (Lillehammer: 
Dølaringen historielag, 2007).  
21 I Blekastads etterlatte papirer ligger det et stort forskningspotensial. Etter hennes død i 2003 ble hennes 
privatarkiv delt i to mellom Nasjonalbiblioteket i Oslo og Det tsjekkiske vitenskapsakademi i Praha. I den 
norske delen av samlingen finnes korrespondansen med norske kulturpersonligheter, manuskripter til artikler, 
oversettelser og undervisningsbruk, samt en rekke brev til venner, familie og kolleger. I Praha finnes primært 
det som omhandler Comenius, blant annet korrespondansen med internasjonale komeniologer (jf. note 19), 
Blekastads barndom og arkivet til familien Topič, og brevvekslingen med tsjekkiske intellektuelle. Jeg har selv 
konsultert deler av samlingen på Nasjonalbiblioteket, men fant lite av interesse som ville kunnet bidra til å 
styrke argumentasjonen i mitt prosjekt. For mer informasjon om utstillingen «Den usynlige broen», se 
https://no.miladablekastad.com/utstilling/  
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Min oppgave blir den første norske studien av Blekastad som litteraturhistoriker. En 

viktig motivasjon for arbeidet har vært å løfte frem en lite studert skikkelse i norsk kulturell 

og akademisk samtidshistorie. Dessuten er det interessant i seg selv å undersøke hvordan en 

utenlandsk litteraturhistoriker fremstiller sitt hjemlands nasjonallitteratur for en annen 

nasjonal lesergruppe, i skjæringsfeltet mellom litteraturhistoriografi, oversettelseshistorie og 

idéhistorie.  

 

Blekastad i et idéhistorisk perspektiv  

Materialet for oppgaven er altså primært Blekastads to litteraturhistoriske verk: Millom aust 

og vest og Millom bork og ved. I tillegg vil relevante kilder være hennes egne innledninger, 

for- og etterord til oversettelsene og andre tekster der disse omtales, altså det som med 

Gérard Genette kalles paratekst. 22  

Jeg vil altså utforske hva som karakteriser Blekastad som litteraturhistoriker. 

Litteraturhistoriografi er en egen disiplin med sine egne teoretiske, metodiske og historiske 

forutsetninger, og handler om hva det dypest sett innebærer å skrive litteraturhistorie. Viktig 

er det at den betrakter litteraturen som et historisk fenomen, men også at 

litteraturhistorieskrivingen i seg selv, som en egen aktivitet, må behandles i et historisk lys.23 

Når det gjelder Blekastad vil det være særlig relevant å undersøke hvordan hun leser 

litteraturen inn i en bestemt kontekst, hvilke temaer og linjer hun bruker til å bygge opp sitt 

narrativ, og ikke minst om denne fremstillingen kan sees i lys moderne tendenser innenfor 

litteraturhistoriografien, og den politiske samtidkonteksten hun selv står i.  

Oppgaven med å studere Blekastads formidlingspraksis som litteraturhistoriker får 

dermed flere innfallsvinkler, som vil framtre i ulik grad i den følgende analysen.  

For det første er Blekastads litteraturhistorier skrevet i en bestemt historisk kontekst, 

i skjæringspunktet mellom øst og vest under den kalde krigen. Mellom et regime med sensur 

og ideologiske krav til kunsten på den ene siden, og en åpen, demokratisk offentlighet på den 

andre. I hvilken grad blir disse forholdene konstituerende for hvordan Blekastad presenterer 

den tsjekkiske nasjonallitteraturen overfor sine norske lesere? Hvordan preger denne 

samtidskonteksten Blekastads formidlingsprosjekt?  

                                                
22 Se kapittel 3 og 4.  
23 Se Mads Rosendahl Thomsen og Svend Erik Larsen, «Introduktion» i Litteraturhistoriografi (Århus: Århus 
Universitetsforlag, 2005), 7–40, David Perkins, «Litteraturhistorie – en aktuell diskusjon» (1992) i samme 
antologi, 41–72, og Atle Kittang, Per Meldahl og Hans. H. Skei, Om litteraturhistorieskriving: Perspektiv på 
litteraturhistoriografiens vilkår og utvikling i europeisk og nosk sammenheng (Øvre Ervik: Alvheim & Eide 
Akademisk forlag, 1983).  
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For det andre er det påfallende at Blekastad selv, som litteraturhistoriker, forsøker å 

sette både den eldre og den nyere tsjekkiske litteraturen inn i en større nasjonal og europeisk 

historisk kontekst. Slik jeg leser henne, drives fremstillingen fremover av to idéhistoriske 

motiver. På den ene siden forsøket på å lese den tsjekkiske nasjonallitteraturen inn i en 

spesifikk vestlig kulturtradisjon, og på den andre siden arbeidet med å plassere de tsjekkiske 

samtidsforfatterne i enden av en lang nasjonal tradisjon, hvor dikterne har tjent som talsmenn 

for det tsjekkiske folket. Dette kan tyde på at Blekastad finner det viktig å fremheve 

kontinuiteten i den tsjekkiske litteraturen.  

For det tredje mener jeg Blekastads verker kan leses som uttrykk for en bestemt 

litteraturhistorisk sjanger: den nasjonale litteraturhistorien. Sentrale trekk ved den nasjonale 

litteraturhistorien er at den begrenser seg til en bestemt språklig og nasjonal litteratur, og 

tradisjonelt har tjent en pedagogisk, politisk og kulturell funksjon. I hvilken grad gjelder dette 

også for Blekastads fremstilling? 

Oppgavens struktur 

Min undersøkelse består av tre deler. 

I kapittel 2, etter innledningen, vil jeg presentere sentrale perioder, temaer og 

utviklingslinjer i tsjekkiske historie. Dette for å kontekstualisere Blekastads 

formidlingsprosjekt. Mest oppmerksomhet blir viet perioden 1948–1978, da vi her beveger 

oss over i Blekastads samtidskontekst. Jeg vil også komme inn på den norske 

«vestvendingen» etter krigen, og de kulturelle båndene mellom Norge og Tsjekkia.  

Kapittel 3 er oppgavens teoretiske og metodiske plattform. Etter å ha kommentert de 

teoretiske og metodiske utfordringene som følger med studiet av litteraturhistorien som en 

avgrenset praksis, vil jeg introdusere leseren for begrepet nasjonallitteratur og kjennetegn ved 

den nasjonale litteraturhistorien som sjanger. Også Genettes begrep om paratekst, og 

paraktekstlige elementer som kan tjene som en inngang til min analyse, vil bli kommentert i 

denne sammenheng. Hva kan titlene og det Blekastad skriver i sine innledninger fortelle oss 

om hvilke formidlingsstrategier hun anvender i møtet med sine norske lesere?  

Kapittel 4 er oppgavens lengste og består av tekstanalyse. Først vil jeg gi en 

presentasjon av Blekastads to litteraturhistorier, for deretter å kommentere de to titlene og 

bøkenes innledninger. Her vil jeg forsøke å utlede hvilke formidlingsstrategier Blekastad 

legger til grunn for å nå frem til sine norske lesere, og den resterende delen av analysen vil gå 

ut på å undersøke hvordan disse preger hennes fremstilling av den tsjekkiske 

nasjonallitteraturen. Blekastad fremhever de tsjekkiske dikterne som talsmenn for folket, og i 
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analysen vil jeg undersøke i hvilken grad og på hvilken måte tre forfattere, til ulike tider, og 

som ledere for ulike reformbevegelser har fylt denne rollen. Forfatterne er Jan Hus (1371–

1415), Karel Havlíček Borovský (1821–1956) og Ludvík Vaculík (1926–2015).  
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2 Mellom øst og vest  
 

 

Blekastad leser litteraturen i lys av dens historiske kontekst, og for å kunne analysere hennes 

lesninger er det nødvendig å gjengi noen linjer i den realhistoriske konteksten som danner 

bakteppe for tekstene. Jeg vil også si litt om tilstanden her i Norge etter krigen med 

antikommunisme og en tydelig politisk og kulturell vending vestover. Til sist vil jeg ta opp 

hvilke forestillinger som tradisjonelt har preget nordmenns bilde av Tsjekkia og tsjekkisk 

kultur, da dette kan bidra til å belyse Blekastads formidlingsarbeid.  

 

Tsjekkisk historie: et par momenter 

I arbeidet med tsjekkisk historie er det viktig å skille mellom landet Tsjekkia, bestående av de 

tsjekkisktalende historisk-geografiske landskapene Böhmen, Mähren og Schlesien, og den 

historiske staten Tsjekkoslovakia (1918–1989), som også omfattet dagens Slovakia. Den 

første tsjekkiske statsdannelsen finner vi under Det stormähriske riket på 8oo-tallet, mens 

kongeriket Böhmen skulle bestå helt frem til 1918. Med forankring i både et tysk og slavisk 

språk- og kulturfelleskap har Tsjekkia ofte blitt tillagt en mellomposisjon mellom øst og vest 

i Europa. 

Viktig er det også at landet under mesteparten av sin over tusen år lange historie har 

vært underlagt de språklige, kulturelle, politiske og ideologiske interessekravene fra sine 

større naboer i øst og vest. Først under Det tysk-romerske rike, da Tsjekkia fra 1526 havnet 

under habsburgernes administrasjon. Her ble landet værende frem til Habsburgrikets 

oppløsning i 1806, for så å bli innlemmet i Det tyske Forbund etter Wienerkongressen i 1815. 

Fra 1867 til 1918 ble landet en del av Østerrike-Ungarn og styrt fra Wien, helt frem til 

dobbeltmonarkiets oppløsning i 1918. Dette var også tilfellet i mesteparten av Blekastads 

egen levetid, da Tsjekkoslovakia var under nasjonalsosialistisk okkupasjon 1939–1945 og 

sovjetisk satellittstat fra 1948 til 1989. For Blekastad blir det nettopp et poeng at det 

tsjekkiske åndslivet har utviklet seg som et resultat av den politiske situasjonen – ikke minst 

som et uttrykk for opposisjon, og forfatterne ble således ofte ledere for reformbevegelser.  

To temaer som har blitt særlig vektlagt i tsjekkisk historieskriving er Jan Hus og 

husittbevegelsen, og det tsjekkiske nasjonsbyggingsprosjektet under første halvdel av 1800-
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tallet.30 Begge har hatt stor betydning for utviklingen av en tsjekkisk nasjonal selvforståelse. 

Eksempelvis fant Tsjekkoslovakias første president Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937) 

en historiefilosofisk forankring for sitt demokratiske politiske program i tenkningen til 

nasjonale 1800-tallspatrioter som František Palacký og Havlíček, mens kommunistene så de 

husittiske bøndenes angrep mot gamle føydale strukturer som et utrykk for en av mange 

klassekamper på veien mot et sosialistisk samfunn.31 Derfor er det nødvendig å gi et 

grunnriss av disse temaene.  

 

Hus og husittiden  

I senmiddelalderen var kongeriket Böhmen Sentral-Europas politisk-kulturelle stormakt. 

Under Karl IVs (1346–1378) regjeringstid ble Praha et sentrum for kunstnere, geistlige og 

andre lærde, blant annet som følge av opprettelsen av byens universitet i 1348. I samme tid 

oppstod det en kirkelig reformbevegelse som gikk hardt ut mot et korrupt og moralsk 

forfallent presteskap, og som kjempet for retten til å forkynne på morsmålet, slik det ble 

praktisert i det såkalte Betlehemskapellet. Opphavsmann til bevegelsen var Jan Hus, som ble 

brent på kjetterbålet i 1415, og hvis død frembragte en voldsom reaksjon blant hans 

tilhengere, husittene. 

Bevegelsen mobiliserte stort fra landets bondebefolkning, stilte krav om fri 

forkynnelse, avskaffelse av geistlige eiendomsprivilegier og en allmenn tilgang til nattverden. 

Morsmålskampen, sannhetsidealet og forsøket på å «demokratisere» sider ved det kristne 

praktiske liv er kjennetegn ved Husittbevegelsen som senere skulle få stor betydning for 

utviklingen av en tsjekkisk nasjonal selvforståelse. Et annet poeng er at husittene utgjorde 

den første store tsjekkiskspråklige reformbevegelsen, drevet frem av bønder og andre lekfolk 

– noe som kan bidra til å forklare den romantiske og senere kommunistiske idealiseringen av 

den. I europeisk sammenheng bør det også nevnes at husittene var en viktig forløper for 

reformasjonen i Tyskland, noe Blekastad framhever i sin litteraturhistorie.  

 

Den nasjonale gjenfødelsen og februarrevolusjonen 

                                                
30 De viktigste essayene hvor Masaryk legger frem sin historiefilosofi er oversatt til engelsk i The Meaning of 
Czech History by Tomáš G. Masaryk, redigert og med innledning av René Wellek og oversatt av Peter Kussi 
(Chapel Hill: University of North Carolina press, 1974). For en norsk gjennomgang av den berømte debatten om 
meningen i tsjekkisk historie mellom Masaryk og historikeren Josef Pekař, se Elisabeth Bakkes artikkel i 
Nordisk øst-forum 1: 2001, «Tomas G. Masaryk og det tsjekkiske spørsmål», 5–17.  
31 Derek Sayer, The Coasts of Bohemia: A Czech History. Oversatt av Alena Sayer (Princeton NJ: Princeton 
University Press, 1998), 283.  
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Epoken som ble innledet med trettiårskrigen (1618–1648) og dens brutale utfall har 

tradisjonelt blitt omtalt som «mørketiden» i tsjekkisk historie, da tsjekkisk språk og kultur 

effektivt ble undertrykket under Habsburgernes styre. Men mot slutten av 1700-tallet vokste 

en ny nasjonal bevegelse fram, og med dette også den moderne tsjekkiske nasjonen. Perioden 

omtales gjerne som den nasjonale gjenfødelsen, «Obrození»32 (ca. 1780–1848), da en liten 

gruppe med patrioter arbeidet for å gjenreise statusen til det tsjekkiske skriftspråket og 

landets rike historie. Morsmålet fikk nå fornyet sin historiske legitimitet og status, som et 

resultat av en rekke språkvitenskapelige prosjekter.  

Dette var også en tid med stor industriell vekst, og folk flyttet i hopetall inn til de 

større byene. Dermed vokste andelen tsjekkisktalende i byer som Praha og Brno, og et nytt 

tsjekkisk kulturliv med egne aviser, tidsskrifter og kulturinstitusjoner vokste fram i 

opposisjon til det tradisjonelle tyskspråklige kulturhegemoniet. Det skulle likevel gå noen år 

før det tsjekkiske Nasjonalteatret ble åpnet i Praha i 1881.33 Dette var kanskje det viktigste 

nasjonale symbolet som ble reist på tsjekkisk jord i løpet av 1800-tallet, med følgende gylne 

ord over scenekanten: «en gave fra folket til seg selv».34 

Den nasjonale gjenfødelsen kan både forstås som et særegent tsjekkisk fenomen og 

knyttes til de mange europeiske nasjonsbyggingsprosjekter på 1800-tallet. Det var ikke bare i 

Tsjekkia man forsøkte å legitimere en ung nasjon politisk og kulturelt ved å fremheve en 

særegen folkekarakter nedfelt i språket, litteraturen og historien – noe situasjonen i Norge de 

samme årene vitner om. Samtidig bør det sies at bevegelsen først ble drevet fram av en smal 

krets med patrioter, som arbeidet for en revitalisering av tsjekkisk språk, historie og litteratur, 

uten de store politiske ambisjoner.35 Først under februarrevolusjonen i 1848 begynte man 

også å kjempe for politiske rettigheter.  

Revolusjonen nådde Praha i mars 1848. Det tsjekkiske borgerskapet ønsket mer 

selvstyre innenfor en Habsburg-føderasjonsstat, heller enn å havne i fare for å bli integrert i 

en tysk nasjonalstat. Ettersom pressesensuren hadde blitt opphevet, var det enklere for 

vanlige folk å engasjere seg i revolusjonssaken. Et nytt nasjonalt utvalg bestående av 

representanter fra ulike lag av folket ble valgt under det første frie valget i Habsburgrikets 

historie. Utvalget tok fatt på å utarbeide en ny grunnlov, men planene ble lagt i grus året etter, 

                                                
32 Tsjekkisk: «attføding, oppattnying, nytt liv». Etter Blekastad, Millom bork og ved: Frå tsjekkisk åndsliv i 
nyare tid (Oslo: Det Norske Samlaget, 1978), 57.  
33 Grunnsteinen ble lagt i 1868, ett år etter at det bøhmiske kongeriket ble innlemmet i Østerrike-Ungarn.  
34 Hendelsen og Nasjonalteaterets status som nasjonalt symbol blir kommentert av Blekastad i artikkelen «Et 
folks gave til selv; 100-års jubileum for Nationaltheateret Praha», Samtiden, årg. 77, 1968.  
35 Sayer, The Coasts of Bohemia, 69.  
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da regjeringen i Wien hadde stablet seg på bena igjen. Selv om utvalgets eneste betydelige 

politiske seier var avskaffelsen av livegenskap, har revolusjonsåret blitt omtalt som en 

milepel i den tsjekkiske historien, som det første eksemplet på politisk representasjon i de 

tsjekkiske landområdene.36 Historikeren Milan Hlavačka hevder dette var første gang i 

tsjekkisk historie at en bredere offentlighet hadde rettighetene og engasjementet til å ta del i 

en politisk valgprosess, med offentlige debatter og en aktiv og fri presse. For første gang så 

man behovet for å oppdra det bredere lag av befolkningen til politisk medborgerskap. Og 

enda viktigere: Dette var det første tilfellet i tsjekkisk historie da en offentlig opinion 

utfordret keiserens autoritet.37 Kan disse faktorene bidra til å forklare hvorfor hendelsene 

under Februarrevolusjon er av så stor betydning i Blekastads fremstilling av den tsjekkiske 

1800-tallslitteraturen?  

 

1948–1980: Kommunistkupp, stalinisme, Prahavår og normalisering  

Etter første verdenskrig og Østerrike-Ungarns oppløsning ble den første tsjekkoslovakiske 

republikk dannet. Mellomkrigstidens Tsjekkoslovakia var et av de mest progressive, stabile 

og vestvendte demokratier i Sentral-Europa. Blekastad, født i 1917, var et barn av denne 

første republikken, mellomspillet som skulle bli en kortvarig affære. I 1948 tok 

kommunistiskpartiet makten gjennom et statskupp og Tsjekkoslovakia ble i 1950-årene en av 

de mest autoritære av etterkrigstidens nye kommunistiske stater.  

1950-årene blir gjerne omtalt som den stalinistiske æraen i tsjekkoslovakisk historie. 

For å sikre en effektiv overgang til sosialismen førte kommunistpartiet en brutal linje med 

politiske skueprosesser, utrenskning av politiske motstandere og geistlige, anti-vestlig 

propaganda og en planøkonomisk modell som medførte en tvangskollektivisering av 

jordbrukssektoren.38 Mest interessant i denne sammenheng er den nye kulturpolitikken, da 

denne vil utgjøre et viktig bakteppe for analysen.  

På partikongressen i 1949 presenterte partileder Klement Gottwald og partisekretær 

Rudolf Slánsky kommunistpartiets viktigste oppgaver: «kulturelt og åndelig lederskap over 

hele nasjonen», å bekjempe de restene av «borgerlig ideologi», samt å restrukturere 

                                                
36 Milan Hlavačka, «Czechs during the Revolution and Neo-absolutism (1792–1848) i Jaroslav Pánek og 
Oldřich Tůma (red.), A History of the Czech Lands, (Praha: Karolinum Press, 2009), 319. 
37 Ibid., 320.  
38 Mary Heimann, Czechoslovakia: The State that Failed (New Haven & London: Yale University Press, 
2009), 177. I intet annet kommunistisk land var det i denne perioden like mange offentlige masserettssaker og 
dødsdommer som i Tsjekkoslovakia. Mer om dette i Renner, Renner, Hans. A History of Czechoslovakia since 
1945. Oversatt av Evelin Hurst-Buist (London: Routledge, 1989), 24.  
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samfunnet «etter sosialistiske prinsipper».39 Dette krevde en ny kulturpolitikk som i praksis 

innebar en total omvurdering av alle tidligere verdier.40 All skjønnlitteratur måtte nå føye seg 

etter den sosialrealistiske stilens retningslinjer. Kunstnerne skulle fungere som 

«sjelsingeniører» for å utdanne massene i den marxistisk-leninistiske læren.  

Videre ble det i 1953 opprettet en indeks over forbudte bøker, med det som formål å 

kvitte seg med all «borgerlig-ideologisk» litteratur og tekster som ellers kunne stå i strid med 

sosialismens lære. Eksempelvis inneholdt indeksen en 37 sider lang liste med litteratur av og 

om Masaryk og hans familie. Senere fant også verkene til Ludvík Vaculík, Milan Kundera, 

og andre viktige navn i tsjekkisk etterkrigslitteratur veien hit.41  

Til den nye kulturpolitikken hørte et forsøk på å omskrive den tsjekkiske historien så 

den passet inn et sosialistisk historisk narrativ. Den tsjekkiske historien var historien om 

skapelsen av den sosialistiske stat. Interessant er det at kommunistene benyttet seg av 

eksisterende nasjonale symboler og storhetsperioder, og da særlig husittiden. Bøndenes 

oppgjør med middelalderens føydale strukturer ble sett som et tidlig uttrykk for klassekamp, 

og i samme tid så man de første forsøkene på å etablere et klasseløst samfunn. 

Også spørsmålet om hvordan man skulle forholde seg til nasjonalhelgenen Jan Hus 

ble viktig i denne sammenheng. Det var i kraft av sin «revolusjonære» karakter Hus’ hørte 

hjemme i den tsjekkiske historien, og forsøk ble gjort for å nedtone de religiøse sidene ved 

ham. Eksempelvis mente kulturminister og president for Det tsjekkoslovakiske 

vitenskapsakademiet, Zdeněk Nejedlý at det ville være fullstendig ahistorisk å hevde at Hus 

ville vært teolog om han hadde levd i deres egen samtid. Som han videre presiserer: «Today 

Hus would be the head of a political party…and his party would be very close to us – about 

this we can be very certain – to us communists».42 Også Betlehemskapellet, hvor Hus hadde 

holdt sine prekener, ble restaurert og gjenreist som nasjonalt kulturminne som «den 

tsjekkiske folkebevegelsens vugge».43 I den grad den «offisielle» historieforståelsen rettet seg 

etter det sosialistiske narrativ, utgjorde «eksilanten» Blekastads litteraturhistoriske 

fremstilling et klart motstykke.  

 I begynnelsen av 1960-årene ble de første kravene om reformer reist blant unge 

partimedlemmer og kommunistiske intellektuelle, som stilte seg kritisk til sider ved systemet 

                                                
39 Her sitert etter Heiman, Czechoslovakia: The State that Failed, 189 (min oversettelse).  
40 Renner, A History of Czechoslovakia since 1945, 22.  
41 Sayer, The Coasts of Bohemia, 259–261.  
42 Sitert etter: Bradley F. Adams, The Struggle for the Soul of the Nation: Czech Culture and the Rise of 
Communism (Maryland: Rowman & Littlefied 2004), 100–101.  
43 Sayer, The Coasts of Bohemia, 275–278.  



 15  

de i sin ungdom hadde omfavnet. For sterk sentralplanlegging av økonomien, et ineffektivt 

byråkrati og manglende politisk gjennomføringsdyktighet var de viktigste innvendingene.44 

Den mest hardtslående kritikken av det nye regimet kom derimot fra forfatterne. En viktig 

hendelse var den fjerde forfatterkongressen i juni 1967, da forfattere som Milan Kundera, 

Vacláv Havel og Ludvík Vaculík krevde reformer innenfor kulturpolitikken: en oppmykning 

av sensuren, mer kontakt med vesten og mer kunstnerisk frihet.45  

 Reformbevegelsen fikk stadig mer vind i seilene, og partileder Novotný måtte tre til 

side i januar 1968. Med dette gikk startskuddet for den såkalte Prahavåren, den korte 

perioden med åpen regimekritikk og politisk liberalisering våren og sommeren 1968. Med 

slagordet «sosialsime med et menneskelig ansikt» argumenterte partilederen Alexander 

Dubček for å økt ytringsfrihet, oppheving av sensuren, samt et friere organisasjons- og 

kulturliv. Disse vår- og sommermånedene utgjorde en unntakstilstand i Tsjekkoslovakias 

historie. Fra mars av ble sensuren i praksis opphevet, og den frie informasjonsflyten skapte et 

åpent og levende debattklima. Forfattere og andre intellektuelle uttrykte åpenlyst sine 

reformistiske tanker i pressen, mens folk diskuterte politikk på Kaféer og gatehjørner.  

 Men den militære innmarsjen fra Sovjetunionen og Warszawapaktlandene august 

samme år markerte en brå slutt for reformbevegelsen, og det ble tatt et kraftig oppgjør med 

Dubčeks-regjeringens reformer. Situasjonen i landet skulle nå normaliseres – etter sovjetiske 

standarder, noe som resulterte i en storstilt utrenskning av reaksjonære partimedlemmer og 

intellektuelle. Den følgende perioden omtales derfor gjerne som «normaliseringen».  

 «Opprydningsarbeidet» fikk også kulturelle konsekvenser. Et stort antall journalister 

og universitetsprofessorer mistet jobben. Av de 25 litterære tidsskriftene som hadde vært i 

omløp mot slutten av 60-årene, var det ingen igjen etter 1970. Utover dette mistet over 

tredjeparten av forfatterforeningens medlemmer lisensen til å skrive. Litteraturen og kunsten 

måtte igjen føye seg slavisk etter de sosialrealistiske dogmene, og blant folket rådet 

resignasjon og apati. Således kunne Heinrich Böll i begynnelsen av 1970-årene omtale 

Tsjekkoslovakia som «en kulturell kirkegård».46  

 Men reformbevegelsen var på ingen måte død. Den tok en annen form og beveget seg 

over i det skjulte. Gjennom «undergrunnsforlag» sirkulerte verkene til Vaculík og Havel 

                                                
44 Renner, A History of Czechoslovakia since 1945, 37–38.  
45 Blekastad skrev i et utvalg artikler for Samtiden om forfatterkongressen i 1967. Se: «Spillet om sannheten» 
[omkring den tsjekkoslovakiske forfatterforenings 4. kongress 1967], Samtiden, årg. 76 (1967). «Dialog eller 
drama?», Samtiden, årg. 76 (1967) og «To opprørere», Samtiden, årg. 76 (1967). 
46 Renner, A History of Czechoslovakia since 1945, 98–101. 
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(såkalt Samzidat-litteratur),47 og ofte fant de veien til utlandet – eksempelvis gjennom 

Blekastads oversettelser. Dette er altså, i grove trekk, tilstanden i Tsjekkoslovakia når 

Blekastad fullfører sitt litteraturhistoriske verk i 1978.  

 
Den norsk-tsjekkiske forbindelsen og vendingen vestover  

 
Det tsjekkoslovakiske folket står for oss som et frihetselskende folk, som tappert har kjempet mot 
overfallsmenn og undertrykkere av alle slag. Vi har følt oss i et merkelig slektskapsforhold til dette 
folket, sympatisert med det og høyaktet det. Derfor gjør det oss så inderlig ondt å være vitne til det som 
nå skjer.48 

 

Med disse ordene innleder Einar Gerhardsen den såkalte «Kråkerøytalen» (1948), hvor 

statsministeren markerte sin avstand til NKP. Gerhardsen refererer her til det kommunistiske 

regjeringskuppet i Tsjekkoslovakia våren 1948. At noe lignende kunne skje i Norge var ikke 

et utenkelig scenario.49  

Sitatet viser noe vesentlig ved forholdet mellom Norge og Tsjekkoslovakia. For det 

første har vi i begge tilfeller å gjøre med små nasjoner som gjennom mesteparten av sin 

historie har vært underlagt et fremmed overherredømme. Den andre påstanden er 

vanskeligere å etterprøve. I hvilken grad står nordmenn egentlig i «et merkelig 

slektskapsforhold» til dette folket? Siden dette er en oppgave som handler om formidling av 

tsjekkisk litteratur og åndsliv inn mot en norsk offentlig, kan det være nyttig å redegjøre for 

noen trekk ved de kulturelle forbindelsene mellom de to landene. La oss først se hva 

Blekastad selv har å si om dette:  

 
Norsk og tsjekkisk står ikke så langt fra hverandre. Begge er opprinnelige gamle bondekulturer med 
røtter i det vest-europeiske kulturfelleskap. Typisk for den europeiske kultur, som jo var kristen, er dens 
åpenhet mot verden, den enkeltes skapende frihet og personlige ansvar.50 

                                                
47 Samzidat (Selv-utgivelse) er en samlebetegnelse for den uoffisielle forlagsvirksomheten i Østblokk landene. 
Slike undergrunnsforlag var gjenre knyttet til dissent-arbeid, og vokste i Tsjekkoslovakia frem på begynnelsen 
av 1970-tallet i kjølvannet av «normaliseringen». Den fremste utgiveren av Samzidat-litteratur i 
Tsjekkoslovakia var forlaget Edice Petlice (1973), grunnlagt og drevet av Ludvík Vaculík. Bøkene sirkulerte 
gjerne i manuskriptform i forskjellige undergrunnsmiljøer, og ble ofte publisert i utenlandske oversettelser før 
de eventuelt ble offisielt publisert i Tsjekkoslovakia. Et godt eksempel er Vaculíks roman Marsvin), som ble 
refusert av statsforlaget i Tsjekkoslovakia og enda ikke var trykket på tsjekkisk da den forelå i Blekastads 
norske oversettelse i 1971. Se Jonathan Bolton, Worlds of Dissent: Charter 77, The Plastic People of the 
Universe and Czech Culture under Communism (Cambridge MA: Harvard University Press, 2012), 97–109, og 
etterordet i Milada Blekastads oversettelse av Marsvin (Oslo: Det Norske Samlaget, 1971), 183–189. Se også 
underkapittelet «Med blenk i auga og handslag» i denne oppgaven.  
48 Einar Gerhardsen, «Kråkerøytalen», her sitert etter Norsk Tro og Tanke; Bd. 3, Jan-Erik Ebbestad Hansen 
(red-), (Oslo, Universitetsforlaget, 2001), 247.  
49 Ibid., 246.  
50 Carl Henrik Gröndahl, «Kultur er å foredle», intervju med Milada Blekastad i Aftenposten, 31.10.1979.  
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Hvis man kan finne et eksempel på en slik sympati eller samfølelse som både Gerhardsen og 

Bleksatad antyder, vil det være nærliggende å se til Bjørnstjerne Bjørnsons forsvar for 

slovakene. Siden todelingen av Habsburgriket i 1867 hadde Slovakia, som med dette falt inn 

under ungarsk styre, blitt utsatt for en omfattende magyarinseringspolitikk. Bjørnson fikk 

høre om slovakenes kamp for å beholde sitt eget morsmål, og da den ungarske 

utdanningsministeren ville frata slovakene retten til å undervise i morsmålet på skolen, gikk 

Bjørnson i strupen på ham og talte slovakenes sak i en rekke artikler publisert i velkjente 

europeiske aviser, blant annet i Neue Freie Presse.51 Med de slagkraftige ordene: «[D]et at 

rive barn bort fra sit morsmål, er jo som å rive hungrige små fra deres mors bryst»,52 har 

Bjørnson blitt stående som noe av en heltefigur i Slovakia frem til dags dato.53 Som europeer 

og forkjemper for de kulturelle minoriteters sak, er Bjørnson altså en skikkelse som både 

nordmennene og tsjekkoslovakene holder høyt.  

Den norske sympatien med Tsjekkoslovakia synes således å være tuftet på en felles 

forestilling om at man som små nasjoner i kampen mot sine overlegne naboer har måttet 

holde fast ved det som var ens eget; språket, kulturen og den nasjonale egenarten. Med 

utspring i denne sympatien er det også mulig å spore en form for ansvarsfølelse fra norsk 

side, som delvis skulle kunne bidra til å forklare hvorfor Norge var et av landene som stemte 

imot Storbritannia og Tyskland under München-avtalen i 1938, hvorfor man i etterkrigstiden 

tok imot så mange tsjekkoslovakiske politiske flyktninger – blant annet gjennom arbeidet til 

norsk-tsjekkoslovakisk hjelpeforening – og hvorfor hendelsene i Praha i august 1968 skulle 

vekke så stor oppmerksomhet. 

 For å dvele litt ved det siste, skriver Mary Heiman at Prahavåren med dens brutale 

endelikt hadde mye å si for Vestens bilde Tsjekkoslovakia:  

 
The Prague Spring, which opened the country up to the scrutiny of tourists and journalists, rehabilitated 
Czechoslovakia in the eyes of the Western world, turning its image from one of an extraordinarily brutal 
Soviet satellite into that of the democratically inclined home of humane socialism.54 

 

                                                
51 Det er ikke skrevet så mye i senere tid på norsk om Bjørnsons og slovakene, annet enn det som er å finne i 
Bjørnson-biografene, sist med Edvard Hoems store Bjørnson-biografi (2010–2013). En eldre studie som i større 
grad behandler resepsjonen av Bjørnsons artikler i slovakisk og tsjekkisk presse er Trygve Tonstads bok 
Bjørnstjerne Bjørnson og slovakene (1938). En drøfting av Bjørnsons innflytelse for den tsjekkiske litteraturen 
finnes i Pavel Fraenkl, Bjørnson og tsjekkisk litteratur (1953).  
52 Her sitter etter: Edvard Hoem, Det evige forår: Bjørnstjerne Bjørnson 1899–1910 (Oslo: Forlaget Oktober, 
2013), 478–79.  
53 Ibid., 486.  
54 Heiman, Czechoslovakia: The state that failed, 211.  
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Dette ble ikke minst synlig i Norge, hvor interessen for utviklingen i Tsjekkoslovakia var 

stor. Høsten 1968 leverte journalistene Olav Rytter og Jahn Otto Johansen begge sine 

personlige beretninger om det som hadde skjedd i bokform, mens statsminister Per Borten 

utrykte sin sympati med det tsjekkoslovakiske folk og siterte både Vaculík og Masaryk i den 

påfølgende nyttårstalen.55 Milada Blekastad spilte en sentral rolle i formidlingen av 

situasjonen i landet. Gjennom hennes samarbeid med tsjekkoslovakiske radioamatører kunne 

den norske pressen holde seg oppdatert om hendelsene i Praha.56 Videre fikk oversettelsene 

av Ivan Klímas En times taushet og Vaculíks Øksa, begge utgitt den høsten, forsterket 

aktualitet – noe Blekastad selv kommenter i sine for- og etterord til bøkene.57 

Også på tsjekkisk side er det mulig å vise til en tilsvarende interesse for nordisk 

kultur. Under nasjonsbyggingsprosjektet på 1800-tallet var de tsjekkiske patriotene blant de 

første til å oversette den norske grunnloven til sitt eget språk. Videre ble det fra slutten av 

1800-tallet utgitt en rekke skjønnlitterære verker fra de nordiske landene. Her skulle 

Blekastads egen bestefar, František Topič, og hans forlag spille en sentral rolle: Mellom 1929 

og 1948 ble det oversatt 102 titler fra norsk, svensk, dansk og finsk i serien Topič hvite 

bøker.58 En viktig bidragsyter var Josef Knap, den største formidleren av norsk litteratur i 

mellomkrigstiden. Som konsulent for forlaget Topič fremmet han forfattere som Duun, 

Falkberget og Vesaas.59 Om Knap og tsjekkernes syn på den norske litteraturen skriver 

Blekastad i Aftenposten i 1974: «Og den dag i dag står norsk litteratur i tsjekkernes bevissthet 

som en røst fra den store naturen, som motvekt mot det umenneskelige i tiden.»60  

De kulturelle og politiske båndene til Tsjekkoslovakia ble imidlertid svekket som 

følge av den norske «vestvendingen» og den tsjekkoslovakiske «østvendingen» etter krigen. 

Kaster vi blikket tilbake til «Kråkerøytalen», utløste denne en sterk antikommunistisk bølge, 

med demonstrasjonstog og tiltak som begrenset NKPs innflytelse på Stortinget.61 Redselen 

                                                
55 Se Olav Rytter, Det tsjekkoslovakiske drama og Jan Otto Johansen, Tsjekkoslovakias skjebnetime (begge 
1968). Per Bortens nyttårstale er tilgjengelig online: https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-
borten/statsministerens-kontor/taler/statsministerens-nyttarstale-1969/id2476974/ (Oppsøkt: 14.06.2019) 
13.06.19) 
56 Turid Kleiva, «Milada Blekastad», Allkunne – levande leksikon. Tilgjengelig online: 
https://www.allkunne.no/framside/biografiar/b/milada-blekastad/85/1060/  
57 Se, Ludvík Vaculík, Øksa, oversatt og med etterord av Milada Blekastad (Oslo: Samlaget, 1968) og Ivan 
Klíma, En times taushet, oversatt og med forord av Milada Blekastad (Oslo: J.W. Cappelens forlag, 1968).  
58 Krištůfková, «Milada Blekastad» i Norsk oversetterleksikon.  
59 Adéla, Mertlová, Milada Blekastad som oversetter av tsjekkisk litteratur, Masteroppgave ved institutt for 
germanistikk, nordiske studier og nederlandsk ved Masaryk universitetet i Brno (2017), 16.  
60 Milada Blekastad, «Josef Knap i den store stillhet», Aftenposten, 07.01.1974.  
61 Terje Rasmussen, «Ettpartistatens mange stemmer» i Allmenningen: historien om norsk offentlighet, Jostein 
Gripsrud (red.) (Oslo, Universitetsforlaget, 2017), 349.  
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for å havne i den sovjetiske maktsfæren var også stor: Situasjonen i Tsjekkoslovakia og 

finnenes vennskapspakt med Sovjet i 1948 hører med til bakgrunnen for at Norge meldte seg 

inn i NATO i 1949. Natomedlemskap, frykten for kommunismen og kald krig bidro til at 

Norge ved inngangen til 1950-tallet var «grundig vestvendt – både politisk, militært, 

ideologisk og mentalt.»62 Den norske sympatien med Tsjekkoslovakia etter hendelsene i 

1968, må forstås på bakgrunn av denne utviklingen.  

 

                                                
62 Trond Berg Eriksen, Andreas Hompland og Eivind Tjønneland, Et lite land i verden: Norsk idéhistorie; bind 
VI, Trond Berg Eriksen og Øystein Sørensen (red.) (Oslo: Aschehoug, 2003), 436.  
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3 Litteraturhistoriografi, nasjonallitteratur og formidling  
 

Hvordan formidler Blekastad den tsjekkiske nasjonallitteraturen i sin samtidskontekst? For å 

svare på dette er vi nødt til å redegjøre for hvordan hun forholder hun seg til en 

litteraturhistoriografisk tradisjon og praksis. Hva innebærer det å skrive litteraturhistorie og 

hva kjennetegner den nasjonale litteraturhistorien? I hvilken grad kan 

litteraturhistorieskriving er også en formidlende praksis?  

 

Litteraturhistoriografi  

Ifølge de danske litteraturviterne Mads Rosendahl Thomsen og Svend Erik Larsen har 

litteraturhistoriografien en teoretisk, metodisk og historisk og dimensjon.  

Begynner vi med den første, innebærer denne en «teoretisk refleksion over 

litteraturens historiske karakter og dens kulturelle funktion som historisk fænomen».69 I 

praksis innebærer dette en redegjørelse for de forutsetningene som gjør det mulig at 

litteraturen overhodet kan framstilles historisk. Det vil si et litteraturbegrep som er 

grunnleggende historisk og en historieforståelse som ser på kulturen og litteraturen som en 

integrert del av historien. Følgelig var det først på 1700-tallet, da ikke bare litteraturen, men 

også andre kulturfenomener ble ansett som et historisk produkt, at litteraturhistorien som en 

selvstendig historisk disiplin vokste frem.70 Siden den tid har forholdet mellom litteraturen og 

historien vært et av de viktigste spørsmålene innenfor litteraturteorien, ikke minst etter den 

den språklige vendingen på midten av 1900-tallet.  

Beveger vi oss over til Blekastad, er det riktignok et poeng at spørsmålet om 

litteraturens forhold til historien lå høyt på agendaen i 1960- og 70-årenes litteraturteoretiske 

debatter. At hun betrakter litteraturen som et historisk fenomen skulle være hevet over tvil, da 

vi står konfrontert med en kronologisk fremstilling av den tsjekkiskspråklige litteraturen over 

drøye 1200-år.  

Verdt å legge merke til er også spørsmålet om litteraturens kulturelle funksjon som 

et historisk fenomen. Hvilken kulturell funksjon har litteraturhistorien tjent til ulike tider og 

innenfor ulike idéhistoriske kontekster? Hva slags kulturell funksjon tjener i så fall 

Blekastads litteraturhistorier når hun gir form til en hel nasjonallitteratur som hun bringer inn 

i en norsk etterkrigskontekst?  

                                                
69 Thomsen/Larsen, «Introduktion» i Litteraturhistoriografi, 10. 
70 Ibid. 
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Forholdet mellom litteraturen og historien leder oss over til den metodiske 

dimensjonen;  

 
en refleksion over princiipperne for, hvordan litteratur på det grundlag kan fremstilles historisk. Alt efter den 
synsvinkel man lægger på litteraturen som historisk fænomen, skal litteraturhsoriografien præcisere og give 
løsninger på en lang række problemer. De væsentlige er forholdet mellom nationale og overnationale 
afgrænsinger, forskelle mellem fiktionstekster og andre teksttyper, kriterier for, hvilke tekster og aspekter man 
inkluderer eller udedelader (...).71  
 

I Blekastads tilfelle er det den tsjekkiskspråklige, nasjonale litteraturen som er gjenstand for 

den historiske fremstillingen. Viktig å påpeke er det at Blekastads form for litteraturhistorie 

ikke begrenser seg til ren litteraturhistorie, men også omfatter det hun omtaler omfatter 

«åndslivet» i bred forstand: altså språket, kulturinstitusjonene og de humanistiske 

vitenskapenes historie, hvor litteraturen utgjør det naturlige samlingspunktet i fremstillingen. 

I innledningen til Millom bork og ved beskriver hun sitt litteraturhistoriske prosjekt som «ei 

forteljing om typiske straumdrag, verk og personlegdomar, slik dei speglar seg i nyare 

tsjekkisk litteratur. Og i dei ser vi heile denne litteraturen vekse fram som ein levande 

organisme som har si eigi klåre utvikling og sine tidlause universale verdiar».72 Altså er det 

idestrømningene, verkene og forfatterne som preger hennes fortelling, og den litteraturen hun 

forteller om står alltid i «interaksjon» med historien. En lignende tilnærming til 

litteraturhistoriefaget finner vi hos flere av de forskerne Blekastad arbeidet tettest sammen 

med ved Universitetet i Oslo. A.H. Winsnes, Erik Krag og Asbjørn Aarnes, forsøkte alle å 

lese litteraturen inn i en historisk eller filosofisk kontekst.  

En tredje og siste dimensjon innenfor litteraturhistoriografien er ifølge 

Thomsen/Larsen en «historisk refleksion over litteraturhistorieskrivingens historie» i et 

forsøk på å beskrive «forskjellige former for litteraturhistorieskriving og vurdere deres 

virkninger og begrensninger, både i forhold til deres teoretiske og metodiske grundlag og i 

forhold til deres kulturelle funktion».73 På bakgrunn av dette må vi spørre oss hvilken form 

for litteraturhistorie Blekastad skriver, hvordan hennes litteraturhistorier stiller seg til 

tradisjoner og tendenser innen litteraturhistorieskrivingen. Dette reiser, som vi straks vil se, 

spørsmål knyttet til sjanger.  

Det foreligger ingen forskning på Blekastads litteraturhistoriske arbeider fra før. Ser 

vi derimot til samtidige anmeldelser, påpeker Erik Krag et vesentlig aspekt ved prosjektet i 

                                                
71 Ibid., 11.  
72 Blekastad, Millom bork og ved, 9.  
73 Thomsen/Larsen, «Introduktion», 11.  
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sin anmeldelse av Millom bork og ved i Aftenposten: «Milada Blekastad har med førstnevnte 

bok ‘Millom aust og vest’ og med denne, skrevet en hel nasjonallitteraturs historie. Dette er 

utvilsomt en bragd og en betydelig innsats i norsk litteraturforskning».74 Hva ligger så i 

begrepet nasjonallitteratur? Hva er den nasjonale litteraturhistoriens opphav, utvikling og 

sjangertrekk.  

 
Nasjonallitteratur og den nasjonale litteraturhistorien  

En nasjonal litteraturhistorie forutsetter et begrep om en nasjonallitteratur. Begrepet synes å 

inngå som en så integrert del av dagligtalen at vi uten videre ser for oss at litteraturen alltid 

har nasjonal tilhørighet. Jon Haarberg påpeker derimot i et nylig forsøk på å beskrive den 

norske nasjonallitteraturens opphav og utvikling, at litteraturen først blir nasjonal «når den 

kartlegges og presenteres som nasjonalt attributt» og at dette som regel forutsetter et nasjonalt 

språk.75 I norsk sammenheng blir forestillingen om en egen nasjonallitteratur utbredt på 

midten av 1800-tallet, som følge av 1814-grunnloven, framveksten av norsk som skriftspråk, 

samt de første forsøkene på å skrive en norsk litteraturhistorie og studiet av denne litteraturen 

som universitetsfag.76 En lignende utvikling er det mulig å spore i resten av Europa i samme 

periode, da ideen om at ethvert folk er utstyrt med en egen nasjonal litteratur, med utspring i 

et felles språk som uttrykker deres karakter og egenskaper, ble en sentral del av de europeiske 

nasjonsbyggingsprosjekter. I de ferske nasjonalstatenes forsøk på å legitimere en særegen 

kulturell arv og historie, skulle litteraturen tjene som et viktig virkemiddel. Dette så vi også i 

Tsjekkia under den «nasjonale gjenfødelsen». Den nasjonale litteraturen bidro til å vekke 

folkets nasjonalfølelse. 

Johann Gottfried Herder, en tidlig foregangsfigur i denne prosessen og den første 

som tok i bruk ordet «National-Literatur» hevdet at den tyske litteraturen måtte utrykke en 

bestemt tysk Volkstum (nasjonalkarakter).77 Den nasjonale litteraturen var «blomsten av 

folkets karakter, dets språk og land, dets beskjeftigelser og forutsatte sannheter, dets 

lidenskaper og krav, dets musikk og sjel».78 Herder er kanskje mest kjent for å ha knyttet 

forestillingen om et nasjonalt felleskap til et bestemt folk, samlet omkring et språklig og 

kulturelt felleskap som strekker seg langt tilbake i historien. Idéen om at ethvert folk var 

utstyrt med sin egen og historisk betinget nasjonallitteratur fikk stor betydning for 

                                                
74 Erik Krag, «To hundre år med tsjekkisk litteratur, Morgenbladet, 09.01.1980. 
75 Jon Haarberg, Nei, vi elsker ikke lenger (Oslo: Universitetsforlaget, 2017), s. 17.  
76 Ibid., 
77 Ibid., 23–25.  
78 Ibid., 24. Her sitert etter Haarberg, Nei vi elsker ikke lenger.  
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fremveksten av den nasjonale litteraturhistorien. Og det var nettopp innenfor den tyske 

litteraturhistorieskrivingen under første halvdel av 1800-tallet at den nasjonale formen for 

litteraturhistorie oppstod. Denne skulle etter hvert også bli normgivende for utviklingen på 

resten av kontinentet.79  

Behovet for en sammenhengende fremstilling av den tyske litterære arven sprang 

først og fremst ut av den manglende nasjonalpolitiske identiteten som preget de tyske 

småstatene i 1830- og 40-årene. I den grad man ikke hadde en felles politisk historie å gripe 

tilbake til, kunne man vise til en lang filosofisk og litterær tradisjon som nådde sitt 

høydepunkt under «Goethetiden» i perioden mellom 1770 og 1830. Litteraturhistorien fikk 

med dette en ideologisk funksjon som et slags substitutt for en manglende politisk historie.80 

Litteraturhistorien innehar dermed en nasjonalpedagogisk funksjon, da den, med Kittangs 

ord, blir et politisk «danningsinstrument som førebur det tyske folk til politisk handling».82 

Fra et litteraturhistoriografisk ståsted kunne vi altså si at vi står konfrontert med en historisk 

refleksjon over litteraturens kulturelle funksjon som et historisk fenomen.  

Fremstillingen av nasjonallitteraturen med en politisk og pedagogisk brodd skulle 

tjene som eksempel for den europeiske litteraturhistorieskrivingen i perioden. Litteraturen 

blir et uttrykk for den spesifikke nasjonalkarakteren som viser seg i nasjonenes politiske, 

kulturelle og religiøse liv. Ifølge Atle Kittang ser vi i denne perioden etableringen av et eget 

nasjonalitterært paradigme innenfor litteraturhistoriografien, både ideologihistorisk og fra et 

sjangerståsted, med stor betydning for den videre utviklingen av litteraturhistorien som 

institusjon og praksis.83 Viktige norske bidrag til sjangeren er eksempelvis Bull, Paasche, 

Winsnes og Houms Norsk litteraturhistorie I–VI (1924–1955), Edvard Beyers (red.) Norges 

litteraturhistorie i seks bind (1974–75), og det foreløpig siste sammenhengende bidraget: Per 

Thomas Andersens Norsk Litteraturhistorie (2001). I tsjekkisk sammenheng er Arne Nováks 

Dějiny české literatury (Den tsjekkiske litteraturs historie) fra 1933 et standardverk.  

Vender vi tilbake til Blekastads fremstilling av den tsjekkiske nasjonallitteraturen, er 

det rom for å hevde at hennes litteraturhistorie skriver seg inn i et slikt sjangerparadgime. 

Selv om det vanskelig kan argumenteres for at etterkrigstidens nasjonale litteraturhistorier 

tjener den samme nasjonalpedagogiske funksjonen som sine 1800-talls forgjengere, griper 

                                                
79 Kittang, «Kapittel I: Framvekst, vilkår og ideologisk funksjon: Litteraturhistoriografien i historisk og teoretisk 
perspetiv», i Om litteraturhistorieskriving, 38.  
80 Ibid., 39. 
82 Ibid., 40.  
83 Ibid., 43–44.  
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likevel forestillingen om en litteratur bygd opp som følge av et språklig nasjonalt felleskap; 

forsøket på å vise til de vesentlige særtrekkene ved denne litteraturen og dens betydning for 

nasjonens politiske, religiøse og kulturelle utvikling, tilbake til litteraturhistoriens 

barndomsår. Som vi vil se, er dette trekk som går igjen i Blekastads fremstilling av den 

tsjekkiske nasjonallitteraturen. Særlig interessant er Blekastads litteraturhistorie først og 

fremst fordi den behandler et annet lands nasjonallitteratur enn den leserne i landet hun 

skriver for kjenner fra før. Dermed vil vi også kunne undersøke hvorvidt fremstillingen 

preges av det faktum at hun henvender seg til en utenlandsk lesergruppe.  

 
Litteraturhistorie som formidlingspraksis  

Ifølge de norske litteraturviterne Atle Kittang, Per Meldahl og Hans H. Skei står 

litteraturforskeren «alltid i eit formidlande forhold til ein litterær ‘arv’: tekstar og verk som er 

produserte under ulike historiske tilhøve, og som med tradisjonens fulle tyngd gjer seg 

gjeldande i nåtida og krev aktualitet».84 Påfallende i denne sammenhengen er det hvordan 

litteraturhistorien som institusjon og praksis stadig har vist en evne til å fornye seg i møtet 

med nye teoriutviklinger innenfor litteratur- og historiefaget, samt den generelle historiske og 

samfunnsmessige utviklingen. Slik som realhistorien stadig må omskrives som et resultat av 

historikernes nye oppdagelser i møte med fortiden og nytolkninger av gammelt 

kildemateriale, er også litteraturen en dynamisk størrelse, hvor den klassiske litterære kanon, 

så vel som populærlitteraturen, stadig gjenfortolkes, struktureres og fremstilles mellom nye 

permer. Også den oversatte litteraturen har vært med å sette preg på litteraturhistorien, da nye 

oversettelser bringer ferske impulser inn i det nasjonale litterære kretsløpet.  

Dermed kan man spørre om litteraturhistorikeren påtar seg en formidlende oppgave, 

da han som Kittang påpeker står i et formidlende forhold til en litterær arv med en tradisjon 

som stadig gjør krav på ny aktualitet. Den amerikanske litteraturhistoriografien David 

Perkins reduserer den litteraturhistoriske praksis til et ønske om å «fremstille fortiden og 

forklare den».85 Ser vi nærmere på hva dette faktisk innebærer, sammenfatter Perkins 

litteraturhistorikerens hensikt i følgende passasje:  

 
at genkalde fortidens litteratur, inklusive den litteratur der kun sjældent bliver læst; at organisere fortiden 
gennem udvælgelse af bestemte forfattere og tekster, som opstilles i indbyrdes relaterede grupper og 
narrative forløb; at fortolke litterære værker og redegøre for deres karakter og udvikling ved at relatere 

                                                
84 Atle Kittang, Per H. Meldahl og Hans H. Skei. «Forord», i Om litteraturhistorieskriving, 8.  
85 David Perkins, «Litteraturhistorie – en aktuel diskussion» i Thomsen/Larsen (red.), Om 
Litteraturhistoriografi, 54.  
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dem til deres historiske kontekster; at beskrive stilarter og verdensanskuelser i tekster, forfatterskaber og 
epoker osv; at præsentere værkenes indhold og citere forskelige passager fra dem, eftersom de fleste 
læsere ikke kender disse værker i forvejen; at sætte fortidens litteratur i relation til nutiden gennem 
udvælgelse, fortolkning og bedømmelse for således at påvirke ikke bare den fremtidige litteratur, men 
også fremtidens samfund.86 

 

Hva er så det bestemt formidlende med en slik praksis? Som vi ser er litteraturhistorikeren 

nødt til å velge ut, organisere og presentere bestemte verker fra fortidens litteratur. Formålet 

med dette er å nå frem til lesere som ikke har en like inngående kjennskap til disse verkene 

som forfatteren selv, samt å skape en forbindelse mellom fortidens litterære arv og samtiden: 

enten ved å vise til utviklingslinjer og forbindelser innenfor det utvalgte materialet, eller 

gjennom et forsøk på å tillegge de utvalgte tekstene en bestemt aktualitet i vår egen samtid.  

Lest opp mot Blekastads litteraturhistoriske prosjekt, å presentere den tsjekkiske 

nasjonallitteraturen for et norsk publikum, blir altså den fremste oppgaven å skape en 

forbindelse mellom en bestemt litterær arv – den tsjekkiske – og lesere som gitt sin språklige 

og kulturelle bakgrunn, ikke har inngående kjennskap til denne arven fra før av. En slik 

oppgave synes å ligge nær oversetterens, da det handler om å formidle noe fra en fremmed 

kultur, på et fremmed språk til et hjemlig publikum.  

 

Parateksten som inngang  

Skulle den tsjekkiske litteraturen nå frem til norske lesere i en tid da avstanden mellom de to 

landene og de to kulturene virket større enn noensinne, måtte den synliggjøres, aktualiseres 

og fremstå som relevant. Da den tsjekkiske litteraturen for mange vil oppfattes som noe 

fremmed, trengte norske lesere å føres inn i teksten.  

I studien Seuils (Terskler) fra 1987 lanserte litteraturteoretikeren Gérard Genette 

begrepet «paratekst», som en betegnelse på alle tekstlige elementer som sikrer en boks 

nærver (make present) i virkeligheten.87 Kort forklart er parateksten altså den rammen som 

gjør boka synlig og tilgjengelig for leseren og omverdenen, som skaper en forbindelse 

mellom teksten og verden utenfor. Den indre parateksten (periteksten) omfatter de 

elementene som står i en nær relasjon til selve boken, som forfatterens navn, titler, forord, 

dedikasjoner og bokomslag, mens den ytre parateksten (epiteksten) referer til aspekter 

utenfor den materielle boken som forfatterintervjuer, anmeldelser, forfatternes egne 

                                                
86 Ibid., 54–55.  
87 Gérard Genette, Paratexts: tresholds of interpretation, oversatt av Jane E. Lewinm (Cambridge: Cambridge 
University press, 2001), 1.  
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arbeidsnotater osv...88 Som Genette påpeker, kan parateksten betraktes som en 

forhandlingssone mellom teksten og offentligheten; den legger grunnlaget for at teksten blir 

mottatt og lest på en måte forfatteren og hans medsammensvorne kan gå god for.89 Lest opp 

mot Blekastads formidlingsprosjekt, vil en undersøkelse av tittelvalg og det som står skrevet i 

forord og omslagstekstene kunne bidra til en grundigere forståelse av hvordan hun søker å nå 

i den norske offentligheten med sitt stoff, og hvilke grep hun gjør for å forsikre seg om at 

innholdet i tekstene blir lest og forstått slik hun hadde forestilt seg. Med paratekstene gir 

Blekastad leseren føringer for hva hun ønsker at de skal legge merke til i møte med den 

tsjekkiske litteraturen.  

  

                                                
88 Ibid., 4–5. 
89 Ibid., 2.  
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4 Blekastad som litteraturhistoriker  
 
 
I årene 1957–1987 foreleste Blekastad over den tsjekkiske litteraturens historie ved Institutt 

for slaviske og baltiske studier ved Universitetet i Oslo.95 Disse forelesningene, sammen med 

doktoravhandlingen om Comenius, utgjorde den viktigste delen av Blekastads 

litteraturhistoriske virksomhet og resulterte i de to utgivelsene Millom aust og vest: Frå 

tsjekkisk åndsliv, fram til upplysningstidi (1958) og Millom bork og ved: Frå tsjekkisk åndsliv 

i nyare tid (1978). Selv om bøkene ble utgitt med 20 års mellomrom og på ulike forlag, kan 

de leses som et sammenhengende verk. 

Millom aust og vest og Millom bork og ved 

I Millom aust og vest fremstiller Blekastad den tsjekkiske middelalderlitteraturens historie fra 

siste halvdel av 800-tallet og frem til utbruddet av trettiårskrigen på begynnelsen av 1600-

tallet. Boka ble utgitt på Universitetsforlaget og er utstyrt med fotnoter, illustrasjoner, 

personregister, litteraturliste og et tretti sider langt tysk sammendrag. Med dette skiller den 

seg fra Millom bork og ved, som kun inneholder et personregister. Den mer akademiske 

utformingen kan forstås i lys av at Blekastad da boken ble skrevet befant seg i starten av sin 

forskerkarriere, noe som også skulle bidra til å forklare det tyske sammendraget. Samtidig 

kommer det frem av omslagsteksten at boka ikke er ment å være en «lærebok i tsjekkisk 

litteraturhistorie i vanleg forstand, berre ei fyrstehands orientering og innføring i eit emne 

som elles er lite kjent».96 Således er verket skrevet med en klart formidlende intensjon, da 

den retter seg inn mot en allment orientert lesergruppe. 

Fremstillingen er kronologisk og legger særlig vekt på utviklingen av tsjekkisk som 

skrift- og litteraturspråk i perioden. Den nære relasjonen til nabolandene og forholdet til den 

romerske kirken er også viktige temaer. Sentrale figurer og hendelser i denne sammenheng er 

de to slaviske apostlene Kyrillos og Methodis, som tok på seg oppgaven med å forkynne 

kristendommen på det slaviske folkespråket, og Böhmens kulturelle og politiske 

storhetsperiode under Karl IVs styre på midten av 1300-tallet. Mest oppmerksomhet vies Jan 

Hus’ reformasjonsarbeid og de religiøse stridighetene som ledet frem til utbruddet av 

trettiårskrigen.  

                                                
95 Gammelgaard, «Milada Blekastad in memoriam», 188. 
96 Millom aust og vest, omslagstekst.  
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Millom bork og ved ble utgitt tjue år senere på Det Norske Samlaget og inngikk i forlagets 

billigbokserie «Orion-bøkene». Kontinuiteten med forgjengeren spesifiseres i 

omslagsteksten: «Det som vart sådd av menn som Hus og Comenius, lever vidare i den 

europeiske kulturen – og særleg i den tsjekkiske litteraturen».97 Fremfor alt kommer arven fra 

Hus til syne i fremstillingen av forholdet mellom forfatterne, folket og nasjonen, som også er 

et et gjennomgående tema i fremstillingen av den moderne litteraturen. Dette kjennetegner 

den nasjonale litteraturhistorien som sjanger.  

Boka starter med de såkalte «mørke århundrene» etter trettiårskrigen, da den 

tsjekkiske litteraturen lå nede med brukket rygg, og gir en oversikt over de forfatterne som 

bidro til å bygge den opp igjen frem til den «nasjonale gjenfødelsen» på 1800-tallet. Sentralt 

her er kampen mot germanisering, forholdet til slavofilene og de store lingvistiske og 

historiske arbeidene fra denne perioden. Også den tsjekkiske romantiske nasjonalpoeten 

Karel Hynek Mácha og grunnleggeren av den moderne tsjekkiske realismen, Božena 

Němcová, blir fremhevet. Deretter følger en gjennomgang av Máj-generasjonen anført av Jan 

Neruda, modernismen og mellomkrigslitteraturen med Jaroslav Hašek (forfatter av Den tapre 

soldat Svejk) og brødrene Čapek. Til slutt behandles tilstanden etter 1945, med den nye 

ideologiske litteraturen og de forfatterne som sto opp mot kravene fra kommunistpartiet.  

Til forskjell fra forgjengeren, har Millom bork og ved en mindre utpreget 

kronologisk struktur. Kapitlene er i større grad tematisk inndelt og tar for seg en dikterisk 

krets, epoke, sjangerutviklingstrekk – og i tilfellet med Bozena Nemcová én enkelt forfatter. 

Utover dette bør det presiseres at det er den tsjekkiskspråklige litteraturen som er gjenstand 

for Blekastads oppmerksomhet. Dette medfører at forfattere som ble født og virket i Tsjekkia, 

men skrev på tysk, som Franz Kafka og Rainer Maria Rilke, utelukkes. Dermed nevnes 

Kafka, som de fleste utenfor Tsjekkias grenser forbinder med Praha, kun i sekundære 

sammenhenger. Utelatelsen gir likevel mening om vi tar høyde for kravet til en 

nasjonallitteratur som en litteratur skrevet på et felles, nasjonalt, språk.  

Vi sitter altså igjen med en sammenhengende fremstilling av den tsjekkiskspråklige 

litteraturens historie over 1200 år, fra det første nedskrevne tsjekkiske ord på midten av 800-

tallet og frem til den samtidige dissidentlitteraturen, som Blekastad selv var med å oversette.  

                                                
97Millom bork og ved, omslagstekst.  
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Blekastads paratekster: titler og forord  

Hvordan går så Blekastad frem for å formidle den tsjekkiske nasjonallitteraturen til sine 

norske lesere? Legger vi til grunn at parateksten fungerer som en forbindelse mellom teksten 

og verden utenfor, hvordan henvender hun seg til leserne? La oss se nærmere på de to titlene 

og hva Blekastad skriver i innledningene til sine litteraturhistorier. 

Der nasjonale litteraturhistorier fra 1800-tallet og frem til i dag tradisjonelt har vært 

preget av saklige tittelvalg: Norges litteratur fra februarevolutionen til verdenskrigen 

(Francis Bull, 1928), Norsk litteraturhistorie (Per Thomas Andersen, 2001) og Geschichte 

der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart (Wolff Wucherpfennig, 1996) 

osv., som ikke tilføyer mer informasjon enn det nasjonale temaet, angivelse av sjanger og 

eventuelle periodeinndelinger, fremstår Blekastads titler Millom aust og vest: Frå tsjekkisk 

åndsliv, fram til upplysningstidi og Millom bork og ved: Frå tsjekkisk åndsliv i nyare tid som 

mer originale. I begge tilfeller viser første del av tittelen til et særtrekk ved den tsjekkiske 

litteraturen, uttrykt gjennom en metafor som plasserer den i grenselandet mellom to 

ytterpunkter. Deretter angis tematikken og den kronologiske inndelingen, mens 

sjangerhenvisningen indiker her at det handler om åndslivets historie, snarere enn en ren 

litteraturaturhistorie. 

 I følge Genette har tittelen, utover det å fungere som en identifikasjonsmarkør for 

boken, gjerne en deskriptiv funksjon som beskriver saken «the subject matter» boken 

behandler.106 Den deskriptive funksjonen kan enten være tematisk, «rematisk» (rhematic) – 

knyttet til sjanger, en blanding av disse to eller tvetydig. Typisk for den nasjonale 

litteraturhistoriesjangeren er, som vi har sett, en spesifisering av det nasjonale temaet og en 

«rematisk» gjengivelse av sjangeren. Hos Blekastad er denne strukturen derimot mer 

tvetydig. Som Genette påpeker, vil tittelen alltid være åpen for fortolkning fra adressatens 

(leserens) side: Det er ikke til å komme utenom at leseren oftest vil gjøre seg opp en hypotese 

om hvilke motiver som ligger bak avsenderens (forfatterens) tittelvalg. Da Blekastad skriver 

for et allment norsk publikum med lite kjennskap til saken fra før, er det nærliggende å rette 

blikket mot de to «grensemetaforene», med forutsetning om at disse forsøker å uttrykke 

vesentlige kjennetegn ved den tsjekkiske litteraturen. Dette leder oss over til det Genette 

omtaler som den konnotative tittelfunksjonen, som kan forstås i forlengelsen av den 

deskriptive. Her sikter han til «the manner in which thematic or rhematic title does its 

                                                
106 Genette, Paratext: tresholds of interpretation, 81.  
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denotating».107 Gitt at det denotative innholdet i Blekastads titler er den tsjekkiske 

litteraturens historie, spiller Millom aust og vest på Tsjekkias geografiske posisjon i sentrum 

av Europa, i skjæringspunktet mellom øst og vest, mens Millom bork og ved i første omgang 

antyder at Blekastad plasserer den tsjekkiske litteraturen i en inneklemt posisjon. Til slutt kan 

vi med Genette også snakke om en fjerde funksjon, som skal friste leseren til å kjøpe og/eller 

lese boken. Denne funksjonen kan være mer eller mindre fremtredende. Som regel er den 

knyttet til den konnotative funksjonen; i Blekastads tilfelle synlig gjennom bruken av 

retoriske virkemidler, slik det kommer til uttrykk gjennom de to grensemetaforene. Etter min 

oppfatning er disse valgt ut spesifikt med det for øye å vekke de norske lesernes interesse, 

noe jeg snart vil gå nærmere inn på.  

Titlene har en avgjørende betydning innenfor litteraturformidlingen da de, sammen 

med forfatterens navn, tjener som leserens første inngang til teksten. Samtidig har 

forfatterens forord, for å følge Genettes teorier et hakk videre, i oppgave å sørge for at teksten 

faktisk blir lest, og det på en riktig måte – i tråd med forfatterens interesser.108 Med andre ord 

er forordet et sted hvor forfatteren søker å overbevise leseren om hvorfor og hvordan boken 

skal leses. I første rekke handler det således om å fremheve innholdets betydning, 

(eventuelle) originalitet og hvorfor det er relevant å undersøke.109 Videre skal forordet utstyre 

leseren med informasjon og veiledning av betydning for lesninger. Eksempelvis kan 

forfatteren kommentere tittelen, hvis denne er hentydende (som hos Blekastad), men enda 

viktigere for denne undersøkelsen er at forordet også er et sted hvor forfatterens kan legge 

frem sitt ønske med teksten.110  

 

Mellom øst og vest, men mest vest? 

I begynnelsen av det korte forordet til Millom aust og vest fremhever Blekastad den eldre 

litteraturens aktualitet i samtiden. Den eldre litteraturen bør ikke bare løftes frem for sin 

estetiske verdi – den er også «brennaktuelle nett i vår tid».111 Som hun påpeker har 

tsjekkerne, med sin geografiske posisjon i hjertet av Europa, stadig vært underlagt politiske 

overmakter. Denne mellomposisjonen har hatt sine «historiske konsekvensar» for utviklingen 

av et eget tsjekkisk åndsliv:  

                                                
107 Ibid., 89. 
108 Ibid., 197. 
109 Ibid., 198–199. 
110 Ibid., 209–224. 
111 Milada Blekastad, Millom aust og vest: Frå tsjekkisk åndsliv, fram til upplysningstidi, Oslo: 
Universitetsforlaget, 5.  
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Politisk var det sjeldan råd å stå heilt fritt på ein stad som denne. Folket hadde å ordne seg i ein større 
samanheng, anten det var dominerande og rådande i eit samband, eller djupast underkua. Det var um det 
aktuelle sjølvstendet, og fyrst og fremst um sitt morsmål, folket stridde en livstid. I denne striden vart det 
tsjekkiske folk dagleg vekt til medvit um skilnaden på det framande og sitt eige. Skulde det makte å 
halde fast på sitt, og attpåtil verta ein skapande og gjevande kulturfaktor, måtte det kjenne dei problem 
som reiste seg i verdi, og det måtte forme sitt eige svar. Dette gjeld kvar einskild som heile folket. 
(...)Den tsjekkiske kulturstriden er ein strid for livet, og for desse tvo ting, som er livet for eit folk: retten 
til å ta del i det internasjonale åndslivet, og fridom til å forme sitt eige.112 

 

Av passasjen går det altså frem at den tsjekkiske kulturstriden har vært drevet fremover av et 

ønske om «åndelig» (intellektuell og kunstnerisk) frihet, snarere enn kampen for politisk 

selvstendighet. Som det påpekes i starten av utdraget, har tsjekkerne gjennom mesteparten av 

sin historie måttet rette seg inn etter kravene til ulike politiske stormakter. Når Blekastad 

skriver at den tsjekkiske kulturstriden er en strid for livet til tsjekkiske folk, sikter hun til den 

betydning kulturen og morsmålet har spilt for fremveksten av en nasjonal bevissthet og 

identitet hos et folk som grunnet dets geografiske plassering og størrelse har vært dømt til 

politisk underlegenhet. Med den politiske situasjonen i Tsjekkoslovakia ved inngangen til 

1960-årene i bakhodet, kan det virke som at dette er en tematikk Blekastad finner det særlig 

viktig å fremheve overfor sine norske lesere. Da den kunstneriske friheten ble utfordret av 

kommunistpartiets kulturpolitiske retningslinjer, stod forfatterne også i fare for å miste 

kontakten med omverdenen.  

Særlig det siste blir for Blekastad en grunn til bekymring, da hun er opptatt av 

hvordan den tsjekkiske kulturen og det tsjekkiske folket fra gammelt av har vært i dialog med 

resten av Europa. Gjennom mange hundre år har intellektuelle strømninger fra hele Europa 

funnet veien til Böhmen og Mähren, hvor dikterne har formet sine egne svar på de 

spørsmålene som gjorde seg gjeldende på kontinentet. Interessant er hvordan «det eigne» 

(morsmålet og kulturen) gjennom hele historien har utviklet seg i takt med «det framande» 

(de intellektuelle debattene utenfor landets grenser). Med dette nærmer vi oss spørsmålet om 

hvordan Blekastad med sitt litteraturhistoriske prosjekt fremhever Tsjekkias posisjon og 

betydning i den europeiske idéhistorien.  

Selv om det ikke eksplisitt fremheves i innledningen til Millom aust og vest, 

kommer det ettertrykkelig frem av omslagsteksten at «[d]et åndslivet som her er skildra, 

høyrer med til bakgrunnen for Europa av i dag». Føyer vi dette inn i rekken av paratekstlige 

elementer som er i spill rundt Blekastads tekst, er det et aktuelt spor å følge videre. Leser vi 
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de to litteraturhistoriene som et sammenhengende verk, dukker poenget opp igjen i 

oppfølgerens forord: «Den som lever seg inn i tsjekkisk åndsliv, vil møte europeisk 

åndshistorie innanfrå, slik ho fortetta seg i brennpunktet millom aust og vest, nord og sør».113 

Et eksempel på dette ser vi allerede i første kapittel, når Blekastad beskriver hvordan 

fyrst Rastislav av Mähren sender bud til Bysants etter noen som kan forkynne kristendommen 

på deres eget språk. Hans rop om bønn ble hørt av Kyrill og Methodis, som la grunnlaget for 

den slaviske kulturen. Slående er det likevel hvordan Blekastad i størst grad vender blikket 

vestover, snarere enn mot det slaviske. Frem til trettiårskrigen står striden mellom den 

romersk-katolske kirken i Roma og den tyske innflytelsen i nord. På 1800-tallet finner 

nasjonale patrioter som Palacky og Havlíček ut at det tsjekkiske folk har mer til felles med 

Tyskland og Frankrike, enn sine slaviske «brødrefolk» i øst. Også norske forfattere inntar en 

viktig plass i denne fortellingen. Om Henrik Ibsen skriver eksempelvis Jan Neruda i 1877: 

«Det er kome ei tid då nordisk litteratur overauser oss med nye blomar»,114 mens Bjørnson 

går i forsvar for slovakene. Kort oppsummert står de tsjekkiske dikterne nærmere Roma, 

Paris og Oslo, enn Moskva. 

Blekastad synes følgelig å vektlegge den tsjekkisk nasjonale litteraturen i en vest-

europeisk kulturtradisjon. Som et overordnet grep fra Blekastads side i forsøket på å gjøre 

stoffet tilgjengelig og relevant for norske lesere, kunne vi med utgangspunkt i metodene fra 

oversettelsesteorien, hevde at Blekastads fremstilling av den tsjekkiske nasjonallitteraturen 

bærer preg av en form for «hjemliggjøring» (domestication), i møtet med mottakerkulturen. 

Snarere enn å fremheve det fremmede ved den tsjekkiske kulturen, søker hun å bringe den 

nærmere sine norske lesere.115 Sett bort fra den språklige avstanden, står de to nasjonene 

hverandre kulturelt sett nær. I en periode hvor den tsjekkiske nasjonen ideologisk og kulturelt 

beveget seg stadig lenger vekk fra Norge og Vesten, blir det for henne et insentiv å løfte frem 

hvordan den tsjekkiske litteraturen har vært med å prege den samme europeiske kulturen, 

som de norske leserne tradisjonelt har identifisert seg med. Dette blir også tydelig når jeg går 

dypere inn i Blekastads fremstilling av tre tsjekkiske forfattere, men først må tittelen Millom 

bork og ved kommenteres.  

                                                
113 Ibid., 12.  
114 Ibid., 172. 
115 Verdt å nevne er det at Blekastads faglige mentor, Erik Krag i sin doktoravhandling Kampen om Vesten i 
russisk åndsliv diskuterer et gjennomgangstema i den russiske idéhistorien, som handler om hvordan forfattere 
og intellektuelle har forholdt seg til det europeiske med forakt og motvilje, altså et motiv som er det motsatte av 
det Blekastad vektlegger i sin fremstilling av den tsjekkiske litteraturhistorien. Se Erik Krag, Kampen Vesten i 
russisk åndsliv (Oslo: Universitetsforlaget, 1990).  
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Dikterne som talsmenn for folket 

Der det geografiske perspektivet og samspillet mellom det nasjonale og det europeiske preger 

Blekastads fremstilling av den eldre tsjekkiske litteraturen, rettes fokuset mot selve dikterne 

og deres historiske rolle i det tsjekkiske samfunnet i oppfølgeren Millom bork og ved. I 

forordet leser vi: 

 
Det tsjekkiske folket, midt i Europa, har alltid hatt grunnar nok til å kjenne seg kringsett og i fare. Dei 
som våga å seie frå, var dei mest utsette av alle. Og det var dei som skapte den tsjekkiske litteraturen i 
nyare tid. Det meste av tidi etter trettiårskrigen var tsjekkarane eit folk med framand overklasse, utan 
makt, utan eigedom, utan rett til å gje meiningane sine fritt til kjenne eller velja sine eigne representantar. 
Ord som uttala høgt og klårt det som dei fleste kjende inne i seg, det dei tyrsta etter eller vona, slike ord 
verka forløysande og vekte medvitet til kvar einskild, let ei framtid opne seg. Diktaren vart ein talsmann 
for folket om han ville det eller ei. 

Det meste av denne tidi var tsjekkarane eit folk bundi til jordi eller snørt inn i ulik uniform på livstid, 
stengde inne i ein politistat som vakte over kvar einskild. Kanskje difor lengta dei så sterkt etter samliv 
med verdi utanfor, og levde så intenst med i framand kunst, musikk og litteratur. Og dei lengta etter 
fridom. Men den historiske situasjonen i Europa til kvar tid var like avgjerande for framtidi deira som 
staden der dei bur.116  

 

Blekastad tillegger som vi ser altså dikterne rollen som talsmenn for det tsjekkiske folket. 

Dette blir de i kraft av å representere et folk som gjennom mesteparten av sin moderne 

historie har vært fanget mellom ulike stormakters interesser, underlagt sensuren og fratatt 

grunnleggende politiske og økonomiske rettigheter – som det ble redegjort for i kapittel 2. 

Særlig den tysktalende adelen fra Østerrike og andre deler av Habsburgerriket støttet en 

sentraliserings- og fortyskningspolitikk, som satte tsjekkiske nasjonale interesser til side.117 

Et viktig poeng i så måte var det at siden adelen var av utenlandsk opphav, fikk den 

tsjekkiske litteraturen et mer «folkelig» preg; det var menn og kvinner «av folket» som satte 

den litterære standarden, til forskjell fra land som Frankrike og England, hvor skillet mellom 

en aristokratisk og folkelig litteratur tradisjonelt har vært synligere.118 Altså var det dikterne, 

gjerne i opposisjon, som talte folket sak i nasjonale, politiske og kulturelle spørsmål. 

Karakteristisk for Blekastads fremstilling av den tsjekkiske litteraturen er, som vi snart vil se, 

at hun sporer dette motivet tilbake til de eldre dikterne, og da først til Jan Hus, som blir 

opphavsmann til en tradisjon det er mulig å følge helt frem til etterkrigstidens 

dissidentlitteratur.  

                                                
116 Blekastad, Millom bork og ved, 10–11.  
117 Se f.eks. Jan Patočka «Was sind die Tschechen?» I Ausgewählte Schriften: Schriften zur tschechischen 
Kultur und Geschichte, Klaus Nellen (red.), (Stuttgart: Klett-Cotta, 1992). 
118 Bradley F. Adams, The Struggle for the Soul of the Nation: Czech Culture and the Rise of Communism 
(Maryland: Rowman & Littlefied 2004), 39–44.  
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Litteraturen og kunsten blir med dette et naturlig samlingspunkt for det tsjekkiske 

folket: et utrykk for folkets karakter, vilje og særpreg – for å vende tilbake til det 

nasjonalitterære perspektivet. Med andre ord blir den et nasjonalt attributt, noe som kommer 

tydelig frem mot slutten av verket, hvor Blekastad beskriver hvordan den tsjekkiske 

litteraturen befinner seg mellom barken og veden på folketreet. I overført betydning hevder 

hun altså at den tsjekkiske litteraturen tradisjonelt har stått i en inneklemt posisjon, mellom 

øst og vest, under press fra sensuren og ideologiske retningslinjer. Går vi «bork og ved»-

metaforen nærmere etter i sømmene, kan det videre argumenteres for at den tsjekkiske 

litteraturen speiler en konflikt mellom to stridende parter: folket på den ene siden og de 

politiske undertrykkerne på den andre.121 Og det er dikterne som setter ord på denne 

konflikten. Det er de som taler folkets sak ved å grave seg «ned i dei djupe lag under hudi og 

finn[e] fram til pulsårane».122 Som Blekastad skriver blir kvaen (sevja) et symbol på den 

tsjekkiske litteraturens vitalitet, da «sevja er sjølve livet i treet» og «ordet er livet til 

menniski».123  

At Blekastad karakteriserer den moderne tsjekkiske litteraturen på denne måten er 

interessant om vi tar høyde for alt som skjedde i Tsjekkoslovakia mellom 1958 og 1978. Det 

var nettopp forfatterne som reiste de første kravene om reformer overfor den kommunistiske 

regjereringen, og det var forfatterne og de intellektuelle som ledet an i opptakten til Praha-

våren. Videre ble de reforminnstilte forfatternes arbeidsbetingelser betydelig vanskeligere 

under den såkalte normaliseringen. Hvis forfatterne historisk sett hadde vært de som våget i si 

fra, på vegne av et undertrykt folk i en autoritær politistat, som satte ord på de tanker, 

erfaringer og følelser som de fleste tsjekkere kunne kjenne seg igjen, er dette en tematikk 

som synes å gjøre krav på en fornyet aktualitet i Blekastads egen samtid. På den andre siden: 

hvorfor skulle den tsjekkiske samtidslitteraturen være av interesse for «vestvendte» norske 

                                                
121 «Komme mellom barken og veden, komme i en vanskelig stilling. Ifølge Norsk riksmålsordbok vil det særlig 
være mellom to stridende parter (…)», her sitert etter Inger. E. M. Eikeland (red.), Bevingede ord, Ordtak, 
sitater og deres opprinnelse (Oslo: Kunnskapsforlaget 4. utgave, 2. opplag, 2008), s. 339: 
122 Blekastad, Millom bork og ved, 343. 
123 Blekastad, Millom bork og ved, 343. Dikterpresidenten Vacláv Havel viser til den samme tradisjonen i sine 
samtaler med Karel Hvizda: «I vårt miljø er det en gammel tradisjon at man forventer mer av forfatteren enn at 
han skriver leselige bøker. Her har den tanke at forfatterne er folkets samvittighet sin logikk og tradisjon; 
forfatterne har jo i årevis spilt en stedfortredende rolle for politikerne, de har fornyet felleskapet, opprettholdt 
språket, oppmuntret nasjonal selvbevissthet, tolket folkeviljen. Denne tradisjonen fortsetter under totalitære 
forhold og får attpåtil sin spesielle farve: det er som om det skrevne ord hos oss hadde en slags forhøyet 
radioaktivitet – ellers ville de jo ikke sette oss i fengsel!». Sitert etter Fjernforhør: samtale med Karel Hvíždala: 
Bonn-Praha 1985–1986, oversatt og med forord av Milada Blekastad (Oslo: Gyldendal, 1989), 69. 
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lesere, og hvordan går Blekastad frem for å formidle den til dem? I hvilket forhold står den til 

den eldre tsjekkiske litteraturen?  

Som det fremgår av denne gjennomgangen, som har basert seg på paratekstlige 

elementer i spill rundt Blekastads litteraturhistorier (tittel, forord, omslag) sitter vi igjen med 

to sentrale motiver: forbindelsen til resten av Europa og da særlig et vest-europeisk 

kulturfellskap, og dikternes rolle som talsmenn på vegne av folket. Slik jeg leser henne, er 

dette ledemotiver vi kan følge gjennom hele fremstillingen av den tsjekkiske 

nasjonallitteraturen. I hvilken grad kan de derimot også leses som formidlingsstrategier? 

Legger vi til grunn at parateksten utgjør en forhandlingssone mellom Blekastads 

litteraturhistorier og den norske offentligheten, ser vi i første rekke at Blekastad fremhever 

hvorfor hennes norske lesere skal sette seg inn i den tsjekkiske litteraturhistorien ved å 

forfekte dens betydning og aktualitet i en vanskelig tid. Beveger vi oss over til hvordan 

leserne skal forholde seg til teksten, er det et poeng at Blekastads interesser med teksten 

legges frem i forordet – om vi vender tilbake til Genette. Fremhevelsen av de to motivene, 

som også ligger implisitt i de respektive titlene, tyder altså på at dette er kjennetegn ved den 

tsjekkiske litteraturen Blekastad finner det spesielt viktig å formidle til etterkrigstidens norske 

lesere, og som det derfor vil være nærliggende å undersøke når jeg retter oppmerksomheten 

mot Blekastads fremstilling av tre forfattere.  

Tre talsmenn 

I resten av denne analysen vil jeg rette blikket mot Blekastads fremstilling av tre sentrale 

skikkelser i den tsjekkiske nasjonallitteraturen: Jan Hus (1371–1415), Karel Havlíček 

Borovský (1821–1856) og Ludvík Vaculík (1926–2015). Eksemplene er valgt ut med det for 

øye at dette er forfattere som Blekastad vier særlig oppmerksomhet, ikke bare innenfor deres 

respektive litteraturhistoriske kontekst, men også som foregangsfigurer i den tsjekkiske 

nasjonallitteraturen i sin helhet. Interessante blir de i kraft av sine roller som ledere av 

reformbevegelser i omdiskuterte perioder i den tsjekkiske historien. Der Hus står igjen som 

den viktigste tsjekkiske tenkeren i middelalderen, med sin betydning i opptakten til den 

protestantiske reformasjonen, skulle den samfunnskritiske essayisten og journalisten 

Havlíček spille en sentral rolle under den «nasjonale oppvåkningen» på 1800-tallet. Med 

forfatteren Vaculík beveger vi oss inn i Blekastads egen samtid, og vil møte en av de mest 

aktive kritikerne av det kommunistiske regimet. Gitt at dette er eksempler som viser til en 

kontinuitet i det sentrale talsmann-motivet og den stadige samtalen mellom det tsjekkiske 

åndslivet og resten av Europa, leder de oss rett inn til kjernen av Blekastads 
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litteraturhistoriske praksis: Hva kan fremstillingen av Hus, Havlíček og Vaculík fortelle oss 

om Blekastads forsøk på å formidle den tsjekkiske litteraturen for etterkrigstidens norske 

lesere?  

 

Hus: sannhetens talsmann  

Jan Hus regnes sammen med den engelske reformatoren John Wycliff (1330–1984) for å 

være blant de viktigste forløperne for den protestantiske reformasjonen. Inspirert av Wycliffs 

reformtanker gikk han til angrep på den han oppfattet som en umoralsk og degenerert 

pavekirke. Hus argumenterte teologisk for en mer personlig tilnærming til den kristne lære. 

Raskt fikk han en også det bredere lag av befolkningen på sin side, da han holdt sine prekener 

på folkespråket. Hans gjennomslagskraft må videre forstås på bakgrunn av en pågående strid 

mellom tsjekkiske bønder og kirken, som var den største landeieren i Bøhmen på 1300-tallet. 

Hus var altså en religiøs så vel som en politisk reformator, men huskes også for sitt arbeid 

med utviklingen av det tsjekkiske morsmålet. I 1415 ble Hus brent på kjetterbålet under 

kirkemøtet i Konstanz. Men hans reformbevegelse, husittene, levde videre og fikk mye å si i 

opptakten til reformasjonen. 

Kapittelet om Hus’ liv og lære er det lengste i Millom aust og vest og bærer tittelen 

«Betlehem» etter kapellet i Praha hvor Hus holdt sine prekener. Hus nevnes først i 

forbindelse med den første fullstendige tsjekkiske bibeloversettelsen, redigert av Anna von 

Frimburg rundt 1409–11. Ved å utarbeide en ny ortografi for det tsjekkiske skriftspråket løste 

Hus den utfordringen det hadde vært å skrive tsjekkisk med latinske bokstaver, grunnet det 

disharmoniske forholdet mellom antall ordlyder og bokstaver i tsjekkisk og latin. Gjennom 

sitt nye utkast til rettskrivingen, som stadig holder mål som standard, «skapte han ikkje berre 

tsjekkisk ortografi, men den internasjonale fonetiske skrivemåten».124 Som et unikt tsjekkisk 

bidrag til den europeiske kulturarven, er det påfallende hvordan Hus ved å finne løsning på et 

lokalt, språklig og geografisk, forankret problem, sender impulser ut til resten av kontinentet. 

Ved siden av sitt virke som reformator, er det nettopp som foregangsfigur i utviklingen av det 

tsjekkiske skriftspråket Hus i ettertid har blitt løftet fram. I sitt innledende forsøk på å 

hjemligjøre Hus for norske lesere introduserer, Blekastad ham altså som filolog med 

betydning for utviklingen av den moderne språkvitenskapen. Hus ville gjøre skriften 

tilgjengelig for folket på deres eget morsmål, noe som utrykker det nære forholdet mellom 

morsmålet, dikterne og folket i Blekastads nasjonale litteraturhistorie.  

                                                
124 Blekastad, Millom aust og vest, 85.  
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Beveger vi oss over til fremstillingen av Hus’ virke som kirkereformator, blir det 

tidlig klart at Hus stod på folkets side i tidens religiøse diskusjoner. «Huss er ein mann frå 

folket, vi kjenner ikkje faren».125 Slik innleder Blekastad den biografiske gjennomgangen av 

Hus’ barne- og ungdomsår. På tross av sitt fattigslige opphav, skaffer han seg med sine 

sosiale egenskaper og lynende intellekt en stilling som predikant ved Betlehems-kapellet i 

Praha, hvor den kristne læren ble forkynt på folkespråket. «Med dette stod han med eitt som 

førar for det tsjekkisk åndsliv i hovedstaden».126 Ved siden av predikantvirksomheten 

fullførte han den filosofiske doktorgraden ved Universitetet i Praha med en avhandling om 

Peter Lombardus’ Sententiæ. Slik Blekastad beskriver det, «møter vi ein klår tenkjar, ein 

grundig skolastikar og fin latinar, med alltid opne augo for si tid og sine medmenneskje».127 

Det medmenneskelige fremheves også i Hus’ møte med ideene til Wycliff: «Det Huss 

ovundra hjå Wycliff var fyrst og fremst det menneskjelige – hans kjærleik til den sanne 

kristendom, og det moralske mot til å forkynne denne sanningi».128  

I beskrivelsen av Hus’ reformvirksomhet legger Blekastad tydelig vekt på 

forbindelsen til folket og kravet om sannhet i kristendommen. I kampen for å «reinske og 

reise upp» kirken taler Hus til folket i enkle og forståelige bilder som alle kan kjenne seg 

igjen i. Eksempelvis sammenligner Hus kirken med et vognlass som holder på å falle 

overende, dratt fram av korrupte og maktsyke prester: «Og er det så at eit lass held på og velt 

overende, då nyttar det ikkje rope varsku til vogni eller lasset, det er kuskane vi må skrike 

til[,]».129 Ifølge Blekastad var det «nett denne ærlege, endeframe, uredde måten hans som 

samla folket til Betlehemskapellet» hvor Hus foran forsamlinger på 2000–3000 mennesker 

«laut rope av alle krefter for at so mange som råd skulde høyre honom».130 Og det var i disse 

såkalte «Betlehems-preknene» at Hus for alvor viste seg «som ein sann kunstnar»:  

 
Han kan ikkje berre den kunsti å leggje fram tankane sine klårt og greidt – han målar bokstaveleg med 
ord – store bilete for «folket», bilete som kallar fram kjærleik og glede, lått og harme. Han fører samtalor 
med Kristus sjølv frå preikestolen slik at sjælene tykkjest står framfor Guds åsyn – og han er den fyrste 
som forstår å rive folket med i den store, brusande salmesongen på deira eiga mål – songen som seinare 
meir enn noko anna har bore reformasjonen fram, og endå var forboden i den katolske kyrkja.131 

 

                                                
125 Ibid., 88.  
126 Ibid. 
127 Ibid. 
128 Ibid., 89. 
129 Ibid., 90. 
130 Ibid.  
131 Ibid., 91.  



 38  

Hus blir med dette stående igjen som et kroneksempel på dikteren som taler på folkets vegne. 

Blekastad beskriver altså hvordan Hus vellykket henvender seg til folket i et klart og 

forståelig, men samtidig suggererende billedspråk. Det er nettopp i kraft av sine kunstneriske 

evner Hus opparbeider seg sitt rennommé. Både billedlig og bokstavelig taler han til folket i 

et språk de alle kan forstå. Således blir Hus et tidlig vitnesbyrd om den nære forbindelsen 

mellom dikterne og folket i den tsjekkiske nasjonallitteraturen. Et videre poeng er det for 

Blekastad at han taler til dem gjennom en appellativ sjanger, salmesangen. Denne har ikke 

bare en samlende funksjon, men kan også tilskrives en performativ kraft i den grad den 

senere bidrar til å bære reformasjonen framover. 

Blekastad kommenterer også i en fotnote at Hus’ salmer er å finne i norske 

salmebøker, og henviser spesifikt til salmen «Jesus Krist, vor hjælp er kommen» i Magnus 

Brostrup Landstads gamle salmebok (1870).132 At en salme som ble tilskrevet Hus dukker 

opp i den første og mest benyttede salmeboken innenfor Den norske kirke, vitner om at Hus’ 

tanker i stor grad har vunnet innpass innenfor en norsk kristen tradisjon. Med dette beveger 

altså den tsjekkiske kirkereformatoren Hus seg inn i noe av det mest erkenorske som finnes: 

den protestantiske kristne kulturarven, et klart hjemligjøringsgrep fra Blekastads side.  

Hva innholdet i Hus’ forkynnelse angår, er Blekastad opptatt av å fremheve kravet 

om sannhet i praktiske og religiøse gjøremål:  

 
I dei høgste som i dei mest daglegdagse ting gjeld det for Huss – som for kvar ekte kunstnar – å finne 
sanningi. I konflikten um Wycliff-læra, ein konflikt millom reinare kristendom og den degenererte kyrkja 
– i striden for å finne ei sann tsjekkisk form for dei sublime latinske tankekonstruksjonane – i striden for 
å finne den rette vegen millom dei motstridande element han hadde å leva imillom til dagleg, frå 
kongehoffet til tiggarane – i alt dette vekkjest sanningskravet i honom som ei drivande kraft, som eit 
medvite krav um samvits fridom. (...) Og når han seinare fær forbod imot å preike og må setja seg upp 
imot den kyrkja han vilde tene, då er det for sanningi skuld han gjer det. ‘Finn sanning, høyr sanning, lær 
sanning, tal sanning, hald på sanningi, forsvar sanningi til du døyr,’ ropar han ut, ‘sanningi frigjer deg 
tilsist!’133 
 

At Blekastad fremhever denne siden ved Hus’ tenkning er i og for seg ikke overraskende, da 

Hus’ sannhets-credo skulle få en betydelig virkningshistorie i tsjekkisk idéhistorie. I første 

rekke var det i en teologisk tradisjon fra husittbevegelsen at sannhetskravet levde videre, slik 

det blant annet kommer til uttrykk hos den bøhmiske brødre-uniteten og Comenius, mens det 

i moderne tid var innenfor en politisk-nasjonal diskurs at kravet om sannhet skulle gjøre seg 

gjeldende. Viktig er T. G. Masaryk, som gjorde slagordet «Pravda vítězí» (Sannheten seirer) 

                                                
132 Ibid. 
133 Ibid., 92–93. 
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til tsjekkoslovakisk nasjonalmotto i 1918.134 Mer interessant for denne analysen er det 

hvordan kommunistene knyttet Hus’ sannhetskrav opp mot deres eget, det sosialistiske. Som 

vi har vært inne på ble Hus – i kraft av sin revolusjonære karakter – fremhevet som en 

sosialistisk foregangsfigur, snarere enn religiøs reformator. Interessant er det derfor at 

Blekastad trekker frem sannhetsbegrepet som et «heilt nytt element» ved den tsjekkiske 

reformasjonen, som ikke kan føres tilbake til skolastikken, mystikken eller den gamle 

slaviske kristendommen. Ifølge Blekastad varsler kravet om sannhet om «ei ny tid, då 

menneskje gjer krav på sjølve å sannkjenne kva som er godt og vondt, kva som er den sanne 

kristendom...».135 I en tid hvor de offisielle tsjekkoslovakiske fremstillingene ville viske ut 

den religiøse arven fra Hus, virker det særlig viktig for Blekastad å fremheve Hus’ originale 

bidrag til – og betydning innenfor – kristendommens historie. Mulig er det også å stille 

spørsmålet om ikke budskapet forsterkes av at hun henvender seg til en nasjonal lesergruppe, 

hvis identitet tradisjonelt var sterkt forbundet til den lutherskeske tradisjonen som Hus’ 

foregriper.  

Holder vi fast ved dette, er det verdt å merke at Hus’ innflytelse, for Blekastad må 

forstås i relasjon til den påvirkningskraft han hadde overfor det tsjekkiske folket. Som vi 

allerede har sett, ble Hus en synlig talsmann på vegne av tsjekkerne da han maktet å 

engasjere de bredere lag av befolkningen i tidens store religiøse og politiske spørsmål. Satt på 

spissen virket Hus ifølge Blekastad «vekkjande på heile folket».136 Han bringer frem en 

bevissthet i folket om at de også tilhører de store europeiske kulturfolk, som kunne ta stilling 

til de store spørsmålene som preget kontinentet. Under kirkemøtet i Konstanz var Hus folkets 

representant, «som det sende til den internasjonale forsamling, som skulde reformere kyrkja i 

hovud og lem».137 Men, som Blekastad videre påpeker var det «Europa [som] dømde denne 

representanten, den beste mannen i landet, til bålet».138 Hendelsen utløste en reaksjon, hvis 

historiske betydning det er vanskelig å komme utenom, da tsjekkerne, som det selvsikre 

kulturfolk det nå hadde blitt, fører Hus’ ideer videre:  

 
Og med dette vakna reit heilt nytt liv – Huss hadde forplikta alle til å tenkje andsvarleg, til å leva i samsvar 
med den sanning dei forstår. Ein flaum av nye tankar, idéar, ideologiar losnar over heile Böhmen, um dei no 
stig fram or løynde kjettarbol eller um dei lyser upp i klåre teologhovud – no vil sanningi fram i dagen for 
folket. Det er fyrste gongen eit folk hevdar retten til fri tenkjing og sjøvstendig tolkning av kristendommen. 

                                                
134 Se Thomas B. Fudge, Jan Hus between Time and Eternity: Reconsidering a Medieval Heretic (Lanham, 
Maryland: Lexington Books, 2016), for en gjennomgang av Hus’ virkningshistorie.  
135 Blekastad, Millom aust og vest, 93. 
136 Ibid., 113. 
137 Ibid., 113.  
138 Ibid., 114.  
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(...) Difor vende den 6. juli 1415 eit blad i soga – frå den dagen er det slutt på ein kyrkjeleg reneissance og 
revolusjonen bryt ut, med sitt reint juridiske krav um sannkjenningsrett for forstandet, og ein ytre 
reformasjon i samsvar med kristendoms filosofiske idé.139  
 

 
Som det går frem av denne passasjen, argumenter Blekastad for at Hus’ martyrdød markerte 

det egentlige startskuddet for den protestantiske reformasjonen: både politisk og teologisk. 

Konkret sikter hun her til betydningen av de mange reformbevegelsene, eksempelvis 

husittene og valdenserne, som spredde seg med stor oppslutning i Böhmen i kjølvannet av 

konsilet i Konstanz. Videre peker sannhetskravet i Hus’ teologiske lære frem mot Luthers 

sola fide (troen alene)– altså individualiseringen av troen. Med dette kan Blekastad hevde at 

det var i Böhmen opprøret mot den romersk-katolske kirken for alvor tok form, og at det var i 

Böhmen den protestantiske grunntanken om selvstendig tolkning av den kristne lære hadde 

sitt opphav. Det viktigste vendepunktet i den førmoderne verdenshistorien knyttes med dette 

tilbake til en tsjekkisk aktørs tenkning, handlinger og innflytelse: en folkets talsmann som 

former sitt eget svar på tidens store religiøse og politiske spørsmål. Med dette gjør den 

tsjekkiske reformasjonen i høyeste grad også krav på de norske lesernes oppmerksomhet.  

I Blekastads fremstilling av den eldre tsjekkiske litteraturen er det vanskelig å vise 

til en skikkelse som bedre fremhever særtrekkene hun løfter frem i innledningene enn den 

tsjekkiske nasjonalhelten Jan Hus. Som vi har sett bringer han inn impulser fra Europa, og 

utformer sine egne krav om sosiale og religiøse reformer med ringvirkninger frem til et 

avgjørende vendepunkt i europeisk historie: den protestantiske reformasjonen. Videre 

appellerer Hus til det brede lag av folket gjennom sine skrifter og prekener på morsmålet. I 

kampen mot overmakten tviholder Hus på sine egne overbevisninger, og hans krav om 

sannhet i religiøse og praktiske gjøremål legger grunnlaget for en tradisjon som det er mulig å 

følge helt frem til etterkrigstidens tsjekkiske dissidentforfattere. Således har vi ifølge 

Blekastad å gjøre med en figur hvis innflytelse det både er mulig å se i sammenheng med det 

kanskje viktigste vendepunktet i førmoderne europeisk historie, og som tsjekkisk nasjonalhelt 

og tradisjonsgrunnlegger. Slik sett blir Hus på den ene siden «hjemligjort» som en 

foregangsfigur innenfor den felles vestlige historien, samtidig som det genuint tsjekkiske 

løftes frem gjennom sannhetstematikken.  

 

                                                
139 Ibid., 114–116.  
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Havlíček: en demokratisk tsjekkisk tenker  

Hvis tsjekkerne på Hus’ tid våknet til liv som europeisk kulturfolk, var det på 1800-tallet at 

Tsjekkia vokste frem som en moderne nasjon. Dette var et resultat av den såkalte nasjonale 

gjenfødelsen og det omfattende arbeidet med å gi det tsjekkiske språk, historien og 

litteraturen en tydelig nasjonal forankring, samtidig som kulturen skulle «løftes» opp på nivå 

med andre store europeiske kulturnasjoner. Hva legger Blekastad vekt på i sin fremstilling av 

denne perioden?  

Som vi husker hevdet Blekastad at den tsjekkiske kulturstriden var preget av ønsket 

om åndelig frihet, snarere enn målet om politisk selvstendighet. Dette samsvarer med det 

tsjekkiske nasjonsbyggingsprosjektet. I sin samtid var den nasjonale oppvåkningen først og 

fremst drevet av de kulturelle aspirasjonene til en liten gruppe patrioter, som innenfor sine 

områder bidro til en revitalisering av tsjekkisk språk, historie og litteratur. De var altså ikke 

drevet av de store politiske ambisjoner, noe Derek Sayer påpeker i sin tsjekkiske 

kulturhistorie.140 Interessant er det derfor at Blekastad i sin gjennomgang av denne perioden, 

vier særlig oppmerksomhet til en mer politisk ladet hendelse, februarrevolusjonen i Praha, og 

den fremste av de tsjekkiske revolusjonære: Karel Havlíček Borovsky.  

Havlíček synes å framstå som den klareste talsmannen for folket i Blekastads 

fremstilling av den tsjekkiske 1800-tallslitteraturen. Dette som et resultat av hans aktive rolle 

under revolusjonen i 1848, hvor Havlíček stiller krav om politisk medbestemmelsesrett og 

ytringsfrihet på vegne av det tsjekkiske folket. Som vi vil se, vektlegger Blekastad særlig de 

demokratiske idéene hos Havlíček. Interessant er det derfor at hun nærmer seg «dei mange 

frigjerande ting som skjedde i mars 1848», med å omtale revolusjonen som «et historisk 

drama» hvor «lagnaden til mange vart ein tragedie».141 Da hendelsene fra dette «stormfulle 

året» (bourlivy rok) i ettertid har blitt gjenstand for mytologisering i tsjekkisk 

historieskriving, særlig fra kommunistene, er det påfallende at også Blekastad tillegger dette 

stor betydning i sitt narrativ.142 Var dette året da den nasjonale gjenfødelsen, anført av 

Havlíček, fikk en politisk slagside?  

Havlíček blir gjerne omtalt som den store realisten under den nasjonale oppvåkning. 

Skeptisk til de sentimentale og idealiserende nasjonalromantiske strømningene som hadde 

drevet frem den første bølgen av patrioter, var han blant de første som rettet 

oppmerksomheten mot det politiske aspektet ved nasjonsbyggingen. Dermed skilte han seg 

                                                
140 Sayer, The Coasts of Bohemia, 69.  
141 Blekastad, Millom bork og ved, 113. 
142 Sayer, The Coasts of Bohemia, 88.  
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også ut fra de øvrige patriotene i sin tid, noe Blekastad også kommenterer: «Både i eigi 

tenkning, karakter, og det demokratiske livsynet gav Havlíček eit anna syn på litteraturen og 

arbeidet i samfunnet enn dei fleste patriotiske skribentane hadde den gangen».143 Som den 

første uavhengige tsjekkiske journalisten grunnla han blant annet avisen Národní Noviny 

(Nasjonal-tidende), som skulle bli et viktig organ for den nasjonale bevegelsen i tiden rundt 

februarrevolusjon. Med sine krav om en fri og uavhengig presse, i tillegg til hardtslående 

epigrammer, gjerne med et nasjonalt ladet innhold, ble han ikke bare en aktet skikkelse i 

intellektuelle så vel som i folkelige miljøer, men også utsatt for massiv forfølgelse fra 

myndighetenes side. I 1851 ble han arrestert, forvist til utlendighet og døde få år senere av i 

en alder av 35 år.144 Som Sayer påpeker, hadde tsjekkerne i Havlíček funnet sin første 

moderne nasjonale martyr.145 Hva er det så ved Havlíčeks karakter, tenkning og demokratiske 

livssyn Blekastad forsøker å formidle til sine norske lesere? 

La oss begynne med avsnittet som skisserer Havlíčeks oppvekst og formative år. 

Som ung setter han seg opp mot sin fars ønske om å følge en kjøpmannskarriere og velger å 

utdanne seg til prest, da han heller «ville arbeide for folket». Men teologistudiene falt ikke i 

smak hos den unge Havlíček; han begynner å studere filosofi og blir aktiv i studentmiljøet. I 

Blekastads fremstilling er dette et uttrykk for én ting: Han «ville bli diktar».146 Med dette 

lanserer hun altså dikteryrket som et tidlig kall, knyttet til et bevisst ansvar Havlíček føler for 

det tsjekkiske folk. Et grep som synes å støtte opp under talsmann-motivet: Det er ikke som 

prest, men som dikter de beste utsiktene for et liv i folkets tjeneste ligger.  

Blekastad beskriver videre hvordan Havlíček, som mange av tidens unge 

dikterspirer, reiser ut på en lengre dannelsesreise. Inspirert av panslaviske ideer bærer ferden 

østover; han vil «reise gjennom alle dei slaviske landi og lære alle brorfolk å kjenne», og får 

et embete som huslærer hos en professor i Moskva.147 Fra reisen til Moskva brakte Havlíček 

særlig med seg to erfaringer som Blekastad vet å fremheve. For det første fikk han utfordret 

sine panslaviske overbevisninger i møte med slovakene, polakkene og hviterusserne: «det var 

berre så som så med den slaviske brorskapen dei imillom».148 For det andre viet de russiske 

                                                
143 Blekastad, Millom bork og ved, 116.  
144 Arne Novák, Czech Literature, oversatt av Peter Kussi (Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 1976), 
162–163.  
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slavofilene i Moskva liten oppmerksomhet til det virkelige slaviske folket i disse landene. For 

Blekastad blir det dermed at poeng at Havlíček, opprinnelig med nesen vendt mot øst, etter 

sin reise kunne konkludere med at han kjente seg mer i slekt med franskmenn og tyskere, enn 

slaverne. Som det går frem, var dette folk som i praksis «stod honom nærmere», da 

«tsjekkarane hadde ein sams kultur med dei gjennom tusen år».149 Med dette bringes også 

øst-vest motivet inn i den biografiske skissen.  

Dette kommer også til syne når Blekastad gjennomgår hvilke idéhistoriske 

strømninger og forfattere som inspirerte den unge Havlíček. I Moskva fikk han muligheten til 

å sette seg inn i den vestlige litteraturen som var forbudt under sensuren i hjemlandet. 

Blekastad viser til franske opplysningstenkere som Voltaire og Rousseau, men også 

historiefilosofien til Hegel. Samtidig lot han seg også inspirere av Gogols satiriske 

samfunnskritikk, skildringer av det russiske folkelivet og Pusjkins epigrammer. Deler av 

deres forfatterskap oversatte han også til tsjekkisk. For Blekastad er det et poeng at Havlíček 

«kjende og ovundra» de russiske dikterne «meir som europeiske enn som russiske».150 

Blekastad iscenesetter altså en forfatter hvis dikterkall det er å arbeide for folket, med en 

identitet forankret i den vest-europeiske kulturtradisjonen. Dette er dikteren som inntar 

hovedrollen i Blekastads dramatiske gjengivelse av 1848-revolusjonen i Praha. 

Da Havlíček vendte tilbake til Tsjekkia, ble han ansatt som redaktør i den eneste 

tsjekkiskspråklige dagsavisen i Praha. Ifølge Blekastad var han «skapt til å vera ansvarleg 

redaktør i ei kritisk tid og står som eit strålande føredomme for alle tsjekkiske bladmenn til 

denne dag».151 Interessant er det derfor at hun særlig vektlegger Havlíčeks krav om sannhet i 

språket, litteraturen og journalistikken: «Poesi må være sanning», lyder hans øverste prinsipp. 

Som hun videre påpeker, så Havlíček det som sin viktigste oppgave:  

 
å tala med reine ord, bokstaveleg òg, reinske målet for all tåketale og vanefrasar, særlig då i politikken. Alle 
desse ‘runde ord’, som han kalla dei, som berre fører tanken bak ljoset. For i politikken vert ord til ting, sa han, 
det er dei striden står om, og difor må realiteten i dei vera klår.152  
 

Gitt at Havlicek, med sine krav til sannhet i språket og politikken, står igjen som en 

foregangsfigur innen den tsjekkiske journalistikken, synes han altså å gjøre krav på en 

fornyet aktualitet i Blekastads egen samtid, om vi tenker på hvilken betydning den 
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uavhengige pressen spilte under Prahavåren. Videre kunne vi stille oss spørsmålet om ikke 

den politiske retorikken og journalistikken som satte sitt preg på offentligheten under 

kommunismen var fylt med samme form for tåketale, som Havlíček gitt ut mot på midten av 

1800-tallet.  

 Viktig er derfor også at Blekastad fremhever Havlíček som en forfatter som ville 

«lære folk å tenkje sjølv», som stiller krav om engasjement, tiltaksevne og oppriktighet blant 

sine medborgere. Interessant er hans brede appell. Med sine patriotiske dikt, epigrammer og 

folkeviser taler han til alle sjikt i samfunnet. Dette kunne han fordi tsjekkisk nå hadde blitt et 

språk de fleste kjente seg fortrolig med. Dersom beskrivelsen av forholdet mellom 

morsmålet, litteraturen og folket er et viktig sjangertrekk innenfor den nasjonale 

litteraturhistorien, er det påfallende hvordan den tsjekkiske litteraturen også får en 

samfunnskritisk brodd, etter den språklige og (til dels) kulturelle nasjonale emansipasjonen. 

Ser vi vekk fra de «politiske» sidene ved Hus’ reformvirksomhet, står Havlíček igjen som 

den første samfunnskritiske forfatteren med bred folkelig appell i Blekastads 

litteraturhistorie. Dette kommer særlig til uttrykk ved fremstillingen av hans rolle under 

februarrevolusjonen i Praha.  

Den første offentlige valgprosessen i tsjekkisk historie fant som sagt sted under 

revolusjonen i 1848. Blant de som ble valgt inn i det nasjonale utvalget var Havlíček, som 

også ble dets ansikt utad gjennom avisen Národní Noviny. Her la han fram et nytt politisk 

program, hvor han hevdet at konstitusjonen ikke «skulle vera [ei] nådegave frå keisaren, men 

ein sjølvsagd rett som folket hadde krav på».153 Viktig var det også at Havlíček og utvalget 

arbeidet mot politisk endring ved å opplyse folket om de politiske rettighetene de hadde krav 

på, snarere enn å oppfordre til voldelige handlinger. Verdt å legge merke til ved Blekastads 

fremstilling av Havlicek, er hvordan han påtar seg rollen som folkeopplyser. Havlíček så det 

som nettopp sin oppgave å opplyse folket om deres rettigheter: Med allmenn stemmerett og 

likhet for loven kunne de nasjonale og sosiale problemene løses av et folkevalgt parlament.154 

Dette fordi det nye utvalgets demokratiske visjoner fordret et opplyst og kultivert folk, som 

kjente sine politiske rettigheter og visste å forsvare og benytte dem. Blekastad siterer 

programartikkelen til det første nummeret av Národnní Noviny, hvor det heter at ingen makt i 

hele verden kan «halde eit opplyst, kultivert, og modig folk i undertrykking og slaveri».155  
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Gjennom utallige avisartikler og slagkraftige epigrammer gjør Havlíček det han kan 

for å opplyse folket «om kva dei kan gjera i den situasjonen dei er, og i den som måtte 

komme».156 Ordet og sannhetskravet blir følgelig de viktigste våpnene i kampen mot urett og 

undertrykking, og han taler til folket i sjangre alle kan forstå. Som en tidlig forkjemper for 

ytringsfrihet og demokratiske rettigheter tillegger Blekastad altså Havlíček ikke bare en 

sentral posisjon innenfor den nasjonale bevegelsen på 1800-tallet, men også i den moderne 

tsjekkiske historien i sin helhet. Dette kommer tydelig fram av følgende passasjen, som 

sammenfatter grunnideene i Havlíčeks politiske tenkning, og hvor det Blekastad kaller 

«programmet for det moderne tsjekkiske åndslivet» legges frem, «i moderne form skjønleg 

for alle»:157 

 
[D]ei [folket] kan setja seg imot alle lovstridige påbod og la vera å lystre dei, kritisere offentleg og på all 
mogleg lovleg vis all urett som skjer. Vert nokon forfylgd for dette, vil folket sjå ein martyr for lov og 
rett i honom, og såleis vil opposisjonen vekse. Det gjeld å få i stand eit intenst arbeid for lov og rett i alle 
lag av samfunnet, stø dei som lir urett eller naud med bønskrifter, proklamasjonar og økonomisk hjelp. 
Der dette ikkje er mogleg, kan ein teia og la vera å syne samtykke med uretten, la vera å møte opp og 
hylle fyrstane – det med kan fortelja dei kva folket meiner. Og aldri la vera å syne medynk og sympati 
med dei som vert forfylgde med urette. (...) Det viktigaste er likevel det allmenne politiske og nasjonale 
medvitet, opplysning og fridomsvilje. Det gjeld aldri å fortvile, men tru på ei betre framtid og heller li for 
den enn å gje opp.158 

 

Deretter gir hun ordet til Havlíček selv:  

 
Fridom er ikkje augelaust overmot, det er eit sjølvstende som er naturleg for menneskeåndi, der 
samfunnet ikkje legg seg opp i privatlivet til borgarane i utrengsmål eller hindrar dei i fritt samkvem... 
Fridomen og samfundet i det heile har det beste grunnlaget sitt og størst framgang der alt er ope og 
berrsynt for ålmenta, noko som snart fører alle andre gode avgjerder med seg. Sanningi skyr aldri 
ljoset.159 

 
Det kanskje mest interessante ved fremstillingen av Havlíček er hvordan den støtter opp 

under den norske forestillingen om at tsjekkerne tradisjonelt har vært å regne som et særlig 

demokratisk og frihetselskende folk. En nasjon som står fast på sine demokratiske prinsipper 

i kampen mot sine mange politiske storebrødre. Ifølge Blekastad fant folket i Havlíček en 

representant som visste å informere dem om deres politiske rettigheter, som holder fri 

meningsutveksling og sannhet i språket og politikken som sitt øverste prinsipp: den første 

skikkelsen siden Hus i hennes litteraturhistorie som oppfordrer folket til å stå opp mot 

urettferdighet og undertrykkelse. En linje som føres videre av de tsjekkiske 
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dissidentforfattere. Som en av de store frihetsforkjemperne under februarrevolusjonen, står 

han altså igjen som et sjeldent tsjekkisk bidrag innenfor den politiske tenkningens historie. 

Mye tyder derfor på at Havlíček er en dikter Blekastad bevisst søkte å «hjemligjøre» i møtet 

med sine norske lesere 

 

Vaculík: «Med blenk i auga og med handslag»  

Der Hus med sin tenkning og reformbevegelse manet frem et vendepunkt i verdenshistorien, 

har Havlíček i hovedsak sin betydning innenfor en tsjekkisk nasjonal kontekst. Betegnende 

for begge er at de påvirkes av samtidige kontinentale intellektuelle strømninger og at de 

beveger seg i sentrum av tidens store debatter og hendelser. Følgelig kan de bare forstås i lys 

av en større, europeisk, idéhistorisk kontekst. Hva preger så Blekastads fremstilling av den 

samtidige tsjekkoslovakiske litteraturen?  

I det følgende vil jeg gå inn på Blekastads fremstilling av Ludvík Vaculík, en av de 

mest fremtredende kritikerne av det kommunistiske regimet i etterkrigstidens 

Tsjekkoslovakia. Av de tre forfatterne jeg har valgt å fokusere på er Vaculík den eneste hvis 

verker Blekastad selv oversatte til norsk. Gjennom sine etterord til oversettelsene, samt en 

rekke artikler i aviser og tidsskrifter, arbeidet hun aktivt med å formilde ham til et norsk 

publikum. Vaculík ble med tiden også en nær venn av Blekastad og besøkte Norge ved flere 

anledninger. Disse faktorene gir en ekstra dimensjon til den siste delen av analysen, da det vil 

være mulig å supplere den litteraturhistoriske fremstillingen med paratekstlige elementer 

hvor Blekastad uttaler seg om de samme tekstene. Hvem var Ludvík Vaculík, og hvordan og 

hvorfor gikk Blekastad frem for å formidle hans verker?  

Ved siden av Václav Havél er Vaculík kanskje den tsjekkoslovakiske 

dissidentforfatterfatteren som er mest kjent utenfor landets grenser. Han ble født i 1926 i en 

liten landsby på grensen til Slovakia, med en far som var tømrer, kommunist og 

partifunksjonær. Etter å ha utdannet seg til skomaker ved en lokal skofabrikk flyttet han til 

Praha for å studere sosialjournalistikk, og arbeidet frem til midten av 60-årene som 

kulturjournalist for diverse aviser og tidsskrifter i hovedstaden. Det litterære gjennombruddet 

kom med den dels selvbiografiske romanen Øksa (1966), en komplekst komponert og subtil 

skildring av et far/sønn forhold på den mähriske landsbygda. Øksa ble utgitt på norsk i 

Blekastads oversettelse høsten 1968. Angivelig arbeidet hun på spreng for å få den klar så 

kort tid som mulig etter at Warszawapakt-landenes stridsvogner hadde satt en stopper for 



 47  

Dubček-regjeringens liberale reformforsøk.160 På dette tidspunktet hadde Vaculík skaffet seg 

et rennommé internasjonalt, som initiativtaker til og forfatter av oppropet «2000 ord», hvor 

70 representanter fra ulike fraksjoner av samfunnet stilte seg kritisk til «sosialismens 

feiltagelser», og krevde en mer åpen offentlighet og økt politisk representativitet. 161 Som 

følge av dette og rollen han hadde spilt under Prahavåren ble Vaculík i stadig større grad 

ansett som en trussel fra partiets side.  

Interessant er det derfor at han mellom høsten 1968 og sommeren 1969 besøkte 

Norge ved to anledninger, først i 1968 etter invitasjon fra Det norske samlaget i forbindelse 

med utgivelsen av Øksa – det var under dette besøket han ble kjent med Blekastad – og 

sommeren etter sammen med familien. Ifølge Blekastad var det under det andre besøket at 

Vaculík fant motivet til romanen Marsvin (1970), inspirert av sitt møte med havet, Lofoten 

og den sagnomsuste malstrømmen – en grunn for norske lesere til å plukke opp boken? 

Marsvin ble skrevet mens Vaculík var under sterke anklager fra partiets side – med andre ord 

i en inneklemt posisjon – og oversatt til norsk av Blekastad året etter. På dette tidspunktet 

hadde Marsvin enda ikke blitt trykket på tsjekkisk.162 I 1973 grunnla Vaculík forlaget Edice 

Petlice, som skulle bli den fremste utgiveren av Samzidat-litteratur i 1970- og 80-årene.163  

Etter min oppfatning plasserer Blekastad Vaculík i front for en ny bevegelse i den 

tsjekkiske litteraturen, som opprettholdt en kritisk distanse til sider ved det kommunistiske 

prosjektet, i første omgang innenfor de strenge rammene av den marxistiske kulturpolitikken, 

men som også beveget seg i retning av mer offentlig regimekritikk. La oss derfor først se 

nærmere på hvordan Blekastad beskriver fremveksten av denne bevegelsen, før vi beveger 

oss over til presentasjonen av Vaculík. Hvordan kontekstualiserer Blekastad Vaculík? 

Blekastad vier etterkrigslitteraturen to kapitler, med titlene «Ny tid» og «Sevja i 

treet». Det første kapitlet tar for seg de viktigste konsekvensene av den kommunistiske 

maktovertagelsen og hva den hadde å si for litteraturen. Generasjonskonflikter, omleggingen 

av industrien og jordbruket, samt «den ideologiske omskoleringi» til sosialismen preget det 

tsjekkoslovakiske samfunnet i disse årene. Dette er også den første, og eneste, gangen i den 

tsjekkiske litteraturens historie at et høyere organ stiller tydelige ideologiske krav til 

litteraturen. Ifølge Blekastad resulterte dette i «ein uhøyrd inflasjon av store ord og 

                                                
160 Mertlová, Milada Blekastad som oversetter av tsjekkisk litteratur, 35.  
161 Et sammendrag av oppropet som ble trykket i den tsjekkoslovakiske dagspressen finnes i norsk oversettelse i 
Jahn Otto Johansens Tsjekkoslovakias skjebnetime (Oslo, J.W. Cappelens forlag, 1968), 14–143.  
162 Milada Blekastad, «Etterord» i Marsvin (Oslo: Det norske samlaget, 1971), 187. Mertlová, Milada Blekastad 
som oversetter av tsjekkisk litteratur, 34–35.  
163 Bolton, Worlds of Dissent, 99.  
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proklamasjonar, ein masseproduksjon av nye mytar om den sams store lukke på den ene sida 

av verdi, og håreisande urett og lidingar på den andre».164 De som ville livnære seg av 

forfatteryrket, så seg nå nødt til å slutte seg til den sosialrealistiske stilen. Dette innebar at 

forfatterne fikk en viktig rolle i oppbygningen av det sosialistiske samfunnet; som Blekastad 

skriver skildrer ikke den sosialrealistiske stilen «livet som det er, men som om det skulle gå 

etter planen» og forfatterne inntok rollen som «‘sjelsingeniørar’» som skulle «‘byggje det nye 

menneske’».165 Med dette kan det virke som forfatterne hadde mistet sin frie posisjon som 

folketalsmenn, og heller fungerte som et bindeledd mellom partiet og befolkningen. Nå ble 

det ikke bare stilt krav til litteraturen; forfatterne blir slik Blekastad beskriver det også tillagt 

en oppgave. En reaksjon mot de nye retningslinjene til litteraturen finner Blekastad derimot 

hos en gruppe unge forfattere, som våget å stille krav til form og innhold og ville beskrive 

sannheten bak den sosialistiske fasaden, som tok «meir omsyn til det verkelege livet som det 

var».166  

Ved inngangen til 1960-årene så man en viss grad av liberalisering innenfor 

kulturpolitikken etter de harde sosialistiske omstruktureringsårene på 50-tallet. En ny 

generasjon diktere vokste fram, forfattere i 30-40-årsalderen som ikke hadde kunnet publisere 

på mange år, som skildret «personlege røynsler frå ei verd ulikt alt som tidlegare hadde vore 

fortalt om i den tsjekkiske litteraturen».167 Dette var forfattere som skildret sine egne 

erfaringer fra etterkrigsårene, de store endringene innenfor industrien og jordbruket, men ut 

fra et livssyn og en virkelighetsforståelse de hadde funnet fram til på egen hånd. Med 

Blekastads ord oppdaget de «livet, rett og slett, det einaste og umistelege, og dei oppdaga dei 

ting som gjer livet verd å leva, dei oppdaga medmennesket og alt det som ikkje var planlagt 

og ikkje rekna med».168 Riktignok holdt de seg innenfor rammene av den offisielle 

kulturpolitikken, men «millom linone pulserte eit nytt liv, som publikum kjende att som sitt 

eige».169 Følgelig blir det for Blekastad et poeng at også etterkrigstidens tsjekkere hadde 

funnet sine talsmenn, som på tross av de strenge kravene til innhold og form setter ord på den 

«offisielle» virkeligheten den alminnelige tsjekker møtte etter kommunistkuppet i 1948. 

Forfattere som gjennom forståelige metaforer taler til folket om gjenkjennelige temaer, 

erfaringer og følelser. Det var også fra dette hold at kravene om reformer ikke bare innenfor 

                                                
164 Blekastad, Millom bork og ved, 314.    
165 Ibid., 314.  
166 Ibid., 314–315.  
167 Ibid., 315. 
168 Ibid. 
169 Ibid., 316.  
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kulturpolitikken, men også i samfunnet som helhet vokste frem. Forfatterkongressen i 1967 

utgjorde i så måte et veiskille. Her stilte forfatterne krav til større kunstnerisk frihet, mer 

samkvem med utlandet, og kritiserte de undertrykkende sidene ved det kommunistiske 

systemet. Nå talte ikke dikterne folkets sak bare gjennom litteraturen, men også i det 

offentlige rom.  

Blekastads fremhever Ludvík Vaculík som den fremste representanten for denne 

reformbevegelsen. I Blekastads fremstilling av den samtidige tsjekkiske litteraturen er det 

ingen skikkelse som bedre turnerer rollen som forfatter med en utstrakt system- og 

regimekritikk:  

 
Likevel har det knapt vore nokon forfattar i den tsjekkiske soga som har spela ei rolle med så store 
politiske konsekvensar, og som har vore målet for så drastiske åtak som han – det måtte då vera Jan Hus. 
Og som han, er Vaculík berre den synlige toppen av ei elementær rørsle i samfunnet som krev harmoni 
mellom liv og lære. Det kravde Vaculík der han hadde med ungdom å gjera og såg korleis urett mot 
nokre førte til at dei fleste vart likesæle med programmet, eller jamvel sinte på partiet.170 

 

Som vi ser vender Blekastad tilbake til Hus i forsøket på å fremheve Vaculíks posisjon og 

aktualitet som leder for den tsjekkiske reformbevegelsen i hennes egen samtid. En slik 

sammenligning er ikke tilfeldig, gitt Hus’ ubestridte status som tsjekkisk nasjonalhelt og 

sannhetsmartyr. I Vaculík, som hos Hus – og Havlíček – finner folket en talsmann som våger 

å stille krav om politiske endringer, som stiller opp i kampen mot urettferdighet og 

undertrykkelse, som kjenner folket fra innsiden og bedre enn noen annen setter ord på den 

vanskelige hverdagen i 50- og 60-årenes Tsjekkoslovakia. Også Vaculík var en mann av 

folket. Som sønn av en skogsarbeider, tømmermann og partifunksjonær fra den tsjekkiske 

landsbygda, hadde han den «riktige» proletariske bakgrunnen. Folket lærte han å kjenne på 

fabrikken, som medlem av kommunistpartiet, og senere som journalist i Praha.  

Her forsvarte han en ung jente som hadde blitt seksuelt misbrukt av lederen i 

opptakskomitéen til en skole hun ville inn på. Dette falt ikke i god smak i partiet, og under en 

høring måtte han fornekte båndet til sin avdøde far, som hadde vært en anerkjent politiker. 

Denne hendelsen utgjør rammen for romanen Øksa (1966), som Blekastad oversatte til norsk 

i 1968, og som ble utgitt i etterdønningene av det som skjedde i Praha den sommeren. Far og 

sønn-konflikt, avstanden mellom fortid og nåtid, lengselen etter det opprinnelige i 

tilværelsen: dette er temaer Vaculík behandler i sin roman. Med sin poetiske kraft, lyriske stil 

og sprikende handling minner boken ifølge Blekastad om en folkevise:  

                                                
170Ibid., 328.  
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Og denne visa syng om at menneske kan vera brør der dei er eitt i opphavet sitt og vender attende til dei 
naturelege kjeldone sine. Boki verka som ein forløysande tone frå alt det som er ekte og opphaveleg her i livet, 
og som ingen kan ta frå eit verkeleg fritt menneske. Og med denne overlegne fridomen verko ho som kanskje 
ingen andre av alle dei avslørande verki som kom ut i desse åri.171 
 

I et språk som inviterer til «å lese mellom linjene» skriver Vaculík om temaer som berører 

den alminnelige tsjekker. Særlig i det norske etterordet Blekastad skrev til boken blir dette 

tydelig: «Romanen med den biletlige tittelen ‘Øksa’ kom ut i 1966, under sensuren. Ikkje alle 

ting kan nemnast med det rette namn, ikke alle emne takast opp».172 Eksempelvis skriver ikke 

Vaculík om fengsler, men psykiatriske klinikker, mens misbrukssaken med den unge jenta 

blir eit «bilete på all uretten ‘som avisene ikkje tør skrive om’».173 Generasjonskonflikter og 

maktmisbruk: Blekastad tegner både i etterordet og Millom bork og ved et bilde av en dikter 

som beskriver virkeligheten den gjennomsnittlige tsjekker møter.  

En slik klar forbindelse mellom folket og dikterne forsterkes av det faktum at 

avstanden mellom de intellektuelle og folket hadde blitt mindre i etterkrigstiden, da 

forfatterne som ikke hengav seg til den sosialrealistiske stilen, eller skrev i eksil, måtte 

«livnære seg med manuelt arbeid».174 Eksempelvis måtte Václav Havel i en periode tjene til 

livets opphold på en øl-fabrikk. Som Blekastad slår fast: «På denne måten har soga atter 

snudd opp ned på samfunnet og skapt djupare forståing millom intellektuelle og dei som står 

midt oppe i det praktiske livet».175 Vi rører her ved et sentralt brudd som Blekastad setter ord 

på i sin fremstilling av den tsjekkiske nasjonallitteraturen. Da det nå var vanskeligere enn 

noensinne for forfatterne å engasjere seg offentlig i politiske spørsmål, kunne man fullt og 

helt konsentrere seg om mennesket, og «menneskelege oppgåvor», som hun skriver helt i 

avslutningen av sin litteraturhistorie:  

 
Og eit ynske fekk dei oppfylt, mange av forfattarane som så lenge har klaga over at dei alltid måtte vera 
‘talsmenn for folket’ og spela ei politisk rolle, om dei ville eller ei. No slepp dei det, og kan tala for 
menneske i staden. Litteraturen syntes ikkje å ha vondt av det. Om ingen har skapt nokon ‘positiv helt’ 
enno, har dei alle konsentrert seg om reint kunstnarlege og menneskelege oppgåvor, og har synt i 
gjerning kva ein ‘positiv forfattar’ kan vera som ikkje klagar, men hald fram i arbeidet som samfunnet 
treng og forstår ‘med blenk i augo og med handslag’. Nokre av desse verki, som kjem ut i omsetjingar i 
ulike land, verkar som om forfattaren ville ha sagt det siste ordet sitt her i livet. Politiet som fylgjer nøye 
med utviklingi, har ikkje funne noko ulovleg i innhaldet.176 

                                                
171 Ibid., 330. 
172 Milada Blekastad, «Etterord» i Øksa, 222. 
173 Ibid., 222.  
174 Blekastad, Millom bork og ved, 343. 
175 Ibid., 343.  
176 Ibid., 343.  
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Dette er status når Blekastad skriver den tsjekkiske litteraturen inn i sin egen samtid. Innenfor 

sensurens rammer bidrar altså forfatterne til økt forståelse ikke bare mellom folket og 

dikterne, men også blant mennesker seg imellom. Som tilfellet Vaculík illustrerer, viser hun 

hvordan de setter ord på menneskelige følelser, erfaringer og relasjoner; de graver seg ned i 

folkesjelen, til «sevja» mellom barken og veden på folketreet, og speiler en virkelighet bak 

den sosialistiske fasaden. Denne forskyvningen er særlig interessant lest opp mot 

formidlingsoppgaven Blekastad påtar seg ved å oversette de tsjekkiske samtidsforfatterne til 

norsk. For Blekastad blir det et viktig poeng at dikterne går være talsmenn for det tsjekkiske 

folket, innenfor en bestemt nasjonal tradisjon, til å tale for menneske i ubestemt form. Hvis 

den tsjekkiske samtidslitteraturen først å fremst satte ord på allmennmenneskelige erfaringer, 

burde den også gjøre krav på utenlandske leseres oppmerksomhet.  

Verdt å trekke inn i denne sammenheng er kronikken «Dikter tross – alt» (1972), 

hvor Blekastad advarte mot det hun oppfattet som en utbredt tendens i de skandinaviske 

landene til å lete etter et politisk budskap i møte med all litteratur skrevet innenfor totalitære 

regimer. En slik forutbestemt oppfatning ville kunne lede leseren vekk fra det opprinnelige 

budskapet i diktverket, som er skrevet «ut fra livet i sin allminnelighet».177 Gitt at litteraturen 

gir uttrykk for de allmenne sidene ved det å være menneske, slik det beskrives av forfattere, 

innenfor ulike miljøer og til forskjellige tider, blir den også et redskap til forståelse mellom 

norske og tsjekkoslovakiske lesere i hennes egen samtid. Samtidig er det viktig å legge til at 

Blekastad, slik jeg leser henne, på ingen måte ønsker å avfeie de eventuelt underliggende 

politiske budskapene hos forfattere som Vaculík – slik det går frem av det hun skriver i 

etterordet til Øksa, men snarere at det finnes flere nivåer av lesninger, hvor det faktum at 

verkene også må betraktes som selvstendige kunstverk ikke må undergraves. Både som skarp 

samfunnskritiker og forfatter av verker med høy kunstnerisk verdi og en innholdsmessig 

universell appell, blir Vaculík en av dem i sin egen samtid Blekastad arbeidet mest aktivt 

med å formidle til sine norske lesere.  

Holder vi til slutt fast ved Blekastads beskrivelse av litteraturens potensiale til å 

skape forståelse og brobygging mellom mennesker, ser vi at hun fremmer et optimistisk syn 

med tanke på den dens videre levekår i Tsjekkoslovakia. Utsagnet «med blenk i augo og med 

handslag» viser tilbake til et avisinnlegg Jan Neruda skrev i forbindelse med åpningen av 

Nasjonalteateret i Praha i 1868, et bygg som tradisjonelt har blitt omtalt som «en gave fra 

                                                
177 Blekastad, «Dikter – tross alt!», Aftenposten, 18.03.1972 (Morgenutgave).  
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folket til seg sjølv».178 Her møttes alle lag av samfunnet: og det var kunstnerne og 

intelligentsiaen som sammen med arbeiderne sin tid la ned grunnsteinene til det nye 

nasjonalsymbolet. Dermed kunne den folkekjære dikteren Neruda konkludere: «Vi forstår 

kvarandre med blenk i augo og med handslag; brorskapen vår vil halda i all æva. Høyr, alle 

som står oss imot!»179 For Blekastad er det altså litteraturen og kulturen – det hun omtaler 

som åndslivet – som er den sterkeste kraften i den tsjekkiske folkesjelen. Det er åndslivet 

som knytter det tsjekkiske folket sammen, og det er gjennom litteraturen og kunsten vi i 

Norge lærer tsjekkerne å kjenne. Her ligger årsaken til at kampen for «åndelig frihet» var så 

viktig i den tsjekkiske historien. For Blekastad var det viktig å fremheve at tsjekkerne i første 

rekke hadde vært et fremtredende kulturfolk, både i kraft av sin rike nasjonale kultur og som 

deltaker i et større europeisk kulturfelleskap. 

 Som vi har vært inne på, karakteriserte Blekastad litteraturen som sevja mellom 

barken og veden på folketreet. Det er den som har gitt liv og næring til det tsjekkiske folket 

gjennom mange vanskelige århundrer. En kraft som ifølge Blekastad er så sterk at den 

eksisterer uavhengig av de enkelte dikternes skjebne: «Og morsmålet lever, litteraturen ligg 

føre, kor det enn går med kvar diktar som skreiv».180 Så lenge litteraturen og morsmålet 

lever, er det altså håp for fremtiden.  

 

                                                
178 Ibid., 169.  
179 Ibid., 169.  
180 Ibid., 343.  
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5 Brobyggeren  
 

 

Hvordan fremstiller Milada Blekastad den tsjekkiske nasjonallitteraturen for norske lesere? 

Sentralt i hennes formidlingsprosjekt står det store litteraturhistoriske tobindsverket som har 

vært gjenstand for min analyse. Allerede før vi som lesere kommer til innholdet, styres vi her 

mot de sentrale gjennomgangsmotivene i teksten, ut fra titlene Millom aust og vest og Millom 

bork og ved, og ut fra Blekastads innledningsord, altså den paratekstlige rammen. 

Preposisjonen «mellom» blir nøkkel til hennes forståelse av det tsjekkiske, da det 

tsjekkiske åndslivet både står i en mellomposisjon mellom det øst-europeiske/slaviske og det 

vest-europeiske, og vokser fram i en presset situasjon mellom krefter som drar i ulike 

retninger. På samme måte kunne vi si at Blekastad som kulturformidler mellom Norge og 

Tsjekkoslovakia under den kalde krigen selv befinner seg i en mellomposisjon, mellom to 

nasjoner som politisk, ideologisk og kulturelt står adskilt fra hverandre.  

To ledemotiver danner en tråd i fremstillingen av den tsjekkiske nasjonallitteraturen: 

forbindelsen til den vest-europeiske kulturtradisjonen og dikternes rolle som talsmenn på 

vegne av det tsjekkiske folket. Disse idéhistoriske linjene som Blekastad bruker til å nå fram 

til norske etterkrigslesere, kan ses i lys av den samtidige konteksten: polariseringen mellom 

øst og vest, som virket inn på norske leseres oppfatning av det tsjekkoslovakiske, og 

forfatternes plass i spissen for kritikken av det kommunistiske regimet i Tsjekkoslovakia.  

Begynner vi med den første tråden, var tsjekkiske diktere fra gammelt av vendt mot 

Europa, og det nasjonale åndslivet ble påvirket av kontinentale idestrømninger og hendelser. 

De tsjekkiske forfatterne sendte også impulser den andre veien, og den tsjekkiske litteraturen 

i skjæringspunktet mellom øst og vest satte sitt avtrykk på europeisk historie gjennom mange 

århundrer. Slik jeg leser henne, var det viktig for Blekastad å fremheve at tsjekkisk åndsliv 

stod i nær forbindelse med et bestemt vestlig kulturfelleskap, med frihet og demokratisk 

sinnelag som felles verdier. Her hørte også Norge og det norske hjemme. I en tid da disse 

verdiene ble forsøkt undergravet fra kommunistens side, og det tsjekkiske åndslivet hadde 

mistet den naturlige forbindelsen til Vesten, arbeider Blekastad for å bryte ned avstanden. 

Dette kommer særlig til uttrykk i fremstillingen av Jan Hus, som tar stilling til de 

store debattene på kontinentet og med sin virkningshistorie «vender et blad» i 

verdenshistorien, som forløper for reformasjonen. Med Schleiermachers teori i bakhodet 

kunne vi si at Blekastad søker å bringe Hus’ og hans posisjon i den europeiske idehistorien 
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nærmere etterkrigstidens norske lesere. Samtidig ble Hus’ sannhets-credo opphav til en viktig 

nasjonal tradisjon, som bæres videre av forfattere og intellektuelle i hennes egen samtid. 

Sannhetskravet bæres videre av Karel Havlíček, som Blekastad løfter frem med sine 

demokratiske verdier i kampen mot politiske undertrykkere. Ved å spille på et tradisjonelt 

norsk bilde av tsjekkerne som et demokratisk og frihetselskende folk, fremhever altså 

Blekastad sider ved tsjekkisk tenkning og historie som finner klangbunn hos norske lesere, 

trekk ved det tsjekkiske åndslivet som ble undertrykket under kommunistisk styre. 

Det andre særtrekket ved tsjekkisk litteratur var dikternes rolle som talsmenn for 

folket. Denne tradisjonen kan spores tilbake til Hus, og vi har fulgt den gjennom Havlíčeks 

kamp for demokratiske reformer og frem til Vaculík og dissidentforfatterne. Som 

forkjempere for sannheten, demokrati og som anførere i kamp mot undertrykkelse, har 

dikterne stått på folkets side i et land hvor befolkningen under mesteparten av sin moderne 

historie har vært underlagt de kulturelle og politiske interessene til større makter. Dermed var 

det viktig å formidle samtidsforfatternes reformarbeid, slik det kom til uttrykk i litteraturen.  

Med utgangspunkt i det tsjekkiske åndslivets historisk vanskelige vilkår plasserer 

Blekastad den tsjekkiske litteraturen mellom barken og veden på treet, altså i en presset og 

inneklemt posisjon. Slik var det også i Blekastads egen samtid, med ideologiske krav til 

kunsten, sensur og begrenset kontakt med den ene siden av verden utenfor.  

Men mellom barken og veden finnes det også liv: sevja som gir næring til hele treet 

og organismen. I litteraturen og åndslivet finner Blekastad selve livskraften som knytter det 

tsjekkiske folket sammen, ikke bare som uttrykk for opposisjon, men som kilde til forståelse 

på et allmennmenneskelig plan. I en tid da politiske forhold vanskeligjør kommunikasjon, 

både i en tsjekkisk nasjonal kontekst og på tvers av landegrenser, var det viktig for Blekastad 

å fremheve litteraturens potensial for å knytte mennesker sammen. Den setter ord på felles 

erfaringer og verdier som mennesker fra ulike land og til ulike tider vil kjenne seg igjen i. 

Slik sett blir ikke den norske resonansbunnen bare den aktuelle politiske situasjonen, men 

også litteraturens potensial som kilde til forståelse på et universelt nivå. 

Ved å oversette og sette den tsjekkiske samtidslitteraturen inn i en større idéhistorisk 

sammenheng ble Blekastad et talerør for det tsjekkiske folk i en vanskelig tid, og bygde 

således en viktig bro mellom to små nasjoner, mellom øst og vest under den kalde krigen. 

Med sin tsjekkiske bakgrunn stod hun med ett ben trygt plantet i begge landene, og hennes 

siste oversettelse bar passende nok tittelen En reise til Norden.181  

                                                
181 Se Karel Čapek, En reise til Norden, oversatt av Milada og Katrine Blekastad (Oslo: Ex libris forlag, 1995).  
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