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Sr,ovo Úvolnu

Donedávna rozb1té kontexty české literatury jako by se obrážely i v nespojitÝch kontextech literárněvědné bohemistiky. Devastace oboru doma
po roce 1948 a pak opět v nové vlně po roce 1968 udělala své pro znemožnění normální komunikace: hranice mezi lidmi a jejich postoji na straně
jedné a hranice mezi bloky na straně druhé drobily vědu o českéliteratuŤe
do enkláv.
Z odstupu minulost vypadá někdy až nepŤehledně a chaoticky: hodnoty
vyvzdorované vedle pseudoodborného Žvástu, risilí o solidnostvedle ochotn;ich ilustrací pŤedem daného ideologického schématu, powchnost vedle
hloubky: u nás doma, ale ovšem také venku, na V;íchodě i (v jiné podobě
aťci) na Západé' A také další věci tu sehrály svou roli: národní bohemistiky
se obracejí pŤedevšímk domácímu prostŤedí, reagují na jeho možnosti a
potŤeby a často je méně zajímá, co se děje u sousedri; jsou také obvykle
začleněny a někdy pŤímorozpuštěny v obecném bádání slavistickém, jsou
odváděny od literární historie a teorie ke kulturní publicistice a zejména
ke konkrétní pedagogické praxi atd., nic z toho nepiispívá k vědomíjediného badatelského obzoru.
Zhruba tyto rivahy stály v pozadí myšlenky 7. hongresu suětouéliterdrněuědné bohemistihy.
Proč bohemistiky? Protože jsme nepochybovali o tom, Že bohemistika
je oborem dostatečně svébytn5ím a vyhraněnym, aby nepotŤebovala ono
obecné slovanské zastŤešení,které se v novější době stává nejednou zavádéjícím anachronismem.
Proč literárněvědné? ProtoŽe jsme si byli vědomi, že problémy lingvistri
a historikri jsou pŤecejen jiné a pŤílišby drobily naši debatu.
Proč světové? Protože pociťujeme rozparcelování oboru do rozmanilich
enkláv za nadále neudržitelné, jde nrím o to vidět bohemistickou literární
vědu jako jeden celek skutečně ve světovém měiítku.
Proč kongres? ProtoŽejsme chtěli více než konferenci k jednomu rizkému tématu, pŤáli jsme si pŤilákat do Prahy na společnéjednání každého,
kdo se odborně českou literaturou zabytá, bez ohledu na to, kter5ím obdo.
bím, kter;fmi autory, bez ohledu na to, zajímá-li ho více studium tradice
českého literárněvědného strukturalismu,
nebo anal;Íza konkrétního díla.
A proč první? To samozŤejmě vyplynulo ze situace. Setkání takového
typu se dosud neuskutečnilo a ani uskutečnit nemohlo - v tomto smyslu
zakládá tradici. PŤedpokládá své pokračov ání. U žv této chvíli uvaŽuj eme
o pětiletém intervalu, a tedy o roce 2000 jako o roce kongresu druhého.
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kému tématu,pŤálijsme si pŤilákat do Prahy na společné
kdo se odborně českouliteraturou zabyvá, bez ohledu na to, kterym obdobím, kterfmi autory, bez ohledu nato, zajímá-li ho více studium tradice
českéholiterárněvědného strukturalismu, nebo anal! za konkrétníhodíla.
A pročprvní? To samozŤejměvyplynulo ze situace' Setkání takového
typu se dosud neuskutečnilo a ani uskutečnit nemohlo - v tomto smyslu
zakládá tradici. PŤedpokládásvépokračováni.Užv tétochvíli uvaŽujeme
o pětiletém intervalu, a tedy o roce 2000 jako o roce kongresu druhého.

7. hongres suětouéliterdrněuědné bohemistihy, kte4f se uskutečnil v
Prazeve dnech 28.-30. června 1995, byl tedy pokusem pŤipomenout společn;f badatelsk;i horizont. Mezinárodní setkání organizoval Ustav pro Českou
literaturu AV ČR společně s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy (pŤesněji Ťečenos její katedrou českéliteratury a Ústavem bohemistickych studií, kter;Í do podniku vložil zejména dlouholeté zkušenosti s poŤádáním
letních škol), ale pomoci se dostalo i odjinud. Ministr kultury i ministr
zahraničí posk1'tli záštitu (zejména ministerstvo zahraničí pŤesně pochopilo,
jaké šance takové soustŤedění bohemistri, neoficiáIních ''vys1ancri'' naší
kultury v cizině,nabízí), open Society Fund piispěl finančně, obec spisovatel , každoročnézvouci do Prahy pŤekladatele z češtiny,se letošního prekladatelského semináŤe vzdala a pŤipojila se ke kongresovému podniku
v;Íletem do Písku a s ním spojenfm kulat1ím stolem o současné českéliteratuŤe.
Na konci června 1995 se tak sešlo v Praze pŤes sto zahraničních odbor.
níkťrna českou literaturu z dvaadvaceti zemí světa se zástupci českych
Iiterárněvědnfch pracovišť' Nechyběla tu velmi zvučná jména, a tak organizátoŤi využili slavnostní pŤíležitosti a pŤedali někter1fm ričastníkrim z
ciziny pamětnÍ medaili F. X. Saldy za jejich zásluhy o obor a propagaci
českéliteratury (velr,yslancrim B. Ničevovi, J. Baluchovi, dále L. Doleželovi,
M' Grygarovi, H. Koskové, N' Kopystianské, A. Kratochvilovi, o. Malevičovi,A. Mylnikovovi, S. Nikolskému, H. Rothemu, H. Schmidové, M. Tomčíkovi, P. Tlenskému, J. Vintrovi, P. Winczerovi). A]e objevila se tu _ jakkoli
v menším počtu _ i plejáda mladších bohemistri alespoĎ jako pŤíslib toho,
Že se bohemistika nezmění v obor doyenri.
Protože šlo o první setkání, byl hlavním tématem stav oboru, vzájemná
konfrontace pohledu na českou literaturu a na perspektivy její odborné
reflexe.
Dnes mriŽeme Ťíci, že kongres zďátné skončil' Plyne-li z něho nějaké
poučení, pak právě to, které ved]o k uspoŤádání tak velké mezinárodní
odborné akce. Nejsme sami _ ani my u pramene' ani naši ko|egové ze zahraničí - problémy českéliteraturyjsou našimi společn mi problémy. Jedi.
ně vzájemná konfrontace a diskuse mriže vytvoŤit prostŤedí,ve kterém se
budou moci pŤirozeně tŤíbit a poměŤovat hodnoty.
Madimír Macura
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zPRÁVA o sTAvI.]čpsrÝcH sTUDIÍ v AUsTRÁLII
ALFRED FRENCH

Rozvoj studia bohemistiky v Austrálii je nevyhnutelně spojen s rozvojem
slovanskych studií na britskych univerzitách' PŤed koncem druhé světové
války byl v Lond1íně ustaven zvláštní v;íbor' aby zkoumal stav a možnosti
studia slovansk;ích jazykti ve Velké Británii' Souhrnná zpráva publikovaná
v roce 1947 poukázala na znepokojivé opomíjení těchto studií. Ze všech
slovansk1fch jazykri získala ve studijních plánech pevné místo pouze rrrština'
Zpráva zátoveĚ doporučila, aby byla založena instituce umoŽĎující studium
ruskélro jazyka i dalších v;Íchodoevropsk;Ích jazykri a aby byl podniknut
seriÓzní pokus vytvoŤit i v této oblasti akademickou tradici co do kvality
srovnatelnou s ostatními pŤedměty studovan1Ími v rámci humanitních věd.
V1fsledkem bylo, že se katedry ruštiny začaly objevovat na mnoha univerzi.'menších
tách, studium tzv.
slovanskych jazykri'' se však ani nadále
uspokojivě nerozvíjelo.
Australské univerzity se v tomto období začaly Ťídit pŤíkladem britsk5ích
škol a zcela pŤirozeně zača|y téžit z jejich zkušeností. Vy'tváŤela se nová
stálá skupina sluŽebně starších vYsokoškolsk1Íchučitelri' V roce ]-958 The
Australian Quarterly uveŤejnil článek Slouanshá, a ufchodoeuropshd' studia
u Austrdlii' kter podrobně analyzoval britskou zprávla obrátil pozornost
k neuspokojivé situaci na australsk;Ích univerzitách. Tehdy existovaly pouze
malá katedra ruštiny v CanbeŤe a stále rispěšněji se rozvíjející katedra
v Melbourne' Kromě těchto dvou míst v Austrálii prokazatelně neexistovala
žádná další, ani se zde neučil žádn;fjin;i slovansk;fjazyk. Právě v této době
se univerzity věnovaly rozsáh m plánrim svého budoucího rozvoje - v uvedeném článku bylo doporučeno, aby toto plánování zahrnulo i rivahu na téma
seriÓzního rozvoje slovansk;ích studií.
Další v'voj byl poněkud pomal , ale napĚíklad The Journal ofthe Austrďian Universities Lang'rages and Literature Association začď uveŤejĎovat
recenze česk;Íchknih a otiskovat studie tfkající se českéhojazyka, literatury, kultury, dějin atd. Katedry ruštiny na mnoha australsk1fch univerzitách
nawhovaly qlrrkové programy, které nezbytně obsahovaly i odkazy do oblasti jinfch slovansk;fch jazykri a ]iteratur. Žad.'o aati t.atedry kromě kateder
ruštiny však už za|oženy nebyly a jak;ikoliv pŤftlon k ''menším slovansk;Ím
jazykrim'. znamenal spíšejen stálé zklamání. V poslední době se zájem
univerzit o slovanská studia a ojejich finanční podporuještě zmenšil, protoŽe austrďská vláda svou podporu pŤesunula do oblasti rozvoje stuďí asijsk1ích.

11

1. hongres suětouéliterdrněuědné bohemistihy, kter se uskutečnil v
Ptazeve dnech 28.-30. čerwna1995' byl tedy pokusem pŤipomenout společn;í badatelsky horizont' Mezinárodní setkání organizoval Ustav pro českou
literaturu AV CR společně s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy (pŤesněji Ťečenos její katedrou českéliteratury a Ustavem bohemistick;fch studií, kter1Í do podniku vloŽil zejména dlouholeté zkušenosti s poŤádáním
letních škol), ale pomoci se dostalo i odjinud. Ministr kultury i ministr
zahraničí poskytli záštitu (zejména ministerstvo zahtanlčípŤesně pochopilo,
jaké šance takové soustŤedění bohemistri, neoficiálních ''vyslancri'. naší
kultury v crziné'nabízí), open Society Fund pŤispěl finančně, obec spisovatelri, každoročně zvoucí do Prahy pŤekladatele z češtiny,se letošního prekladatelského semináŤe vzďa|a a pŤipojila se ke kongresovému podniku
v5Íletemdo Písku a s ním spojen;fm kulalfm stolem o současnéčeskéliterature.
Na konci června 1995 se tak sešlo v Praze pŤes sto zahraničních odborníkri na českou literaturu z dvaadvaceti zemí světa se zástupci česk ch
iiterárněvědn
ch pracovišť. Nechyběla tu velmi zvučná jména, a tak organizátoíi využili slavnostní pŤíleŽitosti a pŤedali některfm ríčastníkrim z
ciziny pamětnÍ medaili F' X' Saldy za jejich zásluhy o obor a propagaci
českéliteratury (velvyslancrim B. Ničevovi, J. Baluchovi, dále L. Doleželovi,
M. Grygarovi, H' Koskové, N. Kopystianské, A. Kratochvilovi, o' Malevičovi,A. Mylnikovovi, S. Nikolskému, H. Rothemu, H. Schmidové, M. Tomčíkovi, P. TYenskému, J. Vintrovi, P. Winczerovi). Ale objevila se tu _ jakkoli
v menším počtu _ i plejáda mladších bohemistti alespoĎ jako pŤíslib toho,
že se bohemistika nezmění v obor doyenri'
Protože šIo o první setkání, byl hlavním tématem stav obor.tr,vzájemná
konfrontace pohledu na českou literaturu a na perspektivy její odborné
reflexe.
Dnes mriŽem e Ťíct,že kongres zdárné skončil. PlyneJi z něho nějaké
poučení, pak právě to, které vedlo k uspoŤádání tak velké mezinárodní
odborné akce' Nejsme sami _ ani my u pramene' ani naši ko|egové ze zahraničí - problémy českéliteratury jsou našimi společn1funiproblémy. Jedi.
ně vzájemná konfrontace a diskuse mriže vytvoŤit prostŤedí,ve kterém se
budou moci pŤirozeně tŤíbit a poměŤovat hodnoty.
Vladimír
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zPr"AvA o sTAvU čnsrfcn sTUDIÍv AUsTRÁLII
ALFRED FRENCH

Rozvoj studia bohemistiky v AustráIii je nevyhnutelně spojen s rozvojem
slovansk;fch studií na britsk ch univerzitách. PŤed koncem druhé světové
války byl v Lond;fně ustaven zvláštní v5íbor,aby zkoumal stav a možnosti
studia slovansk;ichjazykri ve Velké Británii. Souhrnná zpráva publikovaná
v rcce 1947 poukázala na znepokojivé opomíjení těchto studií' Ze všech
slovansk1fch jazykri získala ve studijních plánech pevné místo pouze rušťina.
Zpráva zároveĎ doporučila, aby byla za|oženainstituce umožĎující studium
ruského jazyka i dalších v1Íchodoevropsk1fchjazykú a aby byl podniknut
seriÓzní pokus vytvoŤit i v této oblasti akademickou tradici co do kvality
srovnatelnou s ostatními pŤedměty studovan;fmi v rámci humanitních věd.
V1fsledkem bylo, Že se katedry ruštiny zaéa|y objevovat na mnoha univerzi''menších
tách, studium tzv.
slovansk1fch jazyktt,, se však ani nadále
uspokojivě nerozvíjelo.
Australské univerzity se v tomto období začaly Ěídit pžíkladem britsk;ich
škol a zcela pŤirozeně začaly téžlt zjejich zkušeností. VytváŤela se nová
stálá skupina služebně starších vysokoškolsk;ích učitelri. V roce 1958 The
Australian Quarterly uveŤejnil ÓLánek Slouanshd' a ulchodoeuropská studia
u Austrdlíi, kte4f podrobně analyzoval britskou zpráwl a obrátil pozornost
k neuspokojivé situaci na australsk;Ích rrniverzitách. Tehdy existovaly pouze
malá katedra ruštiny v CanbeŤe a stále írspěšněji se rozvíjející katedra
v Melbourne. Kromě těchto dvou míst v Austrálii prokazatelně neexistovala
Žádná další' ani se zde neučil žádn1fjin slovansk;íjazyk. Právě v této době
se univerzity věnovaly rozsáh m planrim svého budoucího rozvoje - v uvedeném článku bylo doporučeno, aby toto plánování zahrnulo i vahu na téma
seriÓzního rozvoje slovansk;ích studií'
Další vjvoj byl poněkud pomal;í, ale napŤíklad The Journal of the Austrďian Universities Languages and Literature Association začal uveŤejĎovat
recenze česk;Íchknih a otiskovat studie t kající se českéhojazyka, literatury, kultury, dějin atd. Katedry ruštiny na mnoha australsk1fch univerzitách
nawhovďy qiukové programy, které nezbytně obsahovaly i odkazy do oblasti jin;fch slovansk ch jazykri a literatur. Žadno datsi t.atedry kromě kateder
ruštiny však lž založeny nebyly a jakfkoliv pÍíklon k ''menším slovanskym
jazykrim'' znamenal spíšejen stálé zklamání. V poslední době se zájem
univerzit o slovanská studia a ojejich finanční podporuještě zmenšil, protoŽe austrďská vláda svou podporu pŤesunula do oblasti tozvoje studií asijsk;fch.
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V současnostise českyjazyk a literatura objevujíjen jako doplĎující
prvek v kursech všeobecnélingvistiky nebo v rámci slovansk;fch studií.
Piíkladem tu mrižeb;Ítsrovnávací kurs ruštiny a češtinyna univerzitě v
studia
Melbourne. Českáhistorie a literaturajsou i součástívšeobecného
v postgraduálních kursech Centra slovansk1Íchstudií na Monash University'
jazyka je
Velmi aktivní jsou oblasti mimouniverzitní. V uka českého
jako
snaha
skupinami
dobrovolnynrizájmovfmi
tu organizována pŤedevším
tradinárodními
s
kontinuitu
pristěhovalcri
generaci
udržet
pomoci další
cemi. Takov5ítodruh kulturních aktivit je jako součástjejích multikulturních programri australskou vládou podporován.
Vzdělanost česk;fchemigrantri v Austrálii je na vysokérírovnia jejich
v oblasti hudby. Ceské
kulturní pŤínosjeskutečněimponující.PŤedevším
hudebníkyje možnénajíttéměŤna každéaustralskékonzervatoŤi avkažďé
koncertní síni. Programy věnovanéčeskéhudbějsou zcela běžné,bylo uspoŤádáno také několik festivalrj českéhudby. Australsk rozhlas i televize
literado svych programri dokonce zaŤazvjítakékombinovanépoŤadyčeské
tury a hudby, ve kterych uvádějí napňíkladpráce Havlovy, Holanovy',Seifertovy a dalších.
Jedním z v sledkri snahy založit na australsk;Íchuniverzitách akademickou tradici slovanskych studiíje kupŤíkladurozšiŤováníkniŽních fond
nezbytnych pro budoucí vyzkumy nebo stále se zvyšujícípočetvědeckych
publikací zab,fvajicíchse slovanskou problematikou. Australské literárni
časopisyMeanjin, Southern Review nebo Phoenix časod časuuveŤejĎují
pŤeklady česk;Íchprací. Nejdriležitějšímpublikačním centrem je Journal
ofAustralian Slavonic and East European Studies, ktery nedávno vydal
jako své mimoŤádnéčísloSlaulc Papers from T|lo Hemispheres. PŤísun
vědeckych pracívznikajícíchna domácíchuniverzitáchje stál ajsou většinou publikovány v renomovanych mezinárodních odbornych časopisech.
V posledníchdeseti letech se objevila i Ťadavědeck ch publikací o české
'.klasické',česképrÓzy,
literatuŤe a historii' které zahrnují jak pŤeklady
tak i pŤekladypoezie od stňedověkuažpo současnost.Kvydráníje pŤipraven
pŤeklad Schulzova románu Ká'men a bolest. objevily se také monografie
literatury.
poválečné
i současné
mezivá]ečné,
zpracovávajícítematiku české
v
Austrálii
Žijících
česk]fch
spisovatelích
Je rnožnézmínit se i o některych
a publikujících česky,většinou v zámoŤsk1fchnakladatelstvích.
Pro australskou kulturu je činnostčesk;fchumělcťr,spisovatel a vědeckych pracovníkťrmimoŤádn m pŤínosem.
(pŤeloŽilPetr Holman)
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PŘEHLED HIsToRICKÉHo rrÍvo.rp
A soUčAsNÉHo oĚNÍ
LITERARNĚvĚonrÉ BoHEMISTIKY v BULIIARSKU
IVAN PAVLOV

Studium českéliteratury je svázáno s v5Ístavboubulharsk;Íchhumanistrckfch disciplín ve druhé polovině 19. stoletív souvislosti se vzrtlstajícím
vědeck;Ímzájmem o cizí kulturní fenomény.Ve filologii se jako první objevilo dilema v zarnéŤenívyzkumuna dvě samostatnéoblasti - jazyk a literaturu. Pochopitelná jazykovědná metodologická hegemonie určujespecifika
qfzkumu stojícíhou zrodu Sofijskéuniverzity Klimenta ochridského roku
1888.Prioritnívědecky vyzkum slovanskékultury v tétodoběje plně pocho.
piteln;f. Začínajícíakademická qiukacizích jazykri pomáhala i rozvoji qfuky
českéhojazyka a v zkumu textov;Íchmodelri tvorby českychspisovatelri,
kterése využívalyk jazykovémuvyučování.Tato druhotná a do jisté míry
pomocná funkce českéliteraturyje vywaŽovánapočetnouričastíčeskych
učitelri,umělcri a dalšíchosobnostív právě osvobozenémBulharsku, rovněž
i recepcí některfch česk1fchautorri, kteŤíod poloviny 19. století prostŤed.
nictvím pŤekladrizdomácněli v tehdejšímbulharském tisku' T}'tospontánní
česko-bulharskékulturní vztatry rozvíjející
se v žurnalistickych horizontech
neovlivnily pŤímobulharské teoretické myšlení a nepŤispěly k hlubšímu
oceněníděl česk ch spisovatelti.
Tehdejšímubulharskémuoceněníhodnot české
literatury bránila všeobjímajícíidea panslovanství' Vědla Bulhary po staletí k zájmu o velky
slovansk;í celek, teprve později zač,alabyt pokládána i za nebezpečípŤi
obraně národní kultury a politickéidentity. P. R. Slavejkov (1827-1895)'
básnick;f nestor bulharskéhoobrození,varuje, že''nejdffvjsem Bulhar, aŽ
potom Slovan''. od konce 19. stoletíje pociťováno to tragičtějiprotiklad
mezi povyšovánímslovanskéhotvrirčíhomyšlenía nepŤedvídatelnostíslovanské politiky' VstŤícn1Í
zájem menšíchslovansk1fch národri byl mnohdy
založenna soucitu a vědomí obdobnéhonárodního ridělu. V tomto smyslu
znovu Slavejkov objasřuje ve svéstati Idejata na panslauizma u Bochernija
v nejpopulárnějšímbulharskémobrozenskémčasopiseMakedonija ( 1869)
zdrženlivost Čechtike krajnostem imperiálního panslavismu. Jeho syn
PenčoSlavejkov (1866-1912),teoretik bulharského modernismu, první
narušuje ve vztahu k českéliteratuŤeschématavšeslovanskénekritičnosti.
Podle jeho míněnínení Jan Neruda pro Bulharsko vhodn ''ne proto, Že
to není dobr;/spisovatel, ale protožejeho krásné fejetony Qako speciálně
l3

V současnostise česk5íjazyka literatura objevujíjenjako doplĎující
prvek v kursech všeobecnélingvistiky nebo v rámci s]ovanskych studií.
PŤíklademtu mrižeb]ft srovnávací kurs ruštiny a češtinyna univerzitě v
studia
Melbourne. Českáhistorie a literaturajsou i součástívšeobecného
v postgraduálních kursech Centra slovansk;Íchstudií na Monash University.
jazyka je
Velmi aktivní jsou oblasti mimouniverzitní. V uka českého
jako
snaha
zájmovfmi skupinami
dobrovoln3Ínri
tu organizována pŤedevším
tradinárodními
s
kontinuitu
pŤistěhovalcri
udržet
generaci
pomoci další
cemi. Takovyto druh kulturních aktivit je jako součástjejíchmultikulturních programri australskou vládou podporován'
Vzdělanost českychemigrantri v Austrálii je na vysoké rirovni a jejich
v oblasti hudby. Ceské
kulturní pŤínosjeskutečněimponující.PŤedevším
hudebníkyje možnénajíttéměŤn akaždéaustralskékonzervatoŤia v každé
bylo uspohudbějsou zcelaběžné,
koncertnísíni'Programy věnovanéčeské
Ťádáno také několik festivalri českéhudby. Australsky rozhlas i televize
literado sqf'ch programri dokonce zaŤazujítakékombinovanépoŤadyčeské
tury a hudby, ve kte4ích uvádějí napŤftlad práce Havlorry',Holanovy, Seifertovy a dalších.
Jedním z v1fsledk snahy založit na australŠkychuniverzitách akademickou tradici slovansk3íchstudiíje kupŤíkladurozšiŤováníknižníchfondri
nezby'bn ch pro budoucí vyzkumy nebo stále se zvyšujícípočetvědeck1fch
publikací zabyv ajícíchseslovanskou problematikou. Australské literární
časopisyMeanjin, Southern Review nebo Phoenix časod časuuveŤejĎují
pŤeklady česk]fchprací. Nejdriležitějšímpublikačním centrem je Journal
ofAustralian Slavonic and East European Studies, kter:/ nedávno vydal
jako své mimoŤádnéčísloSlauic Papers from T|llo Hemispheres. Pffsun
vědeck;fch prací vznikajících na domácích univerzitách je stál a jsou vět.
šinoupublikovány v renomovanychmezinárodníchodborn;fchčasopisech.
V posledníchdeseti letech se objevila i Ťadavědeck]ichpublikací o české
.'klasické.'česképrÓzy,
literatuŤe a historii, které zahrnují jak pŤeklady
tak i pŤekladypoezie od stŤedověkuažpo současnost.K lydání je pŤipraven
pŤeklad Schulzova románu Ká'rnen a bolest, objevily se také monografie
literatury.
meziválečné,poválečnéi současné
zpracovávajícítematiku české
Austrálii
v
žijících
ch
spisovatelích
česk
Je moŽnézmínit se i o některrych
a publikujícíchčesky,většinou v zámoŤsk ch nakladatelstvích.
Pro austra]skou kulturuje činnostčeskychumělcri, spisovatelri a vědeck;ich pracovníkri mimoŤádn m pÍínosem.
(pŤeložilPetr Holman)
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LITERÁRNĚvĚDNÉ

BoHEMISTII(r

v BULIIARSKU

IVAN PAVLOV

Studium českéliteratury je svázáno s v5ístavboubulharsk1fch humanistickfch disciplín ve druhé polovině 19. století v souvislosti se vzrristajícím
vědeck1fm zájmem o cizí kulturní fenomény.Ve filologii se jako první objevilo dilema v zaméÍenívyzkumuna dvě samostatnéob]asti _ jazyk a litera.
turu. Pochopitelná jazykovědná metodologická hegemonie určujespecifika
qfzkumu stojícíhou zrodu Sofijskéuniverzity Klimenta ochridského roku
1888.Prioritní vědeck;fqfzkum slovanskékultury v teto doběje plně pochopiteln1f. Zalínající akademická v ukacizích jazykri pomáhala i rozvoji vyuky
jazyka a v;Ízkumutextov;Íchmodel tvorby česk ch spisovatelú,
českého
které se využívalyk jazykovémtrvyučování.Tato druhotná a do jisté míry
pomocná funkce českéliteraturyje vyvaŽována početnouričastíčesk;ich
učitelri,uměIcri a dalšíchosobnostív právě osvobozenémBulharsku, rovněŽ
i recepcíněkterych česk;fchautor , kteŤíod poloviny 19. stoletíprostňednictvím pŤeklad zdomácněli v tehdejšímbulharském tisku. T}'tospontánní
česko-bulharskékulturnívztahy rozvtjejícíse v žurnalistick;fchhorizontech
neovlivnily pŤímobulharské teoretické myšlení a nepŤispěly k hlubšímu
ocenění děl česk;ichspisovatelri.
literatury bránila vše.
Tehdejšímubulharskémuoceněníhodnot české
objímajícíidea panslovanství. Védla Bu]hary po staletí k zájmll o velk;Í
slovansk1fcelek, teprve později zač,a|abytpokládána i za nebezpečípŤi
obraně národní kultury a politickéidentity. P. R' Slavejkov (1827-1895)'
básnick nestorbulharskéhoobrození,varuje, že'.nejdŤívjsem
Bulhar, aŽ
potom Slovan'.. od konce 19. stoletíje pociťováno to tragičtějiprotiklad
mezi povyšovánímslovanskéhotvrirčíhomyšlenía nepŤedvídatelnostíslovansképolitiky' VstŤícn;/'zájem
menšíchslovansk;íchnárodri byl mnohdy
za|oŽenna soucitu a vědomí obdobnéhonárodního rídělu.V tomto smyslu
znovu Slavejkov objasĎujeve svéstati Idejata na panslauizma u Bochemija
v nejpopulárnějšímbulharskémobrozenskémčasopiseMakedonija (1869)
zdrženlivost Čechrlke krajnostem imperiálního panslavismu' Jeho syn
PenčoSlavejkov (1866-1912),teoretik bulharského modernismu, první
narušuje ve vztahu k českéliteratuŤe schématavšeslovanskénekritičnosti.
Podle jeho míněnínení Jan Neruda pro Bulharsko vhodny ,'ne proto, Že
to není dobr;fspisovatel, ale protoŽejeho krásné fejetony Qako speciálne

t3

české)jsou nepŤeložitelné a nepochopitelné nikomu jinému než ob5rvatel m
z|atéPtahy a to, coje pŤeložitelnéa pochopitelné pro nás, jsou práce pŤíliš
prosté.'''
.'bulharského,' prostŤednictvím''českého''
Zátoveí s počínajícíprojekcí
se l'1rrčování a vyzkum českéliteratury stávají permanentním prověŤováním
bulharsk1ích vědeck;fch ambicí, namíŤenych k respektování stŤedoevropské
tvrirčítradice, rozdvojené arozvíjejíci se mezi V1/chodem a Západem. Dvě
hodnocení' mezi nimiŽ leží časová proluka pril století, ilustrují vfvoj
bulharské zkušenosti v tomto směru. Profesor českéliteratury na Sofijské
univerzitě Boris Jocov (1894-1945) zobecĎuje pŤísnéakademické cíle: '.aby
se prozkoumaly duchovní styky mezi slovansk;fmi národy tak, jak jsou
zrcadleny v jejich písemnictví - vědeckém, publicistickém a uměleckém
_, to znamená pŤednostně zkounrat vyprijčenéideje, stavební materiály
a formy a dále pŤes postiŽitelné vzájemné p sobení pak dojít aŽ k jejich
společnym moment m jak duchovním, tak obsahov1im'''2
V reakci na první ucelenou bulharskou dějinnou syntézu českéliteratury
''Padla
Istorija na češkataliteratura (1986' 1989) recenzent poznamenává:
víra, želiterárněhistoricky l klad musí Ěrtat vše o Češíchv horizontu jejich
vlastních potŤeb, žeje pŤedstavuje vjejich riplnosti ajejich pohledu. Toto
nám sdělují pochyby, váhání a otázky autorri sledovan ch Dějin - to se
dotfká statutu Cechri. Naopak právě samolibost ve faktogTafii, kvalifikující
sebevědomy jazyk, skr'yvá velké nebezpečívzájemné možnosti dialogu. Tento
jazyk neproblematizuje Čechy...proměĎuje je na ''Čechy''slouŽící''potŤebě'..3
Nacionální naladění bylo prokazatelně drisledkem vlastního národního
postavení, nemělo rysy obecně slovanské, ale pŤesto se nezastavují moŽnosti
a znásobuje se nahromadény ana|yzátorsky potenciál směŤujícík problematice slovanské kulturní samostatnosti. Sociální vysledek tohoto postavení
se projevuje nejvíce ve vzdělávací činnosti Sofijské univerzity' Její první
rektor Aleksander Teodorov-Balan ( 1859- 1959) ukončuje doktorátem ze
slovanské filologie svá studia na Karlově univel'Zitě a dlouhá léta pŤednáší
.'teoreticky prakticky'.
i
historii českéliteratury. Na pozváni Jednoty česk;/'ch filologri uskutečĎuje 1. 3. 1930 v Praze pŤednášku,jež byla celá publikována pod názvem Bulharskd literatura u kulturním poměru h jinlrn lite-

1
2

P. Slavejkov: Tri belgarski literaturni spisanija, Zname 20. 12. I8g7.
Slavjanskite literatury i slavjanskoto seznanie v Belgarija, Belgarski preglerl 1929,
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raturdrn slouanskjm,, v níž sumarizuje svou vědeckou zkušenost na poli
českéliteratury. Sv m základním směŤováním byl Balanjazykovědec, odkláněl se však od mladogramatick ch norem pŤi v1fkladu literárních textri
'.PŤesvědčivé
a hlavně pŤi hledání ideového základu nové českéliteratury:
pro
slovo
česky
národ
polovině 17.
ajazyk
ovšem
zazně|ojíž
v
vlastenecké
století u B. Balbína, ba zaznéIo již i slovo pro pŤíbuznost a pobratimství
s ostatními Slovany'' (s. 602).
PŤekladatel této stati, hvězda slavistiky prof. A. Frinta, udělal na tomto
místě pod čarou poznámku, kterou začínápiímy literárněvědny česko-bul.'V
této souvislosti tŤeba jmenovati dŤívějšíprojevy M' J'
harsk;Í dialog:
Husa, J. Blahoslava, Komenského (Kšaft aDějiny círhue slouanské od Cyrila
a Metoděje) a jiné našich spisovatelri.' (s. 602).
Diskusní pŤístup bulharskélro bohemisty pŤetrvává i prostŤednictvím
jeho vztahu k metodologickému patosu typick;Ích a historiograficky osobit1fch
praci: Istorija slaujanskich literatur A. N. Pypina a V. D. Spasoviče (St.
Peterburg, I 1879' II 1881); J' Karásek: Slawische Literaturgeschichte
(Leipzig, I-II 1906); J. Máchal: Slouanské literatury I.III (Praha1922-Ig29);
F. Wollman: Slouesnost Slouan (Praha 1928). PŤi pŤíležitostimetodologického hodnocení pŤínosu poslední z těchto knih konstatuje Balan: 'Jde mu
ne tolik o obtaz literatur slovansk1/'ch za jisté doby a podle jistého směru,
jako spíše o syntézu slovanské myšlenky v daném proudu kulturním či
literrírním... VfHad slovansk;ích literatur eidograficky bude povžďy narážeti
na nepŤekonatelné nesrovnalosti a obtíŽe, protoŽe kaŽdy národ slovansky
tvoŤí v dějinách lidstva zvláštní sociologick;í celek a literatura takového
celku závisí na mnohonásobn;ích stycích a pohybech jeho Života jin;fm
soukmenovcrim cizích,. (s. 482).
SměŤování bulharské bohemistiky k teoretické pŤesnosti začíná jiŽ v
jedné z prvních Balanov ch publikací - pŤekladu knihy Uuod u estetikata
s ogled na poezijata od Antonína Pošíka (pŤeklad byl vydán v jednom z
nejprestižnějších vydavatelství G. G. Danov v Plovdivu roku 1885). Elementy
českéliterárněvědné terminologie využil Balan ve specializované studii
Slouesnite proizuodi i terminologijata okolo tjach.s
A. Teodorov-Balan se cítil povinen vědecky pracovat i na velkém tématu
klasické slavistiky - na problematice cyrilometodějské' Jeho práce Kiril
i Metodij (SofijaL922) se váže k počátkrim českéliteratury a k náboŽenské
a jazykové iniciativě obou bratrri v době velkomoravské mise. Ve většině
obdobn1fch bulharsk1/ch prací je tato problematika nahlížena v kontextu
starobulharské literární tradice.

a
istorii i dialog meždu kul turite, Homo bolrcmicus,
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Slouanski pŤehted 1930,s. 481.486, 598-605.
Godišnik na Softjskajauniuersi,tet8-9,1912/1913'Istoriko-Íiiologičeskifakultet, l, s.1-44
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české)jsou nepŤeloŽitelné a nepochopitelné nikomu jinému neŽ obyvatelum
z|atéPtahy a to, coje pŤeloŽitelnéa pochopitelné pro nás, jsou práce pŤíliš
prosté.'''
.'bulharského'. prostŤednictvím,'českého,'
Zárov eí s počínajícíprojekcí
se rryrrčování a r 'zkum českéliteratury stávají permanentním prověŤováním
bulharsk;fch vědeck3Ích ambicí, namíŤen1/.chk respektování stŤedoevropské
tvrirčítradice, rozdvojené arozvijejicí se mezi V1fchodem a Západem. Dvě
hodnocení, mezi nimiž leží časová proluka pril století, ilustrují vy'voj
bulharské zkušenosti v tomto směru. Profesor českéliteratury na Sofijské
,.aby
univerzitě Boris Jocov (1894-1945) zobecĎuje pŤísnéakademické cíle:
jak
jsou
se prozkoumaly duchovní styky mezi slovanskymi národy tak,
_
jejich
písemnictví
publicistickém
vědeckém,
a uměIeckém
zrcadleny v
_, to znamená pŤednostně zkounrat vyprijčenéideje, stavební materiály
a formy a dále pŤes postižitelné vzájemné prisobení pak dojít aŽ k jejich
společn;ím moment m jak duchovním, tak obsahovym'''2
V reakci na prwní ucelenou bulharskou dějinnou syntézu českéliteratury
.'Padla
Istorija na češleataliteratura ( 1986, 1989) recenzent poznamenává:
v horizontu jejich
vfi:a, že literárněhistorick;í qÍklad musí Ěíkat vše o ČeŠÍcb
vlastních potŤeb, žeje pŤedstavuje vjejich riplnosti ajejich pohledu. Toto
nám sdělují pochyby, váhání a otázky autorri sledovanych Dějin - to se
dotfká statutu Čechti' Naopak právě samo]ibost ve faktografii, kvalifikující
sebevědomÝ jazyk, skr vá velké nebezpečívzájemné moŽnosti dialogu. Tento
''potiebě''.3
jazyk neproblematizuje Čechy...proměnuje je na '.Čechy'.slouŽící
Nacionální naladění bylo prokazatelně drisledkem vlastního národního
postavení, nemělo rysy obecně slovanské, ale pŤesto se nezastavují možnosti
a znásobuje se nahromaděny ana7yzátorsk1f potencial směŤujícík problematice slovanské kulturní samostatnosti. Sociální vysledek tohoto postavení
se projevuje nejvíce ve vzdělávací činnosti Sofijské univerzity. Její první
rektor Aleksander Teodorov-Balan (1859-1959) ukončuje doktorátem ze
slovanské filologie svá studia na Karlově univerzitě a dlouhá léta pŤednáší
',teoreticky prakticky'' historii českéliteratury. Na pozvání Jednoty česi
k;Íchfilologri uskutečĎuje 1. 3. 1930 v Praze pŤednášku, jeŽ byla celá publikována pod názvem Bulharshá literatura u kulturním poměru h jin!,m lite-

1

P. Slavejkov: Tri belgarski literaturni spisanija, Zname 20. 12. I8g7.
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raturárn slouanshlm,n v níž sumarizuje svou vědeckou zkušenost na poli
českéliteratury. Svym základním směŤováním byl Balanjazykovědec, odkláněI se však od mladogramatick1fch norem pňi v1íkladu literárních textri
',PŤesvědčivé
a hlavně pŤi hledání ideového základu nové českéliteratury:
vlastenecké slovo pro česky národ ajazyk ovšem zaznělojiŽ v polovině 17.
století u B. Balbína, ba zaznéIo již i slovo pro pŤíbuznost a pobratimství
s ostatními Slovany', (s. 602).
PŤekladatel této stati, hvězda slavistiky prof' A' Frinta, udělal na tomto
místě pod čarou poznámku, kterou začinápí-ímy literárněvědn]Í česko-bul'.V
této souvislosti tŤeba jmenovati dÍívějšíprojevy M. J.
harsky dialog:
Husa, J. Blahoslava, Komenského (Kšaft aDějiny círhue slouanshé od Cyrila
a Metoděje) a jiné našich spisovatelri.' (s. 602).
Diskusní pŤístup bulharskélro bohemisty pŤetrvává i prostŤednictvím
jeho vztahu k metodologickému patosu typick;ich a historiograficky osobitfch
praci: Istorija slaujanskich literatur A' N. Pypina a V' D' Spasoviče (St.
Peterburg' I 1879' II 1881); J' Karásek: Slawische Literaturgeschichte
(Leipzig,I-Il 1906); J' Máchal: Slouanshé literaturyl I.Iil (Praha1922-7929);
F' Wollman: Slouesnost Slouanú' (Praha 1928). PŤi piíležitosti metodologic'Jde
mu
kého hodnocení pňínosu poslední z těchto knih konstatuje Balan:
ne tolik o obraz literatur slovanskych za jisté doby a podle jistého směru,
jako spíše o syntézu slovanské myšlenky v daném proudu kulturním či
Iiterlirním... Vfktad slovansk;ích literatur eidograficky bude povŽdy narážeti
na nepŤekonatelné nesrovnalosti a obtíže,protože kaŽd1f národ slovansk;Í
tvoŤí v dějinách lidstva zvláštní sociologick celek a literatura takového
celku závisí na mnohonásobn1Ích stycích a pohybech jeho života jin;fm
soukmenovclim cizích.. (s. 482).
SměŤování bulharské bohemistiky k teoretické pŤesnosti začiná již v
jedné z prvních Balanov1ích publikací - pŤekladu kniby Uuod u estetihata
s ogled na poezijata od Antonína Pošíka (pŤeklad byl vydán v jednom z
nejprestižnějších vydavatelství G. G. Danov v Plovdivrr roku 1885). Elementy
českéliterárněvědné terminologie využil Balan ve specializované studii
Slouesnite proizuodi i terminologijata okolo tjach.s
A. Teodorov-Balan se cítil povinen vědecky pracovat i navelkém tématu
klasické slavistiky - na problematice cyrilometodějské. Jeho ptáce Kiril
i Metodij (Sofija1922) se váže k počátkrim českéliteratury a k náboženské
a jazykové iniciativě obou bratrri v době velkomoravské mise. Ve většině
obdobnych bulharsk;Ích prací je tato problematika nahlížena v kontextu
starobulharské literární tradice.

istorii i dialog meždu kulturíte, Homo bohemicus,
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Vědomí společného privodu a pŤíslušnosti ke kŤesťanské Evropě je
vyjádŤeno prostŤednictvím vztahu staré bulharské a českéliteratury v práci
budoucího proslulého bulharského medievalisty profesora Jordana Ivanova
(1872-7947) Istorija na slaujanskite literatury ot J' Iuanou, učitel u
Sliuenshat,a deržauna mžsha gimnazija (P|ovd|v 1896). Jako pŤedstavitel
souďobé vědecké inteligence autor první bulharské učebnice slovansk1Ích
literatur objasĎuje svrij vztah k dílrim A. N. Pypina a V. D. Spasoviče a
zámér své práce vidí v tom, aby ukázal, že,,litetátní díla jednoho národa
zobrazují jeho mravy' víru a rísilí, nebo jin;ími slovy cel;f jeho společensk;Í
a duchovní život, jeho génia'' (s. 1).
Cesk;í materiál této práce je čerpán z,,vydání tehdejšího vydavatele
a literárního historika Františka Bačkovského _ Stručn pŤehled dějin
literatury česhédoby noué(Praha 1894), Bez vlastních ambicí po originalitě
.,Velkomoravská
mise, Stará doba (od počátku
Ivanov periodizuje takto:
do husitského hnutí, 1403), Husitské hnutí a z|aty věk české literatury
(1403-1620), období rípadku (1620-1780)' Nová doba, obrození národa a
model tehdejší humanistické vědy zristává
literatury,'. }pick;f pozitivistick
dlouho jako zákonná norma hlavně ve vztahu k periodizaci literárního
procesu. ktery je zpestiován obšírn)imi poznámkami a ku]turně historick;Ími
vjklady. Pedagogická funkce této učebnice na stŤedních školách zapŤíčinila,
Že v biografick ch medailÓnech je v chovně zvytazněno hrdinství boje i
,'Veliká
avyznamná
tvrirčího činu. NapŤíklad takto je pŤedstaven Jan Hus:
byla činnost tohoto muže, kter;f byl vridcem veškeré nábožensko.mravní
reformy svého národa a rozhodujícím inspirátorem reformy západoer'ropského
světa' Jeho kázání a spisy pňesahují zcela myšlení stŤedověku a jsou
postaveny na takovém mravním podkladu, zněhožvyr'ťtstá nové evropské
vědomí. Jeho církevní a dogmatická polemika se soustŤedila k mravnímu
osvobození lidské osobnosti, které chce vrátit její vnitŤní nezávislost a
samostatnost; pro tuto osobnost staví jako zákon pouze Písmo svaté,
nekomolené žádnou vnější autoritou, protože tato jistota stojí v še než
kdokoliv z lidí i jakékoliv v:fklady.' (s. 37).
J. Ivanov se pokouší postihnout ijisté psychologické vztahy mezi biografií
a dílem sledovanych autorri. Ceská literaturaje vykládána s váŽností,která
jináleži aježje dána i rolí Čechťrjako zakladatelri slovanské filologie. Byl
zde učiněn i pokus položit záklaďy vyzkumu recepce českéliteratury, tÍebaže
hlavní Írkol autorriv spočívď v pŤedstavení vyznamn ch česk;/ch spisovatelri'
Vydání posledních vel\Ích čes\fch historiografick;fch syntez slovansk;ích
literatur Máchďor1Ích a Wollmanoqích ve dvacá!.fch letech se stďo podnětem
k demonstraci metodologického zaněŤení bulharské bohemistiky meá dvěma
světovymi válkami. Kromě již citovaného Balana píše obšírnou recenzi i
vedoucí katedry slovanské filologie Sofijské univerzity B. Jocov. obhájil
na téma olakar Mohrj, a polshd literatura u profesora H ska
igorÓznípráci
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na Karlově univerzitě a byl v borně obeznámen se zptisoby práce soudobé
'.Máchal
naplĎuje svrij plán cestou synchronickou,
českéliterární historie:
sleduje pozorně qfvojovou linii, Wollman jej postihuje z ptačíperspektivy
jako synoptickou ideografickou syntrézu.''6
Dale Jocov postihuje hlavní obtíŽe
- .,souvztaŽnostmezi hodnotami.,a dvě kritéria, '.jednoje q|'vojovéa druhé
ideové,kulturně historické,..Podle něho je Slouesnost Slouan za|oŽena
na ideografii (historii idejí),eidologii (v;fvojovépoetice) a někde i eidografii
(strukturálním qfzkumu rrizn1fch forem v jednom systému).
Jocov vydává rozsáhlou pozitivistickou knlhl Istorija na belgarsha lite.
ra.tura(1930-36)věnovanou svémuzesnulémuvědeckémuučiteliBojanu
Penevovi a soustŤed'ujese k historii českéliteratury velmi zvláštnímzprisobem. Dal pŤednostmonografické formě jako zprisobu v kladu celkového
literárního procesu a zvolil si k tomuto tičelurelativně máIo známého česmoment tv rčíhoprojevu českéhospisovatele.otakar Mokr;ínení ,'vyšší
.'typick pŤedstaviteljihočeskékmenovépŤírody,
stŤed
kéhoducha.',ale je
Ťady otázek, jejichŽ osvětlení nebo rozŤešenímriže mít qfznam omezenf ,
ale mnohdy i mnohem širší,'.7
Siln1f vliv polonisty B. Peneva se transformoval u jeho žáka pŤiq/běru
o. Mokrého jako '.požehnanéhopŤedmětu srovnávacího historického
literárního vyzkumu', (s. 5). Vliv polskéhoromantického mesianismu na
Mokrého z něj podle Jocova dělá ,'jednohoz prvních básníkri svégenerace'
kteqf se noŤíhluboce do polského uměleckého génia' v němž hledá nejen
pouze zdroj inspirace v životě a literatuŤe, ale i smysl svéhopozemského
bytí'' (s. 6). Jocov se s jistotou pohybuje v českémi polském kulturně
historickém kontextu, an1žby zapomněl na svrij cíI- objasnit tvrirčíparadox
básníkriv: ''Historick;Í idealismtrs Mokrého, pŤijatf co nejrychleji od
Palackého,jej odhalujejako tichéhohegeliána, kte4f v logu světa by chtěl
rozpustit svévlastní Já. Materialistick qfklad historiejako zápasu tŤíd
je cizíjeho době' A tŤebažepociťujeprotikladnostmezi selsk;fm stavem
a feudální aristokracií' není nijak nak]oněn v tomto napětí hledat nějakf
historick;Ístimul. Proto většinouzobrazujeminulost ne jako Zeyer,plasticky
a psychologicky' ale jako Vrchlick;Í, kter pociťujevlastní osobnost jako
zrcadlo či znak lidského osudu vribec.'(s. 119).
Nedostatek českéhozájmllo osobnosta dílootakara Mokréhokompenzuje
bulharsk;f bohemista s drirazem na qymezen;Írikol a s pŤesvědčenímo
nezbytnosti tohoto vfzkumu, kter je nedoceněn m pŤínosem pro
literárněvědnou bohemistiku. Nezbytnéje ocitovat alespoĎbulharsk ohlas
Balanriv: ''sama práce je svědectvímo podrobnéznalosti novéhočeského

" B. Jocov: Dve istorii na slavjanskite literaturi, Belgarski pregled. \929, s 148-158.
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Vědomí společného privodu a pŤíslušnosti ke kŤesťanské Evropě je
vt'ádŤeno prostŤednictvím vztahu staré bulharské a české]iteratury v práci
budoucího proslulého bulharského medievalisty profesora Jordana Ivanova
(1872-1947) Istorija na slaujanskite literatury ot J. Iuanou' učitel u
Sliuenshata deržauna mžsha gimnazija (P|ovď|v 1896). Jako pŤedstavitel
souďobé vědecké inteligence autor první bulharské učebnice slovansk1Ích
literatur objasĎuje svrij vztah k dílrim A. N. Pypina a V. D. Spasoviče a
záměr své práce vidí v tom, aby ukázal, že,,|iterátní díla jednoho národa
zobrazují jeho mravy' víru a rísilí, nebo jin;Ími slovy cel;Íjeho společensk;Í
a duchovní život, jeho génia'' (s. 1).
Cesk;í materiál této práce je čerpán z,,vydání tehdejšího vydavatele
a literárního historika Františka Bačkovského _ Stručny pŤehled dějin
literatury českédoby noué(Praha 1894)' Bez vlastních ambicí po origrnalitě
..Velkomoravská
mise, Stará doba (od počátku
Ivanov periodizuje takto:
do husitského hnutí, 1403), Husitské hnutí a z|aty věk českéliteratury
(1403-1620), období rípadku (1620-1780), Nová doba, obrození národa a
literatury,'. }pick;f pozitivistick model tehdejší humanistické vědy zristává
dlouho jako zákonná norma hlavně ve vztahu k periodizaci literárního
procesu. ktery je zpestŤován obšírn'timipoznámkami a ku]turně historickymi
vfklady. Pedagogická funkce této trčebnice na stŤedních školách zapŤíčinila,
Že v biografick1/ch medailÓnech je v chovně zvyrazněno hrdinství boje i
,'Veliká
a v;fznamná
tvrirčího činu. NapŤíklad takto je pŤedstaven Jan Hus:
byla činnost tohoto muže, kter;i byl vridcem veškeré nábožensko-mravní
reformy svého národa a rozhodujícím inspirátorem reformy západoewopského
světa' Jeho kázání a spisy pŤesahují zcela myšlení stŤedověku a jsou
postaveny na takovém mravním podkladu, z něhoŽ vyrristá nové evropské
vědomí. Jeho církevní a dogmatická polemika se soustŤedila k mravnímu
osvobození lidské osobnosti, které chce vrátit její vnitŤní nezávislost a
samostatnost; pro tuto osobnost staví jako zákon pouze Písmo svaté,
nekomolené žádnou vnější autoritou, protože tato jistota stojí v še než
kdokoliv z lidí i jakékoliv v:fklady'' (s. 37).
J. Ivanov se pokouší postihnout i jisté psychologické vztahy mezi biografií
a dílem sledovanych autorri. Ceská literaturaje vykládána s váŽností,která
jinál.eží aježje dána i rolí Čechťrjako zakladatelri slovanské filologie. Byl
zde učiněn i pokus položit záklaďy u!,zkumu recepce českéliteratury, tÍebaŽe
hlavní Írkol autorriv spočívď v pŤedstavení vyznamn1fch českych spisovatel '
Vydání posledních vel\ích čes\fch historiografi ck;fch syntez slovansk;ích
ch a Wollmanoqích ve dvacát ch letech se stalo podnětem
literatur Máchďol
k demonstraci metodologického zaněŤení bulharské bohemistiky meá dvěma
světovymi válkami. Kromě jiŽ citovaného Balana píše obšírnou recenzi i
vedoucí katedry slovanské filologie Sofijské univerzity B. Jocov. obhájil
na trima otakar Mohrj, a polshd literatura u profesora H ska
igorÓznípráci
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na Karlově univerzitě a byl qfborně obeznámen se zprisoby práce soudobé
',Máchal
naplĎuje sv j plán cestousynchronickou,
literární historie:
české
sleduje pozorně v vojovou linii, Wollman jej postihuje z ptačíperspektivy
jako synoptickou ideografickou synrtezu.'.6
Dále Jocov postihuje hlavní obtíže
- ''souvztažnostmezi hodnotami.'a dvě kritéria, '.jednoje v5ívojové
a druhé
ideové,kulturně historické'.. Podle něho je Slouesnost Slouan zal'ožena
na ideografii (historii idejí),eidologii (ví'vojovépoetice) a někde i eidografii
(strukturálním qÍzkumu rrizn1fclrforem v jednom systému).
Jocov vydává rozsáhlou pozitivistickou kn1hl Istorija na belgarsha lite.
ra.tura(1930-36)věnovanou svémuzesnulémuvědeckémuučiteliBojanu
Penevovi a soustŤed'ujese k historii českéliteratury velmi zvláštnímzp sobem. Dal pŤednostmonografickéformě jako zprisobu v kladu celkového
literárního procesu a zvolil si k tomuto tičelure]ativně máIo známého česprojevu česmoment tvrjrčího
kéhospisovatele.otakar Mokr;Ínení''vyšší
stŤed
kéhoducha.',ale je,'typick;i pŤedstaviteljihočeskékmenovépŤírody,
Ťady otázek, jejichž osvětlení nebo rozŤešenímriže mít qfznam omezen!,
ale mnohdy i mnohem širší''.7
Siln1f vliv polonisty B. Peneva se transformoval u jeho žáka pŤiqfběru
o. Mokrého jako '.požehnanéhopŤedmětu srovnávacího historického
literárního vyzkumu'' (s. 5). Vliv polskéhoromantickéhomesianismu na
Mokrého z něj podle Jocova dělá ''jednohoz prvních básníkri svégeneŤace'
kte4f se noŤíhluboce do polského uměleckého génia,v němž hledá nejen
pouze zdroj inspirace v životě a literatuŤe, ale i smysl svéhopozemského
byti'. (". 6). Jocov se s jistotou pohybuje v českémi polském kulturně
historickémkontextu, anižby zapomněl na svrij cíl _ objasnit tvrirčíparadox
básník v: ''Historick;i idealismtrs Mokrého, pŤijat co nejrychleji od
Palackého,jej odhaluje jako tichéhohegeliána, kteqf v logu světa by chtěl
rozpustit svévlastní Já. Materialistick;í qfklad historie jako zápasu tŤíd
je cizíjeho době. A tŤebažepociťujeprotikladnostmezi selsk m stavem
a feudální aristokracií, není nijak nakloněn v tomto napětí hledat nějakf
historick;Ístimul. Proto většinouzobrazujeminulost ne jakoZeyer,plasticky
a psychologicky, ale jako Vrchlick;Í, kter;f pociťujevlastní osobnost jako
zrcadlo či znak lidského osudu vribec.'(s. 119).
Nedostatek českého
zájmu o osobnosta dílootakara Mokréhokompenzuje
bulharsk;f bohemista s d razem na vymezen;Írikol a s pŤesvědčenímo
nezbytnosti tohoto vfzkumu, kter;f je nedoceněn]ÍmpŤínosem pro
literárněvědnou bohemistiku. Nezbytnéje ocitovat alespoĎbulharsk ohlas
Balanriv: ,'samapráce je svědectvímo podrobnéznalosti novéhočeského
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písemnictví z ohledu historického i ideového, rovněž tak i školeného umění
filozoficko-umělecké anal1izy básnické tvorby.''8 Y téžerecenzi činí nestor
bulharské bohemistiky i svou poslední pŤedpověď ohledně českéliteratury
.'si
a její vazby k národu, kdyŽ píše, Že
česk;i národ vždy uchovával
písemnictví
i vědy',.
nepŤetržit1/ svazek s celkem
Ideografické metody Wollmanovy se u Jocova proměĎovaly v hledání
vztahri mezi symboly bulharského národního osudu a''materialistickfmi.'
silami, které h1ibaly riděIem Bulharska i Čech. Y Belgarshi stradanija i
borbi u slaujanshata poezijag vybitádíla česk1ichbásníkri, u nichž bulharská
tematika doplĎuje tvrirčí portréty. V tomto smyslu je Jocovriv pŤínos pro
poznání autorrl jako Prokop Chocholoušek,lo Josef Václav Fričll a další
podstatn;f. Takto zacílen;/ v zkum vzhledem k jeho informativnímu
a
ideologickému zaměŤení da]e našel v bulharskfch podmínkách pokračovatele
v profesoru Emilu Georgievovi (1910-1982) ajeho knize Belgarshi obrazi
u slaujanshite literaturi (Sofija 1969).
Vedle zájmu o spisovatele okrajového vyznamu se však Jocov znovu
formou monografie obrací pŤímok autorrim prvoŤadého qfznamu. I v těchto
pŤípadechje jeho vědeck;f aparát stejně senÓzní, Nebojí se ''nejlyššíhojezera
v česképoezii, ke kterému je štěstí stoupat, aby ses napil z jeho vod.'.12
Toto vymezení BŤeziny ze stejnojmenné monografické studie je doplněno
o část, kteráje psychologick1fm ohlasem sledovaného autora aje nasycena
''I
mysticismem
lyr"ika:
ve své duši, v jejích záhadách pociťuje hrrizu
vesmírnych dálav, prst Boha, ledov1/'piíkrov transcendentna. S neprojasněnfm ještě mysticismem svého utrpení se zastavuje pŤed pŤíčinamia smyslem
lidského poslání zde na zemi. odkud jde? Co hledá? Kam odejde?',
V tomto impresionistickém medailÓnu Boris Jocov zdaŤile spojuje
publicistickou pŤitažlivost a vědeckou hloubku. Svrij pŤeklad veršri Petra
Bezruče doplĎuje Jocov studií objasĎující jeho mínění o tomto českém
,,osvobozen
básníkovi:
od všíestetiky a meta$ziky pŤetváŤídanou skutečnost,
ale neosvobozuje se tím od ní. Proto ji bud'prostě líčís pragmaticky
rozvinutou kompozicí' s tÓnem nenucené zpovědi, nebo s ní zápasí několika
hněviqfmi replikami, oblévá ji syrovou lyrickou atmosférou a končí poté,
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O. Mok i, Belgarski pregled 1929, s.158-161.

'n

Godiš,ik na SU 37,1g34l35, I, s. 1.188.
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V tomto duchu
covám vnutil do vědomíněkolik nespokojen ch otázek.',13
je napsána i studie o druhém vyznamnémbásníkovi, JiŤímWolkerovi.la
Jocovovo vědomínezbytnosti kulturologick1fch komparací, kte4imi lze
obohacovatliterárněvědnou anal1fzu,našloqÍraz v prrikopnickémsborníku
(Sofija1930).Vjeho studii T. G. Masaryh
Belgaro.čechoslouaškauzaimnost
i negouijatideal na Noua Europa (s.2L4-232)na|eznemesyntézumožností
vědeckfch i publicistick1fch, která obzírá v jednotném celku tvrirčívzmach
státníka, filozofa i spisovatele. Tbadice podobn;fchuniverzálních sborníkri
pokračuje dále v kniháct. Belgarija i Čechoslouakijaprez uekouete(Sofija
družbau lifuraturata na XD{ uek(Sofija 1975),I.Pavlov
L963),Belgaro-češkata
- V. Todorov: Belgaro.češkiliteraturni paraleli (Sofija - I 1983, II 1992).
V duchu komplexní slavistické tradice, zahrnujícíqfuku českéhojazyka
prostŤednichím vybran;fch literárních textri, byla vydána členemPražského
slavistickéhoírsta'"'uprofesoremStojanem Romansk;fm(1882.1959)pŤíručka
Češhahnižounareču obrazci (Sofija 1942).Vybran;fch šestapadesátčesk]fch
spisovatelrije zde pŤedstavenokrátkou biografickouinformací.Pňesválečnou
cenzuru v protektorátu jsou zďe zaŤazenii spisovateléjako Jiží Wolker,
Karel Capek a jiní.
Na základě tohoto materiálu pŤednášelna Sofijskéuniverzitě B. Jocov'
ďe semináŤe vedl budoucí u!,znamn jazykovědec Ljubomir Andrejčin
(1910-1975).Zde jsou některá témata seminárních prací:K. H. Mácha,
P. Chocholoušek- Agapija, Řim.l. S. Machara, Erben a českálidová píseĎ,
R. U. R. jako obraz směŤovánímoderního života a moderního myšlení aj.
V rámci kulturní qfměny v pr běhu roku 1937 uskutečnil vyznamny
historik s]ovansk;/chliteratur profesor JiŤíHorák tyto pŤednášky:Srovnávacíhistorie slovansk;Íchliteratur, Světoqf v znam slovanskéhoromantis.
mu a V1fznam slovansk;Íchliteratur pro rozvoj světovéslovesnosti. Tehdy
pronikají i některé ideje Pražskéholingvistického kroužku pŤedevšímv
oblasti slovanskéjazykovědy.Plnohodnotně a originálně interpretuje strrrk.
turalistické myšlenky a na českémmateriálu je využívá teprve profesor
N.ikola Georgiev (nar. 1937)ve studiíchPoro d,ieobsahu a pa,id,ie s|ruhtury,
,,fuejh"
a antiromrjn,ls Citiraštijat čouehu literaturata,l6 Josef Šuejha
Ganjo Balkanshi.lT

Zlotorog 1924, s. 1g3-192.
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Belgarskata romantika u P. Chocholoušek,Belgarski pregted,1.929,s. 354.414.

českd literatura 1966, s. 328-334.
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Belgarska balada,Rod.ina 3, 1939/40,s.99-122.
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Otokr. Brzezina, Zlatorog 1925, s.266-267.
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Petr Bezr'č, Zlatorog 1926,s,438-452,
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písemnictví z ohledu historického i ideového, rovněž tak i školeného umění
filozoficko-umělecké anal1/zy básnické tvorby..'8 Y téže recenzi činí nestor
bulharské bohemistiky i svou poslední pŤedpověd'ohledně českéliteratury
',si
a její vazby k národu, když píše, že
česk1f národ vŽdy uchovával
nepŤetrŽit1/ svazek s celkem písemnictví i vědy,'.
Ideografické metody Wollmanovy se u Jocova proměřovaly v hledání
vztahri mezi symboly bulharského národního osudu a'.materialistick;Ími.'
silami, které h;fbaly rídělem Bulharska i Čech' Y Belgarski stradanija i
borbi u slaujanshata poezijag vybírá díla českych básníkri, u nichž bulharská
tematika doplřuje tvrirčí portréty. V tomto smyslu je Jocovriv pŤínos pro
poznáni autorrl jako Prokop Chocholoušek,1o Josef Václav Frič11 a další
podstatn1Í. Takto zacílen1/' v1./zkum vzhledem k jeho informativnímu
a
ideologickému zaměŤení dá]e našel v bulharsk ch podmínkách pokračovatele
v profesoru Emilu Georgievovi (1910-1982) ajeho knize Belgarshi obrazi
u slaujanshite literaturi (Sofija 1969).
Vedle zájmu o spisovatele okrajového v5Íznamu se však Jocov znovu
formou monografie obrací pŤímok autorrim prvoňadého r1Íznamu. I v těchto
pŤípadechjejeho vědeck;f aparát stejně seriÓzní. Nebojí se ',nejvyššíhojezera
v česképoezii' ke kterému je štěstí stoupat, aby ses napil z jeho vod''.12
Toto vymezeníBŤeziny ze stejnojmenné monografické studie je doplněno
o část, kteráje psychologick;ím ohlasem sledovaného autora aje nasycena
,'I
mysticismem lyr"ika:
ve své duši, v jejích záhadách pociťuje hr zu
vesmírnych dálav, prst Boha, ledoqf pĚíkrov transcendentna. S neprojasněnfm ještě mysticismem svého utrpení se zastavuje pŤed pŤíčinamia smyslem
lidského poslání zde na zemi. odkud jde? Co hledá? Kam odejde?.'
V tomto impresionistickém medailÓnu Boris Jocov zdaÍile spojuje
publicistickou pŤitažlivost a vědeckou hloubku. Svrij pŤeklad veršri Petra
Bezruče doplĎuje Jocov studií objasĎující jeho mínění o tomto českém
.'osvobozen
básníkovi:
od všíestetiky a meta$ziky pŤetváŤídanou skutečnost,
ale neosvobozuje se tím od ní. Proto ji buď prostě líčí s pragmaticky
rozvinutou kompozicí, s tÓnem nenucené zpovědi, nebo s ní zápasí několika
hněviv mi replikami, oblévá ji syrovou lyrickou atmosférou a končí poté,

t
'
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co vám vnutil do vědomíněkolik nespokojen ch otázek'''l3V tomto duchu
je napsána i studie o druhém v;íznamnémbásníkovi, JiŤím Wolkerovi'la
Jocovovo vědomínezbytnosti kulturologick;-ichkomparací, kte4Ími lze
obohacovatliterárněvědnou anal1fzu,našloq|raz v prrikopnickémsborníku
uzaitnnost (Sofija 1930)' V jeho studii T. G. Masaryk
Belgaro.čechoslouašha
i negouijatideal na Noua Evropa (s. 2L4-232)nateznemesyntézumoŽností
vědeck ch i publicistick1fch' která obzírá v jednotném celku tvrirčívzmach
státníka, filozofa i spisovatele. Tladice podobn ch univerzálních sborníkri
pokračujedále v knihách Belgarija i Čechoslovahijaprez uekouete(Sofija
družbau lifuraturata na XD( ueh(Sofija 1975),I.Pavlov
L963),Belgaro-češhata
- V Todorov:Belgaro-češkiliteraturni paraleli (Sofija - I 1983, II 1992).
jazyka
V duchu komplexní slavistické tradice, zahrnujícíqfuku českého
prostŤednictvímlybran;ich literárních textri, byla vydána členemPražského
slavistickéhoristavu profesoremStojanemRomansk;fm(1882-1959)pŤíručka
Češkahnižounareču obrazci (Sofija 1942).Vybran ch šestapadesátčesk;fch
spisovatelrije zde pŤedstavenokrátkou biografickouinformací.PŤesváečnou
cenzuru v protektorátu jsou zde zaÍazeni i spisovateléjako JiŤí Wolker,
Karel Čapek a jiní.
Na základě tohoto materiálu pŤednášelna Sofijskéuniverzitě B. Jocov,
ale semináŤe vedl budoucí v,lznamny jazykovědec Ljubomir Andrejčin
(1910-1975).Zde jsou některá témata seminárních prací:K. H. Mácha,
P. Chocholoušek- Agapija. Řim.l' S' Machara, Erben a českálidová píseĎ,
R. U. R. jako obraz směňování moderního života a moderního myšlení aj.
V rámci ku]turní qfměny v prriběhu roku 1937 uskutečnil vj,znarnny
historik slovanskfch literatur profesor JiŤíHorák tyto pŤednášky:Srovnávacíhistorie slovansk5Íchliteratur, Světov q/znam slovanskéhoromantis.
mu a Vyznam slovansk1Íchliteratur pro rozvoj světovéslovesnosti. Tehdy
pronikají i některé ideje Pražskéholingvistického krouŽku pŤedevšímv
oblasti slovanskéjazykovědy.Plnohodnotně a originálně interpretuje struk.
turalistické myšlenky a na českémmateriálu je využivá teprve profesor
Nikola Georgiev (nar. 1937)ve studiíchParo d'ieobsahu a paridie struhtury:
,,!uejh,
a antiromdn,1sCitiraštijat čoueku literaturata,I6Josef Šuejha
Ganjo Balhanshi.lT
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Po druhé světové válce byla historická tradice slavistickych literárních
historiografickych syntéz, zahrnujících i českou literaturu, podpoiena i
politickou konjunkturou. Do gymnaziálrních učebnic literatury byly mezr
lety 1945 a 1948 vsouvány informativní nástiny o Máchovi, Vrchlickém,
Čapkovi ajinfch z pera E. Georgieva. Podle zavedené tradice udávaljako
vedoucí katedry slovansk;í'ch literatur na Sofijské univerzitě směr
bohemistick1fm qízkumrim v souladu s tehdejší ideologickou tendenčností.
Chronologicky nové pŤehodnocení pŤineslo Georgievovo obsáhlé díIoBelgari
i Čechi u epochata na tjachnoto Vzraždane I.II.18 oď zimního semestru
učebníhoroku 1945-46 začal pŤednáškor cyklus o slovanskych literaturách,
v němžje bohatě zastoupena i česká literatura. Struktura pŤednášek sleduje
ve slavistice známé etapy: Staré slovanské literatury, Slovanské literatury
v období renesance' Reformace a osvícenství, Slovanské obrození, Slovansk;Í
romantismus, Slovansk realismus, Slovanské literatury od konce 19. století
po naše dny. Po roce 1953 začínápŤednášet speciální cyklus historie české
literatury pro studenty bohemistiky _ neučitelsk1íobor.
Jeho univerzitní piednáškyjsou základem tŤívydání dvoudílné knihy
očerhi po istorii na slaujanskite literaturi (1949.1952,1958-1963' 1977)'
'.Ukolem
knihy je postiŽení v voje
o jejÍž koncepci Georgiev píŠe:
západoslovansk ch a jihoslovansk1ich literatur od počátku slovanského
písemnictví po naše dny'.. Jednítn ze s|ožit,lch Írkolriliterárního historika,
kter5í rozpracovává
takoqÍto kurs, je v5;běr toho nejpodstatnějšího v
literárním procesu, největšíchspisovatelsk 'ch jmen, nejvyznamnějších děl
rrizn ch slovanskych literatur a snaha je propojit s pŤíslušnym jevem,
spisovatelern a dílem jinfch slovanskych literatur''.19
I kdyŽ byl žákem B' Jocova, obrací Georgiev velmi selektivně pozornost
na aktuální problémy, veden někdy vnějšími drivody i jislfm konjunkturalismem. Jeho pokusy o vyvážen poměr mezi ideovymi hodnotami a literární
procesualitou nebyly vždy ríspěšné.Yztah k českéliteratuŤe a vliv Jana
Máchala vysvítají z tematologickych konfigurací materiálu i z někter1/.ch
obecnych omylri. A také ze dvou zálr'lavi vyjimečné drileŽitosti pro českou
.'Chumanizm
literaturu:
i Reformacija''' Vnějšková chronologizace těchto
dvou period se stáváještě nepŤijatelnějšía neumožĎujejemnější propojení
ideologie reformace s ideologií lrumanismu.
ovlirrylěn Wollmanovou periodizací uŽitou ve Slouesnosti Slovan vkládá
.'tendenčního
realismu''' Ve své knrze
Georgiev do své knihy i etapu tzv.
qfslovně zmiĎuje bibliograficky základní práce Máchaloly i Wollmanovy.
Hybridní spojování realistického zprisobu zobrazování s ideovou ten.

denčností se u bulharského bohemisty nejvíce projevuje v kapitole Po petja
na socialističeskijat realizm, kdejsou nerístrojně vŤazeni i autoŤijako Karel
Čapek či Jaroslav Hašek.
Česká literaturaje vykládána v částech vstupních historick ch rivodťr,
za nimiŽ následují srovnatelně obšírné monogTafické kapitoly o Husovi,
Komenském, Kollárovi, Máchovi, T}lovi' Němcové, Karlu Havlíčkovi,
Nerudovi, Cechovi, Vrchlickém' Jiráskovi, Sovovi, Bezručovi, Neumannovi,
Wolkerovi, Haškovi, olbrachtovi, Majerové, Karlu Čapkovi, Juliu Fučftovi,
Zápotockém, Pujmanové a Nezvalovi. Míra qfkladu umožĎuje, aby se
vytvoŤila relativně ucelená pŤedstava o české literatuŤe, zapojené v
univerzalizující celek abstraktního modelu společného slovanskému
literárnímu procesu.
sloučením konkrétní analyzy a vědecké hypotézy jsou
Citliqfm
medievalistické práce E. Georgieva věnované nejstarším česk1fmtexttim,
speciálně pak Kiril i Metodij _ osnouopoložnici na slaujanskite literaturi
(Sofija 1959), Prenasjaneto na Kirilo-Metodijeuata
knižovna tradicija ot
Veliha Morauija u Belgarija2o a jiné. V tomto směru v zkumu pokračují
učite]éSofijské univerzity Margarita Mladenovová (nar. 1956): Problemy
na Kirilo-Metodijeuata tradicija na čechoslouašha ezihoua teritorija2| a
Ivan Pavlov (nar. 1944): Kirilo-Metodieuski tradicii u češkata literatura
i hultura2z a Emauzki. manastir.23
Emil Georgiev se pokoušel najít vědecké komparatistické zd vodnění
integrující síly všeslovanské ideje v práci obšto i sraunitelno slaujansho
Iiteraturoznanie (Sofija 1965), která obsahuje speciální kapitolu Vlijanieto
na češkataliteratura (s. 188-260). Na mnohem lyšší rírovni podobnou syntézu
vytvoŤil profesor Bojan Ničev (nar' 1930) v knize osnoui na sraunitelnoto
literaturoznanle (Sofija 1986). Nové teoretické zkoumání pojetí recepce české
literatury v Bulharsku sledují vědci Christina Balabanovov á (nar. 1945)2a
a Veličko Todorov (nar. 1955); kniha Veličko Todorova Češhij sjužet (Sofre
1992) se soustÍed'uje k vyzkumu bulharskych modelri poznávání a piedstav
Cechri a českéliteraturv v bulharském kontextu.
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Po druhé světové válce byla historická tradice slavistick;fch literárních
historiografick;ich
syntéz, zahrnujících i českou literaturu, podpoŤena i
politickou konjunkturou. Do gymnaziálních učebnic literatury byly mezi
lety 1945 a 1948 vsouvány informativní nástiny o Máchovi, Vrchlickém,
Čapkovi ajinj'ch z pera E. Georgieva. Podle zavedené tradice udávaljako
vedoucí katedry slovanskych literatur na Sofijské univerzitě směr
bohemistick m v5ízkum m v souladu s tehdejšíideologickou tendenčností.
Chronologicky nové pŤehodnocení pŤineslo Georgievovo obsáhlé ďíIoBelgart
i Čechi u epochata na tjachnoto Vzraždane 1.11.18od zimního semestru
učebníhoroku 1945-46 začal pŤednáškov5ícyklus o slovansk;Ích literaturách,
v němŽje bohatě zastoupena i česká literatura. Struktura pŤednášek sleduje
ve slavistice známé etapy: Staré slovanské literatury, Slovanské literatury
v období renesance' Reformace a osvícenstlr' Slovanské obrození' Slovansk5;
romantismus, Slovansky realismus, Slovanské literatury od konce 19. století
po naše dny. Po roce 1953 začínápňednášet speciální cyklus historie české
literatury pro studenty bohemistiky - neučitelsk;Í obor.
Jeho univerzitní pŤednáškyjsou základem tŤívydání dvoudílné knihy
očerhi po istorii na slaujanskite literaturi (1949-1952,1958-1963' 1977)'
',Ukolem
knihy je postižení v voje
o jejíŽ koncepci Georgiev píŠe:
západoslovansk1fch a jihoslovanskych literatur od počátku slovanského
písemnictví po naše dny... Jednírn ze složit5íchrikolri literárního historika,
kter
rozpracovává
takov}íto kurs, je vyběr toho nejpodstatnějšího v
literárním procesu, největšíchspisovatelskych jmen, nejvyznamnějších děl
rrizn;fch slovansk1/ch literatur a snaha je propojit s pÍíslušnym jevem,
spisovatelem a dílem jinfch slovanskych literatur''.19
I když byl žákem B. Jocova, obrací Georgiev velmi selektivně pozornost
na aktuální problémy, veden někdy vnějšími drivody i jis||rm konjunkturalismem. Jeho pokusy o vyvážen;Ípoměr mezi ideov5Ímihodnotami a literární
procesualitou nebyly vždy rispěšné.Vztah k českéliteratuŤe a vliv Jana
Máchala vysvítají z tematologick3Ích konfigurací materiálu i z někter;/.ch
obecn ch omylri. A také ze dvou záh|aví v1/jimečnédriležitosti pro českou
i Reformacija'.. Vnějšková chronologizace těchto
literaturu:''Chumanizm
dvou period se stáváještě nepŤíjatelnějšía neumožĎujejemnější propojení
ideologie reformace s ideologií humanismu.
ovlir'rrěn Wollmanovou periodizací užitou ve Slouesnosti Slouan vk]ádá
''tendenčního
realismu''. Ve své knize
Georgiev do své knihy i etapu tzv'
qÍslovně zmiĎuje bibliograficky základní práce Máchalovy i Wollmanovy.
Hybridní spojování realistického zprisobu zobrazování s ideovou ten-
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denčností se u bulharského bohemisty nejvíce projevuje v kapitole Po petja
na socialističeskijat realizm, kdejsou neristrojně vŤazeni i autoŤijako Karel
Čapek či Jaroslav Hašek'
Česká literaturaje vykládána v částech vstupních historick1/ch rívodri,
za nim1ž následují srovnatelně obšírnémonografické kapitoly o Husovi,
Komenském, Kollárovi, Máchovi, T}lovi, Němcové' Karlu Havlíčkovi,
Nerudovi, Cechovi, Vrchlickém, Jiráskovi, Sovovi, Bezručovi, Neumannovi,
Wolkerovi, Haškovi' olbrachtovi, Majerové, Karlu Capkovi, Juliu Fučftovi,
Zápotockém, Pujmanové a Nezvalovi' Míra qfkladu umožĎuje, aby Se
vytvoŤila relativně ucelená pŤedstava o české literatuŤe, zapojené v
univerzalizující celek abstraktního modelu společného slovanskému
literárnímu procesu.
sloučením konkrétní ana|yzy a vědecké hypotézy jsou
Citlivfm
medievalistické práce E. Georgieva věnované nejstarším česk m textťrm,
speciáIně pak Kiril i Metodij - osnouopoložnici na slaujanskite literaturi
(Sofija 1959), Prenasjaneto na Kirilo.Metodijeuata
knižouna tradicija ot
Veliha Morauija u Belgarijazo a jiné. V tomto směru v;Ízkumu pokračují
učite]éSofijské univerzity Margarita Mladenovová (nar. 1956): Problemy
na Kirilo-Metodijeuata tradicija na čechoslouašha ezihoua teritorija2| a
Ivan Pavlov (nar. 1944): Kirilo-Metodieuski tradicii u češkata literatura
i hultura22 a Emauzki. manastir.z3
Emil Georgiev se pokoušel najít vědecké komparatistické zdrivodnění
integrující síly všeslovanské ideje v práci obšto i sraunitelno slaujansho
Iiteraturoznalrle (Sofija 1965), která obsahuje speciální kapitolu \4ijanieto
na češkataliteratura (s. 188-260). Na mnohemvyšší rirorrrri podobnou syntézu
vytvoŤil profesor Bojan Ničev (nar. 1930) v knize osnoui na sraunitelnoto
literaturoznanie (Sofija 1986). Nové teoretické zkoumání pojetí recepce české
literatury v Bulharsku sledují vědci Christina Balabanovov á(nar.7945)2a
a Veličko Todorov (nar. 1955); kniha Ve]ičko Todorova Češhij sjužet (Sofie
1992) se soustŤeduje k qízkumu bulharsk;Ích modelri poznávání a pŤedstav
Cechri a českéliteraturv v bulharském kontextu.
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T}pologické konfrontace srovnávající bulharské a českéliterární jevy
pŤes nevyhnutelnou pŤibližnost komparace prostŤednictvím pŤedem pŤipraven ch modelri jsou cenné. Balabanovová se vyhfbá podobnému zaměŤení
prohloubenějšími textoqfmi anal zami: Literaturno-kritičeshoto nasledstuo
i estetičeskite uzgledi na P. Slauejkou i J. Vrchlicki,25 Ivan Pavlov srovnává
v etnokulturním kontextu díla nejnovější bulharské a česképrÓzy v monografii Surernenijat belgarshi i češkiroman (Sofija 1985). ŽoržetaČolakovová
zkoumá axiologické dimenze duchovnosti Máchovy a Botevovy'26
Anal1fzu tvorby Karla Čapka v souvislostech bulharské recepce provádí
profesor Nedjalko Draganov (1915-1977) ve studii K. Capeh u Belgarija.21
Jednou z prvních bulharsk;fch literárních bohemistickych monografií je
Suetouijat Čech K. Čapek (Sofija 1990) Veličko Todorova. S monografickym
pod vedezámérem zpracov áv á Žoržeta Čolakovová česk5Ístrukturalismus
ním docenta JiŤího Brabce.28
Poetiku bulharské a českémeziválečné prÓzy analyzuje studie Ch. Balabanovové llrizirane
na prozata i žanroui promeni _ A. Strašimirou, V. Vančura.29I.Pavlov věnuje počátkrim realismu v českéliteratuŤe práci Načalnoto razuitie na realizma u češkata literatura'30
Žánr portrétního eseje, pievzaty z Šaldov ch medail nri, se prosadil
v prvním pokusu o specializovanou literární syntézu českéhomateriálu,
kterou vybvoŤil Atanas Rusev.31 Poprvé se v bulharském literárním kontextu setkáváme s portréty spisovatelri jako Sládek, Rais, Herrmann, Heyduk,
Nováková, Dyk atd. od té doby do dnes se objevují v bulharské literární
publicistice obdobné skici spisovatelri budících rozruch nebo pŤekládan1fch
do bulharštiny.
Pedagogická nezbytnost pŤi qÍuce českéliteratury a vědecké ambice
snahy po pŤekonání tematologické generalizace směrem k vědomí r znych
forem literární imanence ažánrové a kompoziční struktury ležív základech
dvoudílné kn1|ty Istorija na češhataliteratura. První díl (Sofija 1986) autorri

Ivana Pavlova a VeličkoTodorova sleduje ideové,tematické a Žánrově druhovépanorama českéliteratury do roku 1918' Zvolená historicko-funkční
metoda umožnila rozkryvat genetickou linii literárních forem v konkrétní
historické době v souvislosti s migrací uměleck1/chiniciativ ve stŤedoewop.
ském kulturním prostoru. Snaze vyhnout se atomizaci v objasĎovánírizn;fch literárních faktťrpomáhá metodologickésloučeníraného marxismu
a pozdějšíhostrukturalismu, charakteristického rysu českéliterární hislet našehostoletí.Ideová schematizace tohoto sloučetoriografie šedesát1fch
níje zvyrazněna posíIenímideologizujícíchtematologick1fchkomplexri ve
druhé části knihy, hlavně v oddíIuLiteratura na socialističeskaČechija'
Vědomi si všechrizik zkreslen;Ích,zamlčen ch a opožděn1fchinformací se
oba autoĚi snažili, limitováni podmínkami totality, pŤedstavit z rozličn ch
rihlri současnoučeskouliteraturu. IJp|n,! zákazemigrantské a disidentské
literární produkce v Bulharsku a v Čecháchvysvětluje, ale neomlouvá fakt,
autoŤi,bez kte4fch si nyní nemrfŽemepŤedstavitčeskou
žezďe chybéjíčeští
literaturu druhé poloviny dvacátéhostoletí.
Na začátkutéhoŽdruhéhodflu Christina Bďabanovová jako samostatná
autorka provádí hlubokou a originální analyzu meziválečnéhorozvoje české
literatury (s. 15-186).
Pokračovánímhledání noqÍch kritérií pŤiobjasřování českéholiterár.
vztah
ního procesu od 18. stoletíjsou v5ÍzkumyI' Pavlova sledujícípŤíčinn;/
mimoestetickych jevri a formovárí imanentního vyvoje jako pĚíznakufunkcioná]ně literární diferenciace.T}'tomožnosti,pŤesvědčivě
dokazujícízákonitosti tvrirčíchinovací,jsou dokládány pŤíkladyz tvorby světově proslul1fch
česk;fchspisovatelri (M. Kundery, V. Havla a jin ch).32
Po dobu celésvéexistence objasĎujebulharská literárněvědná bohemistika podle sv1fchmožnostíčeskouliteraturu jako tvrirčífenoméni jako
mravní korektiv v podmínkách slavistické tradice i v duchu sjednocujícího
se světa.
(pŤeloŽilMadimír KŤivánek)
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T}pologické konfrontace srovnávajícíbulharské a českéliterární jevy
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a pozdějšíhostrukturalismu, charakteristického rysu českéliterární historiografie šedesá|fchlet našehostoletí.Ideová schematizace tohoto sloučeníje zvyrazněna posíIenímideologizujícíchtematologick1fchkomplexri ve
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autoŤi,bez kter1/chsi nyní nem žemepŤedstavitčeskou
žezde chybéjíčeští
literaturu druhé poloviny dvacátéhostoletí.
Na začátkutéhoŽdruhéhodílu Christina Bďabanovová jako samostatná
autorka provádí hlubokou a originální analyzu meziválečnéhorozvoje české
literatury (s. 15-186).
Pokračovánímhledání nov1Íchkritérií pŤiobjasĎováníčeskéholiterárního procesu od 18. stoletíjsou v5ízkumyI' Pavlova sledujícípŤíčinn;fvztah
mimoestetick]fchjevri a formoviíníimanentního v;fvojejako pĚíznakufunkcionálně literární diferenciace. T}'to možnosti,pŤesvědčivědokazujícízél<onitosti tvrirčíchinovací,jsou dokládány pŤftlady z tvorby světově proslul1fch
česk;fchspisovatelri (M. Kundery, V' Havla a jin ch).32
Po dobu celésvéexistence objasĎujebulharská literárněvědná bohemistika podle svych moŽnostíčeskouliteraturu jako tvrirčífenoméni jako
mravní korektiv v podmínkách slavistické tradice i v duchu sjednocujícího
se světa.
(oŤeloŽilMadimír KŤivánek)
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romantismu.l Ze zbéžnéhopohledu jde o badatelsk;f postup, kter1f je zcela
'.prameny'.. Pozornější pohled
ovšem dokazuje, že právě tento
zdrivodněn
bulharskf bohemista poprvé ve své době - pŤitom nesmíme zapomínat,
žeprovádě7 srovnávací anal;fzu bezpoužití mateŤského jazyka - dospěl
k originálním závěrrim v oblasti tzv. translatologie: napŤíklad o r zn ch
hierarchick1fch rirovních pŤekladu - adekvátnost' doslovnost a volnost. Tímto
zprisobem Jocov spíšeintuitivně než vědeclry poukazuje na relativní charakter
piekladri, tedy na problematiku, kterou si teorie pŤekladu objevila až mnohem
později. Stejn vědec v roce 1928 publikoval v bulharštině obsáhlou
stud1i otakar Mohr!,, která zlistává dosud první a
literárněhistorickou
poslední monograflí o tomto autorovi v dějinách českéi světové bohemistiky.
.'pramenech.'.
Tato práce na první pohled tkví také v
V obou pŤípadech
iniciátorem Jocovova zájmu o tohoto českéhoautora byl pozitivista Miloslav
H;/sek, kter"Í byl znám sv;ím zaujetím pro opomíjené a neprávem pŤehlížené
spisovatele a jevy literárního vy'voje.3 Pozornější četba této práce ovšem
:ukáže, že se jedná v podstatě o rispěšn1f pokus pŤedstavit bulharskému
čtenáňi obraz jedné cizí literatury prostŤednictvím autora, kter;Í není
'.mimoŤádn;Ímprojevem
českéhotvrjrčíhoducha'., ale je ''typick;fon pŤedstavitelem jihočeského svérázu - iracionáIní, mysticky' eticko.nábožensky typ,
opak obvyklejšího českéhorealistického typu',' KdyŽ tímto zprisobem dokládá,
žedflo a osobnost Mokrého mohou b;ft z badatetského hlediska pramenem
Ťady literárněhistorick
ch otázek, stává se Jocov jedním z prrikopníkri nové
badatelské strategie' Jde v kontextu zahraniční meziválečné literárněvědné
bohemistiky ojeden z prvních pokusri odhalit a analyzovat specifikum tzv.
literárního regionu' literárněhistorické
periférie a spisovatele.outsidera.
Bohužel tato bulharská monografie o otakaru Mokrém zristďa téměŤneznámá v českéma málo známá v bulharském vědeckém kontextu. ovšem naštěstí to, co zristalo téměŤneznámé anebo rná|o znárné, se v jiné souvislosti
stalo ,'pramenem,', impulsem určité.'inovace.'.Všechno, co věděl o existenci
tohoto českého periferru1ro autora a o literárním regionu, zkusil Jocov typologicky pŤenést na bulharskou literárněhistorickou
pridu. A tuto adaptační
techniku zavedl do literárněhistorického myšleníjako první u nás.

- PRÁ.MEI{YA INovACE

VELICKO TODOROV

Kažďá zahraniční literárněvědná
bohemistika do jisté míry vytváŤí svrij
české
literatury,
ktery
vlastní obraz
se více méně vŽdy odlišuje od všech
ostatních česk ch a nečesk;fch obrazrj vychozi literatury. PŤíčiny těchto
rozdílri, které formují tuto mnohost bohemistické interpretační identity,
jsou jak objektivního, tak subjektivního rázu' K prvnímu typu pŤíčinpatŤí
zvláštnosti daného národního literárněvědného modelu poznáv áni, qfběru'
systematizace a popularizace českéliterární jinakosti. Ke stejn;Ím pŤíčinám
patíírizné druhy komunikace mezi cizí a českou literárněvědnou bohemistikou (napŤíklad jít bezpodmínečně ve stopách českého modelu, loajální či
neloajální spolupráce s ním, dostat se do konffiktu nebo do soutěžení s ním,
aby bylo možno formulovat specificky, nečesky interpretační model)' Ke
druhému typu pŤíčinm žeme pŤiŤadit individualní profesní identitu, sociální praxi cizího bohemisty chápanou jako taktiku seberealizace a napětí mezi
sentimentem a profesionalitou.
.'hledání,
na|ézání
K objektivním pŤíčinám patňí badatelské techniky
''pramen''
rozumí
a interpretace pramenti',; v našem pffpadě se pojmem
každ;f privodní prvek empirické reality. K subjektivním pŤíčinám patŤí také
',inovace''
''inovací'..
V našem pŤípadě se pojmem
vznik, existence a zánik
,'prameny''
rozumí každ1íprivodní prvek badatelské reality. Je zŤejmé,že
.'inovace.'
každé nečeskéliterárněvědné bohemistiky se tak č.ionak nezbytně
a
,'prameny,' ''inovacemi''
slučují akŤíží s
a
českébohemistiky. ZŤejméje i
to, že v rámci kterékoliv literárněvědné bohemistiky dŤíve nebo později
dochází ke sloučení tzv. pramenné a inovační badate]ské praxe. Cílem
pŤipomenutí dvou následujících bulharsk ch pŤípadri, které analyzujeme
z vyše naznačenych qfchodisek, je snaha dokázat existenci dichotomie
''typická _
atypická bohemistika'.. Tato dichotomie pochází ze slučování
a kíižení principu''pramene', s principem'.inovace'''
První pŤípadje spojen s činností prvního bulharského profesionálního
bohemisty, univerzitního profesora Borise Jocova, kter5í v roce 1925 napsal
a o dva roky později i obhájil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
doktorskou práci na téma otahar Mohrj, a polská, literatura. oponenti práce
ji pokládali
za ďíIčí pĚíspěvek k české recepci polského literárního

'
Z. Urban: Svědectví česk ch archiv
1994, s. b?-66.

o B. Jocovovi, Les étud,esbalhaniques tchěques

'
B. Jo.'. otakar Mokri (Istorikoliteraturna stuďja), God,ištik na SU, Istoriko-fitakryičeski
falultet,1928;vizčeskékladnéohlasynatutopráciveSlouanskénpŤehledu(1929,s.27o-2II)
od J' Páty, v N rodních listech (7929, č. 25) od M. H;fska; na Jocovovu monografli také
upozorĎuje A. Novákv PŤehledn!,ch dějindctt literatu,ty českéod clob nejstaršíchažptl nuše
dny (Praha 1986-1989).
'
M. K'dělk. - Z. Šimeček_ V. Šťastn'Í
_ R. Več erka: Ceskoslouenshá slauistika u l,etech
1 9 1 8 - l g 3 g . P r a h a 1 9 7 7 ,s . 2 2 7 .
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pohledu jde o badatelsk;f postup, kter! je zce|a
romantismu.l Ze zbéžné}ro
'.prameny'..Pozornějšípohled
ovšemdokazuje, Že právě tento
zdrivodněn
bulharskf bohemista poprvé ve své době - pŤitom nesmíme zapomínat,
žeptovádě7 srovnávací analyzu bezpoužití mateŤskéhojazyka _ dospěl
k originálním závěrrim v oblasti tzv. translatologie: napŤíklad o r zn ch
hierarchick1fch rirovních pŤekladu - adekvátnost, doslovnost a volnost. Tímto
zprisobemJocov spíšeintuitivně nežvědeclry poukazuje na relatir.rrícharakter
pŤekladri,tedy na problematiku, kterou si teorie pŤekladuobjevila ažmnohem
později. Stejn vědec v roce 1928 publikoval v bulharštině obsáhlou
literárněhistorickou stldii otakar Mohr!,, která zristává dosud první a
poslednímonograflío tomto autorovi v dějinách českéi světovébohemistiky.
Tato práce na první pohled tkví také v .'pramenech.'.V obou pŤípadech
iniciátorem Jocovova zájmu o tohoto českého
autora byl pozitivista Miloslav
H;/sek,kter"Íbyl znám sv;ímzaujetímpro opomíjené
a neprávem pŤehlížené
spisovatele a jevy literárního vy'voje.3Pozornějšíčetbatétopráce ovšem
:ukáže,že se jedná v podstatě o rispěšn1fpokus pŤedstavit bulharskému
čtenáňi obraz jedné cizí literatury prostŤednictvím autora, kter;Í není
,.mimoŤádn;Ím
projevemčeského
tvrjrčftoducha'.,ale je ''typick;fonpŤedstavitelem jihočeského
svérázu- iracionální,mysticky' eticko.náboženskytyp,
opak obvyklejšíhočeskéhoreďistického typu',' KdyŽ tímto zprisobem dokládá,
žedflo a osobnostMokréhomohou b;ftz badatelskéhohlediska pramenem
Ťadyliterárněhistorick ch otázek, stává se Jocov jedním z prrikopníkri nové
badatelskéstrategie' Jde v kontextu zahraničnímezivá]ečné
literárněvědné
bohemistiky ojeden z prvníchpokusri odhalit a analyzovat specifikum tzv.
literárního regionu, literárněhistorické periférie a spisovatele.outsidera.
BohuŽel tato bulharská monografie o otakaru Mokrém zristďa téměŤneznámá v českéma málo známá v bulharském vědeckémkontextu. ovšem naštěstíto, co zristalo téměŤneznámé anebo rná|oznárné,se v jiné souvislosti
stalo ,'pramenem',,
impulsem určité.'inovace.'.
Všechno,co věděl o existenci
tohoto českéhoperiferru1roautora a o literárním regionu, zkusil Jocov t;pologicky pŤenéstna bulharskou literárněhistorickou pridu. A tuto adaptační
techniku zavedl do literárněhistorického myšleníjako první u nás.
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bohemistika do jisté míry vytváŤí svrij
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rozdílri, které formují tuto mnohost bohemistické interpretační identity,
jsou jak objektivního, tak subjektivního rázu. K prvnímu typu pŤíčinpatÍí
zvláštnosti daného národního literárněvědného modelu poznáv áni, qfběru'
systematizace a popularizace českéliterární jinakosti' Ke stejn;Ím pŤíčinám
patŤírizné druhy komunikace mezi cizí a českou literárněvědnou bohemistikou (napŤíklad jít bezpodmínečně ve stopách českéhomodelu, loajální či
neloajální spolupráce s ním, dostat se do konfliktu nebo do soutěžení s ním,
aby bylo možno formulovat specificky, nečesky interpretační model)' Ke
druhému typu pŤíčinm žeme pŤiŤadit individualní profesní identitu, sociální praxi cizího bohemisty chápanou jako taktiku seberealizace a napětí mezi
sentimentem a profesionalitou.
.'hledání,
na|ézání
K objektivním pŤíčinám patŤí badatelské techniky
''pramen''
rozumí
a interpretace pramenri',; v našem pffpadě se pojmem
kaŽd;f privodní prvek empirické reality. K subjektivním pŤíčinám patŤí také
'.inovace''
',inovací...
V našem pŤípadě se pojmem
vznik, existence a zánik
.'prameny''
rozumí každ;í privodní prvek badatelské reality. Je zŤejmé, že
''inovace..
každé nečeskéliterárněvědné bohemistiky se tak č.ionak nezbytně
a
.'prameny'' ''inovacemi'.
slučují akŤíži s
a
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to, že v rámci kterékoliv literárněvědné bohemistiky dĚíve nebo později
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pŤipomenutí dvou následujících bu]harskfch pŤípadri, které analyzujeme
z vyše naznačen5ích vfchodisek, je snaha dokázat existenci dichotomie
''typická _
atypická bohemistika',. Tato dichotomie pochází ze slučování
''pramene'' principem '.inovace','
s
akíížení principu
První pŤípadje spojen s činností prvního bulharského profesionálního
bohemisty, univerzitního profesora Borise Jocova, kter5í v roce 1925 napsal
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doktorskou práci na téma otahar Mokrj, a polská' Iiteratura. oponenti práce
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'B.
Jo.'. otakar Mokri (IstorikoJiteratuma studija),God,išnikna SU,Istoriko-fiIakryičeski
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upozorĎuje A. Novák v Pňelzled'n!,chd'ějindclt literatu,ty českéod clob nejstaršíchclžptl nase
dny (Praha 1936-1989).
'
M. K'dělk. - Z. Šimeček_ V. Šťastn'Í
_ R. Več erka: Ceskoslouenshá slauistika tl letech
1 9 1 8 - I g 3 g . P r a h a 1 9 7 7 ,s . 2 2 7 .
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Díky českému'.pramenu.. inovuje Jocov problém tzv. literárněhistorického zapomnění a vypracovává zvláštní druh interpretačního postupu.
Tímto zptisobem jako zaljat,! žák českéliterárněvědné školy pŤispěl velmi
vyraznym zp sobem k obnovení komunikačního statutu literárních dějin
v meziválečném Bulharsku: Právě Boris Jocov objevuje novou interpretační
rovinu _ autory, texty, jevy a problémy z periférie bulharské literatury.
V tomto pŤípadě múžeme o něm hovoĚit jako o zakladateli regionalistické
koncepce bulharské literrírní historiografie, kterou inolrrje na základě vyrži.
tí rnodelu pramenného vyzkumu českéhomateriálu. Podobnou pŤímou souvislost rnezi použitím českéhomateriálu a realizovanou inovací mrižeme
korrstatovat v Jocovov1Íchpokusech dokázat, že česká literární díla s bulhar.
skou ternatikou patŤí nejen české,ale i bulharské literatuŤe.
Touto hypotézou Jocovjakojeden z prvních naznačuje, že existujejiny
obraz bulharské literatury * obtaz mirno bulharsk;f textov prostor. A to
je také klasicky pŤípadslučoviíníčesk1ích.,pramenri'. a bulharsk;ích ',inovací.'.
Pr'oto bez nadsázky mtižeme konstatovat, že právé profesor Boris Jocov
je prvním pŤedstavitelem typické bulharské literárněvědné bohemistiky,
která hledá, nachází a čerpá z českych .'pramenri, aby inovovala domácí
badatelskou realitu".a
.'prameny'.
o atypickou bulharskou bohemistiku, která pouŽívá vlastní
',inovaci.'
k lrypotetické
českébadatelské reality, jde v pÍípadě antipozitivisty
profesora Nikoly Georgieva. Jeho teoretická sečtělostještě v polovině 60.
let aktualizovala ieho gymnaziální čtenáŤskézaujetí Haškoqfm románem
o Švejkovi. Jde o jeho studii z časopisu Česká literatlra Parodie obsahu
,,Šuejk,,
a parodie struhtury s podtitulem
a antiromán's kde využil novy
interpretační pĚístup k tomuto dflu' osudy dobrého uojdka Suejka za suětoué
ualhy chápe Georgiev jako strukttrrální parodii určitého typu románu a do
jisté míry jako parodii určitého období románového rozvoje vribec. Tímto
zp sobem záměrně nastoluje a Ťešíotázky, které se tykají soudobého bulharského literárního procesu. Máme na mysli spisovatele Jordana Radičkova,
jehoŽ antiepické novely z druhé poloviny 60' let Georgiev analyzoval v těsné
souvislosti s parodijní retardací typickou pro HaŠkriv román. Čerpaje z
''pramene.'
bulharského
nebohemista Nikola Georgiev inovuje českou a
světovou švejkovskou badatelskou reďitu, o čemžsvědčíohlasjeho interpreta-

..

I. Pavlov: V labirinta na istorijata (Boris Jocov _ ošteedin ot nizvergnatite), Literaturen
forutn, br.7, 1992;Deloto na prof' Boris Jocov kato mit (grjach) i arealnost, I,es étudesbalkaru.
ques tcltěques 1994, s. 47-55.
5
N' Georgiev: Parodie obsahu a parorlie struktury (''Švejk''a antiromzín),ČesĚti literatura
1 9 6 6 ,s . 3 2 8 - 3 3 4 .
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ce Haškova románu v sovětskyclr a česk ch metatextech.G o tom, jak literární teorie mriže zprisobit explozi v švejkovsko-haškovské empirii, o tom, jak
.'prameny,'
po inovacích Nikoly Georgieva vy'věrají bulharské
pro českou
literrírněvědnou bohemistiku, se mriŽeme pŤesvědčitv jeho monografli l/orno
citans u umělechéliteratuŤe.1 Y této práci, snad jediné svého druhu ve slovanském kontextu, se analyzuje role citace a klišé v mluvě Sancho Panzv. Samuella Wellera' Josefa Švejka a ostapa Bendera' Cervantesriv hrdina je
pŤedstaven mluvou masového anonyma' Dickens v mluvou individuálnílro
mluvčího, hrdina Ilftiv a Petrovriv mluvou institucí a Haškriv - mluvou
''pán vlastní. Georgiev analyzuje dvojice
sluha'' a pŤesvědčivěprokirzuje,
že ze čtyís|uh právě Josef Svejk je nejupovidanější, a k tomu navíc snad
nejagresivnější mluvka ve světové literatuŤe vribec' Tato analyzaumoŽĎuje
bulharskému teoretikovijakojednomu
z prvních ve světové haškologii vidět
Dobrého vojáha jako jednotu hrdiny-vypravěče a hrdiny-děje. Tato jednota
podle Georgieva determinuje Švejka jako hrdinu - funkci vyprávění.
Y závěru musíme poznamenat' Že v tomto pŤíspěvku jsme se zrnínili
záměrně jenom o jednom pŤípadtrbu]harské typické a o jednom pŤípadu
bulharské atypické bohemistiky. obdobnějakojinde ve světě i u nás větší
frekvenci a popularitu má typická bohemistika, která vyuŽívá česke
.'prameny', (texty
a metatexty) a zachovává si svou profesionální identitu
pffm m nebo nepÍím1Ímdialogem s česk1fmi badatelsk;ími postupy. PŤípad
Borise Jocova ovšem dává najevo, že využítí a zachovávání jako rlruhv
badatelské taktiky vribec neznamenají, že jde o vědeck5í parazitismus.
Naopak. Sám Jocov se stává pTamenem pro českou bohemistiku a inovuje
bulharskou literárněvědnou bulharistiku. PŤípady atypické bohemistiky
jak u nás, tak i ve světějsou vzácnější, ale to vribec
neznamená, Že se na
ně-musíme dívat jako na badatelskou exotiku. Stačíjen, abychom je poznali,
nebo alespoĎ o nich věděli, což bylo skromnym cílem tohoto pňíspěvku.
Pozitivistické a receptivní pojetí ''pramene.' á ''inovace'' jsme cílevodo-o
nezahrnuli do rámce naší rivahy. Z pochopiteln;ích drivodri jsme se nezmínili
ani o typickych a atypick;fch pŤístupech bulharsk;Ích bohemist pŤítomn5ich
na tomto sjezdu.

(pŤeložilVladimír KŤivánek)

V' I. Ševču}:
Češskijsati'ričtliiromtll XX sÍ.,Kiev 1978,s' 74; N. Kopystiarr skaja:Žctttnnie
..
tno,diftkacii
u češskoj
literatu,re, Lvov 1978' s. 80.90; I. A' BernštejnovÁ: Česskii ,om,an xX
ueka,iputi realizmo u
europe'jskichliteratu,rach,Moskva 1979' s. 76.89;R. Pytlík: Jaroslava
naška Przygody dobrego
wojaka Szwejka , Panigtnik stowia ski 1983.1986,s' 89.90'
.
N. Georgiev: Citit.aštijatčotlekrl clludožestue,Latd,
literatura. Sofria 1992'
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I. Pavlov: V labirinta na istorijata (Boris Jocov - ošteedin ot nizv erglaltte), Literaturen
fttrum, br.7, 1992;Deloto na prof. Boris Jocov kato mit (grjach) i arealnost, lzs dtudes balkaniq u e s t c l t ě q u e s1 9 9 4 ' s . 4 7 - 5 5 .
j
{''Švejk.'
N' Georgiev:Pnrorlieobsahu a parodie struJ<tury
a mtirománt, Česka Iiteruturu
1 9 6 6 .s . 3 2 8 - 3 3 4 .
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V. I. Ševčuk:
Češskijsatil.ičtliiromttl il{' sÍ.,Kiev 1978,s. 74; N. Kopystian skaja:ŽcLnrouie
.o
modifikacii u češskoj
literatu,re,Lvov 1978, s. 80-90; I. A' Bernštejnová: češskijrom'an XX
ueha'iputi realizma u europeiskich
literatu,rach,Moskva 1979,s. 76-89;R. Pytlík: Jaroslava
flaška Przygody dobrego wojaka
Szwejka , Patnigtnik st<luiaiski 1983-1986,s. 89.90'
'
N' Georgiev: Citirašti,iatčotlektl ch,u,dožestl)enuta
literrltura, Sofija 1992.
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BoHEMIsTIKA

_
ajeho inteligence a pŤejaljejich'nejlepší rysy pracovitost, pŤesnost, zdvoĚijednání
s lidmi'','
lost a takt v
Balanje žákem profesorri AlÍ eda Ludwiga (1832.1912), Josefa Durdíka
1837-1902), Jana Gebauera (1838-1907) a dalších pžedchridcri PraŽského
lingvistického kroužku. To vysvětluje, proč b1ival;Í člen Akademického
kroužku a spolku Slavia nikdy nepŤestává, poďe slov profesora
čtenríŤského
B. Hawánka, rozríjet své zna]osti českéfilologické metodologie: B. Hawánek
ve své osobní vzpomínce na setkání s Balanem, jehoŽ navštívil v roce 1938
''projevil pŤekvapující
znďost romoje českéjazykověďy
v Sofii, dosvědčuje' že
práce
zájem
o
nové
a o časopis Slovo a slovesnost, kter;í
za poslední období,
byl orgánem nového směru.'.2 Pro bu]harskou ]iterární věduje perspektivnr
vyčlenění pojmu imanentnost, které Balan provedl už v roce 1913 na zák]adě
''Čechrim
nic nebráni v tom, aby chápali pojem
studia českéliteratury.
'slovesnost'jako'teorii slovesnosti', protože u nich se tento termín zakláďá
právě na znaku slovesné uměleckosti. U nás, stejnějako u Rusri, je znakem
samotné s]ovo'..'."
VytvoŤení teoretickf ch základri historio grafi cké sy ntézy pŤedcházelo
lydání našich prvních Dějin slouansk ch literatur (1896) pro potŤeby qíuky
nagymnáziích. Fragmentárně je v nich zastoupena i česká literatura' Tendence učebnicového''pŤedbíhání''v bulharské literárněvědné bohemistice
pokračuje. Autor slovans\fch literrírních dějin - tehdejší g)'rnnazirílní profesor
- medievalista Jordan Ivanov (1.872-I947)byl jedním z prvních absolvent
Sofijské univerzity. Bulharská věda začíná mít své kádry. Kromě ruskych
dějin A. N. Pypina a V. D. Spasoviče používá Ivanov i S/ru čn!,pŤehled dějin
literatury česhédoby nouéFrantiška Bačkovského (Praha 1894). Jeho dějiny
slovanshí,ch literatur obsahují klasické českémateriály, které mají ilustrační
ráz a dokreslují procesy, které probíhají vjin1fch slovansk3ích literaturách,
na prvním rrrístě _ bulharské' To se zvláště dobŤe odráží ve vztahu k nejstaršímu období slovanské kultury, ve spojitosti s velkou pietou k p sobnosti
Cyr'ila a Metoděje v Bulharsku. Ještě Balan vydává objemné dvousvazkové
dí|oCyril a Metodžj (Soflja 1922), ve kterém se rozsáhle zabyvá velkomoravskou misí' Dnes tato tradice nediferencovaného vztahu k nejstarší české
literatuŤe pokračuje v unikátní bullrarské Cyrilometoděj ské ency hlopedii
(I a II, 1985 a 199b).

JAKo ŽrvotNÍonÁrra a vĚnpcxÉ sraNovlsKo
TVAN PAVLOV

Vznik kompetentního a systematizovaného hodnocení českéliteratury v
Bulharsku je rizce spjat s institualizací bulharské vědy, jejiž qy'voj v pŤí.
stupu k materiálu drisledně lryžaduje vědecké metody a stanoviska. Taková
specializace ve vědeckém myšlení vyžaduje i vznik profesionálně vázanych
osobností, jejichŽ životní dráhu rrizn;ími zprisoby ovlivĎuje bádání v oblasti
české literatury'
Ke konci 19. století končíhegemonie Živelné novináŤské recepce česk1fch
autorri, která se projevovala pŤedevšímjako novináŤské reflexe k oslavám
v5íročínebo k jin;Í'm aktuálním kulturním událostem diktovan m českymi
novinami nebojako doprovod ke spontánním pŤeklad m děl česk ch spisovatelti do bulharštiny. objevují se specializované instituce - Bulharská
akademie věd, Sofijská univerzita (za|ožena v roce 1888). Její zakladatel
a rektor A. Teodorov.Balan (1859.1959) byljedním zprvníc|t Bulhanr' kterj
pŤistupoval k českéliteratuÍe zpozic profesionála. Vystudoval slovanskou
filologii v Praze' kam odjel studovat na náwh tehdejšího bulharského ministra školství - Cecha Konstantina Jirečka (1854-1918) - a Bulhara V. D.
Stojanova, ktery žllv Čechách deset let (1858-1868) a udržoval kontakty
s mnoha českymi spisovateli (B. Němcovou, V. Hálkem, J. V' Fričem a jin1ymi), pŤekládal z tvorby česk1íchliterátťr, avšak akademického vzdělání nedosáhl.
Nehledě na to, žejeho zájmyby|y pŤedevšímjazykovědné, odchyloval
se Balan od mladogramatickych norem pŤi v kladu literárních děl, která
pŤekládal (povídka,F1uĎičkaK. Světlé aj.), stejně jako pŤi pŤednášeníslovansk1/'chliteratur na Sofijské univerzitě. Tak začíná propojení mezi pŤekladatelsk;fm a vědeck;Ím vztahem k českémujazyku a literatuŤe, které mnohem později v Bulharsku qvrcholilo činností známého prekladatele Šuejka
- profesora Svetomira Ivančeva (1920-1991). Balanjako první pňináší do
Bulharska sepětí osobního a vědeckého pŤístupu k českémujazyku a k české
',Balanriv pobyt v Praze má
literatuŤe. Jeho Žáci ho hodnotí následovně:
pro
Zde
se mu dostává nejen širou
znam
celoujeho
další
činnost.
ďt ežity
ké lingvistické kultury, ale i trvalého návyku k vědecké práci a kázni,k
systematičnosti a pňesnosti, svědomitosti a pocitu odpovědnosti,jež se staly
jeho morálními ctnostmi. Mlad Bulhar si pozorně všímal českéhonároda

'
P. Dinekov: A. Teodorov-Balan - pervijat rektor na SIJ, Sapostauitel.noezikoznanie,
Sofrja 1981, č.1, s' 69; cit. podle: T. Syllaba _ S. HeŤman:Á. Teodorou-Balanna uniuerzitě
u Praze, Praha 19g7, s. 11.
2
B' Havránek: A' T' Balan. Sloujo 1960. s. 327.
" A. T. Ba]an: Slovesnite proizvorli i terminologijata okolo tjach, GocJišnikna SU, 8.9,
.
Istoriko-ťrlologičeskifakultet I9I2l|3, s, 42.
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ajeho inteligence a pŤejaljejich nejlepší rysy pracovitost, pŤesnost, zdvoŽijednání
lidmi'.'l
s
lost a takt v
Durdíka
Balan je Žákem profesor A]freda Ludwiga (1832-I9rD,Josefa
(1838-1907)
pŤedchridcri
Gebauera
a
dalších
PraŽského
Jana
1837-1902),
lingvistického kroužku. To vysvětluje, proč b val1Í člen Akademického
čtenaŤskéhokroužku a spolku Slavia nikdy nepňestává, podle slov profesora
B. Hawrínka, rozvíjet své znďosti českéfilologické metodologie: B. Hawánek
ve své osobní vzpomínce na setkárrí s Balanem' jehoŽ navštívil v roce 1938
''projevil pŤekvapující
znďost rozvoje českéjazykovědy
v Sofri, dosvědčuje, Že
zájem
o nové práce a o časopis Slovo a slovesnost, ktery
za poslední období,
byl orgánem nového směru.',, Pro bulharskou literární vědu je perspektivní
vyčlenění pojmu imanentnost, které Bďan provedl už v roce 1913 na zráldadě
'.Čechrim
nic nebrání v tom, aby chápali pojem
studia českéliteratury'
'slovesnost' jako'teorii slovesnosti,' protoŽe u nich se tento termín zakládá
právě na znaku slovesné uměleckosti. U nás, stejně jako u Rusri, je znakem
samotné slovo..'''"
VytvoŤení teoretick ch základri historiografické syntézy pŤedcházelo
vydání našich prvních Dějin slouanskych literatur (1896) pro potŤeby l uky
na gymnáziích. Fragmentárně je v nich zastoupena i česká literatura. Ten.'pŤedbíhání''
dence učebnicového
v bulharské literárněvědné bohemistrce
polaačuje. Autor slovans\fch literárních dějin - tehdejší gymnazirální profesor
- medievalista Jordan Ivanov (I872-I947)byl jedním z prvních absolventri
Sofijské univerzity. Bulharská véda začíná mít své kádry. Kromě rusk;Ích
dějin A. N. Pypina a V D. Spasoviče používá Ivanov i Stručnj pí"ehleddějin
Iiteratury českédoby nouéFrantiška Bačkovského (Praha 1894). Jeho dějiny
slovanshÍ.ch literatur obsahují klasické českémateriály, které mají ilustrační
ráz a dokreslují procesy' které probíhají vjin1ích slovansk1/'chliteraturách,
na prvním rrrístě _ bulharské. To se zvláště dobŤe odráŽí ve vztahu k nejstaršímu období slovanské kultury, ve spojitosti s velkou pietou k prisobnosti
Cyr'ila a Metoděje v Bulharsku. Ještě Balan vydává objemné dvousvazkové
Mo Cyril a Metoděj (Sofija 1922), ve kterém se rozsáhle zabyvá velkomoravskou misí. Dnes tato tradice nediferencovaného vztahu k nejstarší české
literatuŤe pokračuje v unikátní bulharské Cyrilometoděj shé ency hlopedii
(I a II, 1985 a 1995).

BoHEMIsTIKA

JAKo ŽrvorNÍonÁHa a vnnpcxÉ sraNovlsKo
IVAN PAVLOV

Vznik kompetentního a systematizovaného hodnocení českéliteratury v
Bulharsku je tlzce spjat s institualizací bulharské vědy, jejíž v voj v pŤí
stupu k materiálu d sledně vyžaduje vědecké metody a stanoviska. Taková
specializace ve vědeckém myšlení vyžaduje i vznik profesionálně vázanych
osobností, jejichž životní dráhu rrizn1/mi zprisoby ovlivĎuje bádání v oblasti
české literatury.
Ke konci 19' století končíhegemonie živelné novináŤské recepce českfch
autor , která se projevovala pŤedevšímjako novináŤské reflexe k oslavám
v1foočínebo k jin;Ím aktuálním kulturním událostem diktovan1fm česk;Ími
novinami nebojako doprovod ke spontánním pŤekladrim děl česk;Íchspisovatel do bulharštiny. objevují se specializované instituce - Bulharská
akademie věd, Sofijská univerzita (za|oŽena v roce 1888). Její zakladatel
a rektor A. Teodorov-Bďan (1859-1959) byl jedním z prvních Bulharu, kter..f
pŤistupoval k českéliteratuŤe zpozic profesionála. Vystudoval slovanskou
filologii v Praze, kam odjel studovat na návrh tehdejšího bulharského ministra školství - Cecha Konstantina Jirečka (1854-1918) - a Bulhara V. D.
Stojanova, kter1ÍŽil v Čechách deset let (1858-1868) a udržoval kontakty
s mnoha česk;Ímispisovateli (B. Němcovou, V. Hálkem, J. V. Fričem a jin;fmi)' pŤekládal z tvorby česk;ich literátťr, avšak akademického vzdělání nedosáhl.
Nehledě na to, žejeho zájmyby|y pŤedevšímjazykovědné, odchyloval
se Balan od mladogramatick1/'ch norem pŤi q/kladu literárních děl, která
pŤekládal (povídka.FlubičhaK. Světlé aj.), stejně jako pŤi pŤednášeníslovansk1ích literatur na Sofijské univerzitě. Tak začiná propojení mezi pŤekladatelsk m a vědeck;ím vztahem k českémujazyku a literatuŤe, které mnohem později v Bulharsku vyvrcholilo činností známého pŤekladatele Suejha
- profesora Svetomira Ivančeva (1920.1991). Balanjako první pŤinášído
Bulharska sepětí osobního a vědeckého pŤístupu k českémujazyku a k české
.'Balan
v pob1't v Ptaze má
literatuŤe. Jeho žáci ho hodnotí následovně:
drileŽitf v/znam pro celoujeho další činnost. Zde se mu dostává nejen široké lingvistické kultury, ale i trvalého návyku k vědecké práci a kázni, k
systematičnosti a pŤesnosti, svědomitosti a pocitu odpovědnosti,jež se staly
jeho rnorálními ctnostmi. Mladf Bulhar si pozorně všímal českéhonároda

'P.

Dinekov: A. Teodorov-Balan - pervijat rektor na SU, Soposlari/eIno ezikoznanie,
Soflia 1981, č.1, s. 69; cit. podle: T. Syllaba _ S' HeŤman:Á. Teodorot,.Balanna uniuerzitě
u Praze, Praha 1987, s. 11.
2

B. Havránek: A. T. Balan, Slauia 1960, s. 327.

'A.

T. Balan: Slovesnite proizvorli i terminologijata okolo tjach, Goc]išnikna SU,8-9,
.
Istoriko-fi lologičeski fakultet |9l2ll3, s. 42'
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Nehledě na kompilační charakter uskutečĎuje J. Ivanov bulharsk;f
pokus o slovanské, respektive českéliterární dějiny, kdežto Balan pouze
pŤedkládá Lluod do estetihy uzhledem h bd'snictuí Antonína Pošíka (1885).
Teoretická prriprava v bulharsk ch podmínkách zŤetelně zpomaluje, ba i
zastavuj e literárněhistorickou iniciativu,
odtržení od odstŤedivého prisobení obecn1/,chdějin slovanskych literatur
vykonal v Bulharsku profesor Boris Jocov (1894-1945), ktef jinak pokračoval v badatelské dvoj značnosti stanovené ještě Balanem _ česká literaturajako odraz vlastních dějin a zároveĎjako odraz bulharsk;ích vlasteneckych bojri.a Nerovnocennost podobné vědecké vyčleněnosti nezávisle
na sympatiích mnoha českych spisovatelri k bulharskému národnostnímu
ridělu pomáhá zaměŤeníbulharského vědeckého zájmu o českéspisovatele
ve své vlasti zapomenuté. To je drivod, proč se Jocov obrátil k českému
literárnímu regionalismu, kte4/ podle něj nab vá na rozmachu díky svému
aktivnímu vztahu k, nejobecněji Ťečeno,slovanské ideji. Jocovem zaéíná
období bulharskfch vědcri, kteŤí odjíždějído Cech pouze specializovat se,
a ne studovat' cožodpovídá dosaženému stupni zralosti našívědy. Profesor
M. H;Ísek (1885-1957) je odborn;Ím vedoucím pŤi psaní disertace otakar
Mokrj ct polshá literatura, kterou B. Jocov obhájil na Karlově univerzitě
v roce 1928' Jejím pŤepracovan;fun monografick m lydáníms činíbulharská
Iiterárněvědná bohemistika prudk;f obrat od obecn;ích dějin k literárnim
portrétrim, které zahrnuj i zák7aďní vyvojové tendence vyznamnych literár.
ních období. V tom tkví paradox vědce a společenského činitele Jocova.
Nezávisle na jím pŤejatédobové generalizační teorii o rasovém, národnostním a slovanském pŤedurčení,které osudově zkrátilyjeho Životní dráhu,
za druhé světové války pŤesvědčivězavádí do bulharské bohemistiky, jako
dějepisec českéliteratury, parciální metodu.
odklon od tohoto směru se uskutečĎuje po druhé světové válce' kďy
nor vnější p4tos společenskych vztahri meá Bulharskem a Ceskoslovenskem
požadoval pozoruhodné, monumentání historiografické formy' Zkompromitovaná romantická myšlenka o slovanské jednotě je již vystŤídána imperativy
ideologického celku. V tomto ohledu se model slovansk;ích literárních dějin
Pypina _ Spasovičejevíjako zcela vhodny. Široce pojaté historiografické
panoráma panslavistického rázu pŤejímá nyní v bulharsk ch podmínkách
internacionální univerzáInost marxismu ve Studiích z dějin slouanshjch
literatur I, II 0949,1952),6 které měly mnoho reedic a ve kte4fch je rozsáhle
zastoupena i literatura česká. Autorem je profesor Emil Georgiev (1910.1982)'

nB'Jo"o'.
5
o

kter1f se v Čechách specializoval na oblasti hudební v1fchovy a slovanské
filologie' Slovanské literatury vidíjako zvláštní velkou symfonii, ve které
však dominují tÓny sociálního postavení' Tímto zprisobem je zastoupena
i česká literatura, čemuŽ hodně napomáhá v1Íborná znalost Slouanshlch
je u Georgieva zŤejmy
literatur Jana Máchala. Ve vztahu k českéliteratuŤe
Máchalriv vliv jak v tematick1ích zobecněních, tak i v někter;Ích společnych
omylech - ve spojení humanisnru a reformace do jedné etapy apod.
následnost a v1rovnání historick;fch a literárních etap
Pozitivistická
jsou velmi pohodlné pro marxistickou slavistiku, podle níž za epochou
realismu následují modernismus a socialistick1f realismus. Snaha o
socialistickou kulturní pŤestavbu _ mělkou a schematickou - je poslední
etapou bulharského pozitivismu. Stiivá se součástí totáIního l'trhnutí ideologie
do lidskfch osud , do pŤednášení a vědeckého rozvoje literárněvědné
bohemistiky.
V poválečné etapě je umožněn lektorrim bulharského jazyka a literatury
několikalet1f pobyt v Praze. Ceská literárni věda v;razně ovlivĎujejejich
profesionální a vědeckou dráhu. Tento poby'tje zabezpečen oboustrannymi
kulturriími dohodami a prokázď svou užitečnost zejména u bohemistu-Iiterátri. Prvním z této Ťady byl profesor Nedjalko Draganov (1915-7977), v Ietech
1953.1959 lektor na Karlově univerzitě, kde v roce 1964 pod vedením profesora F. Buriánka obhájil disertaci o díle M. Pujmanové - ovšem bohužel z
pozice sociologického pŤístupu, naprosto pomíjejícíholiterární specifiku'
Prosáknutí někter1ích idejí literární recepce na bulharské tízemíje zpro.
stŤedkováno E' Georgievem, kte4f byl stoupencem názortl obecné a srovnávaci
literární vědy,? terminologicky se podle jeho názoru odlišující od ,,buržoazní,,
literární komparatistiky. Na tomto zák]adě wcholí u Draganova jeho dlouho|et,! zájem o K. Čapka ve studii K. Čapek u Bulharshu ( 1963). Její nesporná
informační hodnota je však snížena dogmatickym hodnocením.
Celkovy zájem o díIo M. Bachtina a o jeho všeobecny dialogismus je
zŤejm]Ív pos]edním Draganově eklektickém dÍle Fom ciny K. Caplea Í1977).
Jeden z mála v znamn ch tehdejších bulharsk;ích strukturalistri Nikola
Georgiev (nar. 1937) během svého pob1'tu jako lektor na Karlově univerzitě
v letech 1965.1967 napsal velmi dobŤe hodnocenou stuďit Parodie obsahu
a parodie struktury (Suejh', a antiromdn).8 Georgievriv zájem o dvojitost
literárního hrdiny a literární struktury pokračuje i v jeho stldii Citdtnt
člouěh (I98O),9 kdeje Švejk porovnáván s hrdiny Dickensoqími a s ostapem
Benderem.

.

Belgarskistradanijaiborbizasuobodauslaujanskatapoezija,Soťlja|935'

8

B. Jo"o'. otakar Mokri, Soťrja1928'

E. Georgiev: obšto i sťdlnitelno slrlujanskoliteraturoznanie' Soflja 1965
českd literatura 7966,s' 328.334.

9*r

^
N. Georgiev:
CitiraŠtijatčovekv literaturata' Godišnik na SU, 74,7980

E. Georgiev: očerki po istorija tl,uslaujan,skite literaturi I, II, Sofija 1977 '

31

30

E-

Nehledě na kompilační charakter uskutečĎuje J. Ivanov bulharsk;f
pokus o slovanské, respektive českéliterární dějiny, kdežto Balan pouze
pŤedkládá Uuod do estetihy uzhledem h bd'snictuí Antonína Pošíka (1885).
Teoretická prriprava v bulharsk1ich podmínkách zŤetelně zpomaluje, ba i
zastavuje literárněhistorickou iniciativu,
odtržení od odstŤedivého prisobení obecn;ích dějin slovanskych literatur
vykonal v Bulharsku profesor Boris Jocov (1894-1945), ktef jinak pokračoval v badatelské dvoj značnosti stanovené ještě Balanem _ česká literaturajako odraz vlastních dějin a zároveĎjako odraz bulharsk;Ích vlasteneckych bojri.a Nerovnocennost podobné vědecké vyčleněnosti nezávisle
na sympatiích mnoha českych spisovatelri k bulharskému národnostnímu
ridělu pomáhá zaměŤeníbulharského vědeckého zájmu o českéspisovatele
ve své vlasti zapomenuté. To je drivod, proč se Jocov obrátil k českému
literárnímu regionalismu, kte4f podle něj nab vá na rozmachu díky svému
aktivnímu vztahu k, nejobecněji Ťečeno,slovanské ideji. Jocovem zaéíná
období bulharskfch vědcrj, kteŤí odjíždějído Cech pouze specializovat se'
a ne studovat, cožodpovídá dosaženému stupni zralosti našívědy. Profesor
M. H;Ísek (1885-1957) je odborn:/'m vedoucím pŤi psaní disertace otakar
Mokrj ct polshá literatura, kterou B. Jocov obhájil na Karlově univerzitě
v roce 1928. Jejím pŤepracovany'rn monografickym lydáníms činíbulharská
Iiterárněvědná bohemistika prudk;f obrat od obecnych dějin k literárním
portrétrim, které zahrnuj i zák)'aďní vyvojové tendence vyznamnych ]iterárních období. V tom tkví paradox vědce a společenského činitele Jocova.
Nezávisle na jím pŤejatédobové generalizační teorii o rasovém' národnostním a slovanském pŤedurčení,které osudově zkrátilyjeho životní dráhu,
za druhé světové války pŤesvědčivězavádí do bulharské bohemistiky, jako
dějepisec českéliteratury, parciální metodu.
odklon od tohoto směru se uskutečĎuje po druhé světové válce, kdy
noqf vnější p4tos společenskych vztahri mezi Bulharskem a Českos]ovenskem
požadoval pozoruhodné, monumentá]ní historiografické formy' Zkompromito.
vaná romantická myšlenka o slovanské jednotě je již vystŤídána imperativy
ideologického celku. V tomto ohledu se model slovansk;Ích literárních dějin
Pypina _ Spasovičejevíjako zcela vhodny' Široce pojaté historiografické
panoráma panslavistického rázu pŤejímá nyní v bulharsk;fch podmínkách
internacionální univerzáInost marxisml ve Studiích z dějin slouanskjclt
literatur I, II Í949,1952),6 které měly mnoho reedic a ve kter1ich je rozsáhle
zastoupena i literatura česká. Autorem je profesor Emil Georgiev (].910.1982)'
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kte4f se v Čechách specializoval na oblasti hudební vychovy a slovanské
filologie. Slovanské literatury vidíjako zvláštní velkou symfonii, ve které
však dominují tÓny sociálního postavení. Tímto zptisobem je zastoupena
i česká literatura, čemuŽ hodně napomáhá v;Íborná znalost Slouanshych
je u Georgieva zŤejmy
literatur Jana Máchala. Ve vztahu k českéliteratuŤe
Máchalriv vliv jak v tematickj.ch zobecněních, tak i v některych společn1fch
omylech - ve spojení humanisnu a reformace do jedné etapy apod.
následnost a vyrovnání historickfch a literárních etap
Pozitivistická
jsou velmi pohodlné pro marxistickou slavistiku, podle níž za epochou
realismus' Snaha o
realismu následují modernismus a socialistick
socialistickou ku]turní pŤestavbu - mělkou a schematickou - je poslední
etapou bulharského pozitivismu. Silivá se součástí totatního vbrhnutí ideologie
do lidskfch osudri, do pŤednášení a vědeckého rozvoje literárněvědné
bohemistiky.
V poválečné etapě je umoŽněn lektortim bulharského jazyka a literatury
několikalet1Í poby't v Praze. Ceská literární véda v1foazně ovlivĎuje jejich
profesionální a vědeckou dráhu. Tento pobyb j e zabezpečen oboustrannymr
kulturními dohodami aprokázď svou užitečnost zejména u bohemishi-literá.
tri. Prvním z této Ťady byl profesor Nedjalko Draganov (].915-1977), v letech
1953-1959 lektor na Karlově univerzitě, kde v roce 1964 pod vedením profesora F. Buriánka obhájil disertaci o díle M' Pujmanové - ovšem bohužel z
pozice sociologického pŤístupu, naprosto pomíjejícíholiterární specifiku'
Prosáknutí někte4Ích idejí literární recepce na bulharské rízemíje zprostŤedkoviino E. Georgievem, kter! byl stoupencem názori obecné a srovnávací
literární vědy,7 terminologicky se podle jeho názoru odlišující od ,,bwržoazní,,
literární komparatistiky' Na tomto základě wcholí u Draganova jeho dlouho|ety zájemo K. Čapka ve studii K. Čapek u Bulharshu (7963). Její nesporná
informační hodnota je však snížena dogmatick;fm hodnocením'
Celkoqf zájem o dílo M. Bachtina a o jeho všeobecny dialogismus je
zŤejm;Ív posledním Draganově eklektickém díle Áom any K. Capka Í977).
Jeden z mála vyznamn1fch tehdejších bulharskych strukturalishi Nikola
Georgiev (nar. 1937) během svého pob1'tujako lektor na Karlově univerzitě
v letech 1965.1967 napsal velmi dobŤe hodnocenou studííParodie obsahu
a parodie struktury (Suejk,, a antirorndn).8 Georgievriv zájem o dvojitost
literárního hrdiny a literární struktury pokračuje i v jeho stvďii Citatní
člouěh (L98O),9kdeje Švejk porovnáván s hrdiny Dickensoqími a s ostapem
Benderem-
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Belgarskistradanijaiborbizasuobodauslaujanskatapoezija,Soťlja7935'

8

B. Jo"or, Otakar Mokri, Sofrja 1928.

9

E. Georgiev: očerki po istorija tt'u slct,ujanskiteliteraturi I, II, Soťlja 1977.

E. Georgiev: obšto i sraunitelno slaujansko literaturoznanie' Sofrja 1965
českd literatura 1966' s. 328-334.
N. Georgiev: Citiraštijat čovekv literatu rata. Godišnik na SI], 74, I98tJ
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pŘnpur,rrw čnsrÝcrr KNIH v BULIIARsKU
JAKO MARGINÁLNÍnnurr

JestliŽe během 19. stoletíje česk;ípŤftlad pro Bulhary rázu vědeckého
a hospodáŤského, po roce 1968 má tento pŤíklad pŤevážně politick;/ charakter. Bulharští bohemisté jsou silně ovlivněni metodologick;fm propojením
raného marxismu a pozdního strukturalismu v českéhumanistice typickym
pro šedesátá léta. Pedagogická nutnost pňi pŤednášeníčeskéliteratury na
bulharskych univerzitách a vědecké ambice usilující o pŤechod od tematickych zobecnění ke konstataci r zn;ich forem literární imanence, žánrov1fch
a kompozičních struktur jsou základem prvních bulharsk;/ch Dějin české
literatuty I, II (I. Pavlov _ V. Todorov, 1986; Ch. Balabanovová _ I. Pavlov
- V. Todorov, 1989). Nezávisle na ideologickych omezeních studuje zvolená
historicko-funkční metoda česk1Íliterární qfvoj na pozadí migTačních pohyb umělecké iniciatily ve stŤedoevropském kulturním prostoru. Slabé stylistické tradice bulharské jazykovědné bohemistiky vysvětlují nedostatek
hlubšího textového rozboru ve sttrdiu českéliteratury v Bulharsku. V po.
slední době j e zŤejmá vyložená antropologizace metodologie bulharsk ch
bohemistri, a to pŤedevším na zrík]adě bulharsko-česk;ích kulturních vztahri'
V. Todorov používá principy imagologie, Ch. Balabanovová receptivní estetiku. I. Pavlov zdlirazĎuje marginalitu českéhonarativu jako proud hovoru a psaní v českéliteratuŤe od 18. století do dnešní doby.
Na závěr bychom mohli konstatovat, že dlouhodob1i profesionální vztah
bulharsk5ích bohemistri k českéliteratuŤe se stal jejich životní dráhou'
ovlivřující jejich vědecká stanoviska.

LITE Rí.RNĚvĚoNÉ B OHEMISTIKY
ANZELINA PENCEVOVA

PŤedmluva (nebo doslov) literárního díla je zvláštním fenoménem:je prrisea transtextuality, paratextuality
a metatextuality;
číkem intertextuality
je mostem mezi genezí díla a jeho existencí v aktech recepce.
PŤedmluvy ajim analogické textyjsou tedy závažnou a zároveĎ velice
zajímavou složkou literrírní komunikace. Protn pŤekvapuje omezená a sporadická pozornost' kterou ]iterární teoretikové dosud věnovali této problemati',teorii pŤedmluv'',
a to v rámci celkové teorie paratextoce' Vlastně jedinou
rozpracoval
Gérard
Genette ve syéknize Prahy (Seuils, Paris 1987).
vosti,
Podle Genetta se literární dílo skládá z textu a z jistého množství textoqích
produkcí, které základní text obklopují, vywíjejíjej,posouvajíjej od reality
k virtualitě, zabezpečují jeho recepci' aby jej učinily pŤítomn;fm ve světě
jin ch diskurs . Celé toto ''okolí'', tj. tituly a podtituly, pŤedmluvy a dosloqy,
obsah, dedikace a epitafy, dokonce koncepty anáčrty atd., tvoŤí paratext
knihy. Právě díky paratextu se v}íchozítext proměřuje v knihu, která mriŽe
bft pŤedložena čtenáŤskéveňejnosti.
G. Genette dělí prostor literárního díla na interiérní, tj. samotn;í text,
a exteriérní - souhrn diskursri světa orientovanych na onen text. Mezi
textem a zÓnou'.vně textu,'se nalézá pásmo pŤechodu a transakce' pásmo
ptisobení na čtenáŤe.Paratext v sobě zahrnuj e a zároveílrealizuje potence,
zptisoby, metody a efekty tohoto pásma.
Jako součást paratextuje pŤedmluva nebo doslov diskursem heterogenním, pomocn}Ím, pŤedurčenfm slouŽit jinému diskursu. Jeho dvě hlavní
funkce jsou: 1. získat čtenáŤe,motivovat ho, aby si knihu pŤečetl;2. situovat
a instruovat čtenáŤe tak, aby jeho četba knihy byla kvalitní, ''dobrá,'. PŤedmluva je druhem recepčního návodu, ale současně typickfm Ťečnick m
prostŤedkem pŤesvědčování čtenáŤe.Pňedmluva by měla pŤedevšímupozorĎovat na to, proč a jah musí b1/t pŤíslušná kniha pŤečtena. V;Íchozí text
sám o sobě není schopen adaptovat se k modifikacím čtenáŤského publika
v prostoru a čase. Paratextje nástrojem adaptace mezi ideální identitou
textu a empirickou skutečností. TVto funkce a rílohy podmiĎují jeho specificl(ou formu, stylistiku a morfologii.
S oh]edem na téma tohoto referátuje nutné se pozastavit u dvou dalších
aspektti, kter;ími se G. Genett e nezabyvá' Za pwé je to specifiha paratex,.
touosti, zejména pŤed,mluu a doslou u pŤehlad,ouéprod'uhce. Jako mocn
,
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Jestliže během 19. stoletíje česk;ipŤftlad pro Bulhary rázu vědeckého
a hospodáŤského, po roce 1968 má tento pŤíklad pŤevážně politick;Í charak.
ter. Bulharští bohemisté jsou silně ovlivněni metodologick1im propojením
raného marxismu a pozdního strukturalismu v českéhumanistice typick;|.rn
pro šedesátá léta. Pedagogická nutnost pŤi pŤednášeníčeskéliteratury na
bulharsk;/ch univerzitách a vědecké ambice usilující o pŤechod od tematic.
kych zobecnění ke konstataci rrizn;ích forem literární imanence' žántovyctl
a kompozičních struktur jsou základem prvních bulharsk1fch Dějin české
literatuty I, II (I. Pavlov - V' Todorov, 1986; Ch. Balabanovová - I. Paviov
_ V. Todorov, 1989). Nezávisle na ideologickych omezeních studuje zvo|ená
historicko-funkční metoda česk1fliterární qfvoj na pozadí migračních pohy.
b umělecké iniciatily ve stŤedoevropském kulturním prostoru. Slabé stylistické tradice bulharské jazykovědné bohemistiky vysvětlují nedostatek
hlubšího textového rozboru ve sttrdiu českéliteratury v Bulharsku. V poslední době j e zŤejmá vyloŽená antropologizace metodologie bulharsk;fch
bohemistri, a to pŤedevším na ziik]adě bulharsko-česk;fch kulturních vztahri.
V Todorov používá principy imagologie' Ch. Balabanovová receptivní estetiku. I. Pavlov zdrirazĎuje marginalitu českéhonarativu jako proud hovoru a psaní v českéliteratuŤe od 18. století do dnešní doby.
Na závěr bychom mohli konstatovat, že dlouhodob;f profesionální vztah
bulharskych bohemistú k českéliteratuŤe se stal jejich životní dráhou,
ovlivĎující jejich vědecká stanoviska.

a0

pŘnomr,uw čpsrÝcrr KNIH v BULIIARsKU
JAKo MARGINÁLNÍ DRUH
LITERÁRNnvnonrÉ BoHEMISTIKY
ANŽELINA

PENČEVoVÁ

PŤedmluva (nebo doslov) literárního díIa je zvláštním fenoménem:je prrisečíkem intertextuality
a transtextuality, paratextuality a metatextuality;
je mostem mezi genezí díla a jeho existencí v aktech recepce.
PŤedmluvy ajim analogické textyjsou teďy závažnou a zároveĎ velice
zajímavou s]oŽkou liter:ární komunikace. Proto pŤekvapuje omezená a sporadická pozornost, kterou literární teoretikové dosud věnovali této problematice. Mastně jedinou',teorii pŤedmluv'', a to v rámci celkové teorie paratextovosti, rozpracoval Gérard Genetteve své knizeProhy (Seuils, Paris 1987).
Podle Genetta se literární dílo skládá ztextwa z jistého množství textov;ích
produkcí, které základní text obklopují, vyvíjejíjej, posouvajíjej od reality
k virtualitě, zabezpečují jeho recepci, aby jej učinily pŤítomn;fm ve světě
jinfch diskursri. Celé toto ,'okolí','tj' tituly a podtituly, pŤedmluvy a doslovy,
obsah, dedikace a epitafu, dokonce koncepty anáirty atd., tvoŤí paratext
knihy. Právě díky paratextu se vjíchozí text proměřuje v knihu, která mriže
b1ft pŤedložena čtenáŤskéveŤejnosti.
G. Genette dělí prostor literárního díla na interiérní, tj. samotny text,
a exteriérní - souhrn diskursri světa orientovanych na onen text. Mezi
textem a zÓnou ''vně textu'' se nalézá pásmo pŤechodu a transakce, pásmo
prisobení na čtenáŤe.Paratext v sobě zahrnuje a zároveĎ realizuje potence,
zprisoby, metody a efekty tohoto pásma.
Jako součást paratextuje pŤedmluva nebo doslov diskursem heterogenním, pomocnym, pŤedurčen;ÍmslouŽit jinému diskursu. Jeho dvě hlavní
funkcejsou: 1. získat čtenáŤe,motivovat ho, aby si knihu pŤečetl;2. situovat
a instruovat čtenáŤetak, aby jeho četba knihy byla kvalitní' .'dobrá.'. PŤed.
mluva je druhem recepčního návodu, ale současně typickfm ňečnick m
prostŤedkem pŤesvědčování čtenáŤe.PŤedmluva by měla pŤedevšímupozorĎovat na to, proč ajak rrulsi b t pŤíslušná kniha pŤečtena. V1íchozí text
sám o sobě není schopen adaptovat se k modifikacím čtenáŤskéhopublika
v prostoru a čase. Paratextje nástrojem adaptace mezi ideální identitou
textu a empirickou skutečností. T}rto funkce a rilohy podmiĎujíjeho speciflckou formu, stylistiku a morfologii.
S ohledem na téma tohoto referátuje nutné se pozastavit u dvou dalších
aspektri, kter;ími se G. Genette lezabyvá. Za prvé je to specifika paratextouosti, zejména pŤedmluu a doslou , u pŤehladouéproduhce. Jako mocn;í
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nástroj meziliterární recepce (někteŤÍ autoŤi se dokonce domnívají, Že problematika pňedmluv a doslovri pŤekladoq/ch knih patŤí do teorie pŤekladu)
mají tyto paratexty za írkol pŤekonat divergenci mezi recepcí originálu a
recepcí pŤekladu, vypl1/vající z časovych, prostorovych, společensk1fch, kulturních' antropologick1ích a dalších rozdíl mezi recipienty. Tento dodatečn;f
ričel mění typologii pŤedmluly, její zaměŤenía obsah, její strukturu' V tomto
pŤípadě ovšem odpadávají funkcejako manifestace autorova záměrrr, neutralizace kritiky ajiné, zatímco do popŤedívystupujíjiné funkce,jako napŤíklad funkce normativní, estetická, aplikační atd. Hlavní a rozhodující je
však funkce poznávací a ta by neměla chybět ani v té nejstručnější pŤedmluvě pŤekladového díla.
Druh m driležit;ím aspektem je otázka uědechosti pŤedmluu a doslouti
literdrních děl. Da|o by se Ťíci, že dokonce krátké životopisné a bibliografické poznámky o autorovi na zadní straně obálky, na zá|ožkách vazby či
na pŤedsádce mají literárněvědn1Í táz,byt i v informačním, slovníkovém,
encyklopedickém smyslu. Všeobecně se má za to, že pŤedmluva a dosiov
by měly plnit a plní pŤeváŽně právě literárněvědnou funkci. Dodala bych'
že pro pŤekladovou literaturu to platí dvojnásob, protože v tomto pŤípadě
by paratext měl cizího čtenáŤeseznámit s částečněnebo zcela neznámym
autorem a s cj'zí historickou, společenskou, kulturní a literární situací, v
níž dotyčné dílo vzniklo a jíŽ je determinováno'
G. Genette podolfká' že ačkoli pŤedmluva prošla dlouhou evolucí, její
hlavní strukturní principy a rysy zristaly neměnné' Spíš než o evoluci jde

o určitou sadu možnych v běrri v rámci repertoáru o mnoho stabilnějšího,
než si uvědomujeme. Tento ustálen;í model pŤedmluvy obyčejně zahrnuje
autorovu osobnost v historick;Ích souvislostech, pŤehledjeho literární tvorby,
ana|yzu díla nebo děl, k nimŽ byla pŤedmluva napsána, pŤípadně ukázky
ch pojednání o textu nebo o autoz jinych kritick;fch či literárněhistorick
rovi, na závér _ typizující zobecnění. Nemrižeme nepostŤehnout totální
shodu tohoto modelu se standardní statí v kterékoli učebnici o dějinách
národní literatury nebo skupiny literatur.
Jiná věc je, nakolik je autor takové pŤedmluvy kompetentní a nakolik
jejeho styl pffsně scientisticky, anebo odbočujek esejistickému a k publicistickému patosu (kteÚ ostatně nikdy nebyl zce|a cizívědecké praxi). Nezapomínejme, že jednou ze zák|aďních funkcí pŤedmluvy je ziskat, ba pŤímo
nalákat čtenáŤe,takže pŤísně vědecká pŤedmluva, psanájenom pro odborníky a pŤístupná jenom jim, by značně omezila recepci díla, i kdyŽ těm
odborníkrim by doopravdy zabezpeči|a recepci maximálně ričinnou.
Jako drikaz vědeckosti pŤedmluv a doslovri mrižemebráti skutečnost,
že nejednou text psan1Íjako paratext mriže b;|rtpozději otištěn ve sborníku
s vědeckou produkci. ČastějÉíjevšak opačn pŤípad,kdy ptivodní l]!:1á.
něvědná puLlikace nebo i část disertace b;ivá pouŽita jako paratext. Vfjim-
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kami nejsou ani pŤípady, kdy pŤedmluvy b;fvají citovány v naprosto seriÓzních vědeck;fch pracích, a to nikoliv ojediněle a časově omezeně. Zde bychom
měli položit otázkll, nakolik je spravedlivé píiŤazovat pŤedmluvy a dosloqy
vyhradně k paratextrim, jestliŽe jejich drtivá většina má povahu vyloženě
metatextovou, komentující, interpretující.

Nedokázalajsem zjistit, jestli už některého badatele napadlo prozkoumat,
jak se jistá národní literatura odráží v pŤedmluvách a doslovech děl pŤeloŽen}ích v jiné zemi. Ukáza|o se, že je to rikol nadmíru zajimavy, avšak ve
většině pŤípadri těŽko zvládnuteln1f. V pŤípadě českéliteraturyv Bulharsku
to naštěstí pl atí jen zč,ásti. Počet česk;/ch knih pŤeloŽen;ích do bulharštiny
se pohybuje kolem 280 (pŤesn počet nelze zjistit z riznych technickfch
drivodri), a to včetně druh1ích a dalších vydání někter;ích titulri. Do tohoto
počtu jsem nezahrnula publikace z pŤírodních a exaktních věd, z oboru
ekonomiky, práva apod., jde tedy jen o pr6zll, poezii, literaturu faktu, literaturu pro děti a mládeŽ, dramata' literární teorii a kritiku. Asi tak tŤetina
knih vyšla bez pŤedmluvy i bez doslovu, naprosto ojedinělájsou však rydání
bez jakéhokoli parateitu, by.t i ve formě krátké ediční poznámky. Ve srovnání s českou vydavatelskou praxí je nápadné relativně velké procento
obsáhl;Ích pŤedmluv a doslovri. Jen tak z odhadu bych usoudila, že cizí
knihy určené k recepci v českém prostŤedí se zásaďnévyznačují minimalizacíparatextu, zatímco v Bulharsku je tomu právě naopak. (Zda tento po.
stŤeh odpovídá skutečnosti' a jestli ano, čímje tato skutečnost podmíněna
- to jsou otázky, které vyžadují další bádání.)
Ve shodě se světovou tendencí bez pŤedmluv vycházejí zásadně knížky
pro děti a mládež, dobrodružná literatura, sci-fi, knihy s vojensko-hrdinskou
tematikou, detektivky atd. V našem pŤípadě nechybějí vfiimky v obou směrech. Tak napÍík|adV!,prauy opačnlrn směrem J. Nesvadby a Panoptihum
starj,ch hrimináIních pŤípad J . Markajsou opatŤeny kvalitními pŤedmluvami B. Tetzieya a I. Kjosevové' Byly totiŽ zaŤazeny do specializoyané a
ambiciÓzní edice Galaktika, která vycháze|aveYarně
v 80' letech. EditoŤi
velice rispěšné Galaktiky chtěli (a také dokázali) pŤesvědčit bulharské}ro
čtenáŤe a hlavně kritiku, Žeitzv. periferní literatura mriže mít svá arcidíIa,
která si zas|ouži náIežity odborn;Í komentáŤ.
Mimochodem, edičníkoncepce té které edice zpravidla citelně ovlivĚuje
objem, obsah, styl, kvalitu, tedy i recepční rilohu avyzr'am pŤedmluvy a
doslovu. Jako velice kladnou bych hodnotila zkušenost uŽ neexistující edice
Panorama nakladatelství Narodna kultura, jejížheslo zněIo: '.velkéknihy
v ma]ém formátu''' I kdyŽ tam opravdu našly místo menší prÓzy či krátké
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nástroj meziliterární recepce (někteĚí autoŤi se dokonce domnívají, Že problematika pŤedmluv a doslovri pŤekladoqfch knih patŤí do teorie pŤekladu)
mají ty.bo paratexty za írkol pŤekonat divergenci mezi recepcí originálu a
recepcí pŤekladu, v1pl1ivající z časoqfch, prostorov1fch, společensk1fch, kulturních, antropologick1fch a dalších rozdílri mezi recipienty. Tento dodatečn1f
ričel mění typologii pŤedmlur1y,její zaměŤení a obsah, její strukturu. V tomto
pŤípadě ovšem odpadávají funkcejako manifestace autorova záměru' neut.
ralizace kritiky ajiné' zatímco do popŤedívystupujíjiné funkce,jako napŤíklad funkce normativní, estetická, aplikační atd. Hlavní a rozhodující je
však funkce poznávací a ta by neměla chybět ani v té nejstručnějšípŤedmluvě pŤekladového díla.
Druhym drileŽit;ím aspektem je otd'zha uědechosti pŤedmluu a doslou
literdrruích děl. DaIo by se Ťíci' Že dokonce krátké životopisné a bibliograči
fické poznámky o autorovi na zadní straně obálky, nazá|ožkáchvazby
na pŤedsádce mají literárněvědn;f ráz,byt i v informačním, slovníkovém,
encyklopedickém smyslu. Všeobecně se má za to, že pŤedmluva a doslov
by měly plnit a plní pŤeváŽně právě literárněvědnou funkci' Dodala bych'
že pro pŤekladovou literaturu to platí dvojnásob, protoŽe v tomto pŤípadě
by paratext měl cizího čtenáŤeseznámit s částečněnebo zcela neznámym
autorem a s cizí historickou' společenskou, kulturní a literární situací' v
níž dotyčné dílo vzniklo a jíž je determinováno.
G. Genette podot ká, že ačkoli pňedmluva prošla dlouhou evolucí, její
hlavní strukturní principy a rysy zristaly neměnné. Spíš než o evoluci jde

o určitou sadu moŽnfch v běrri v rámci repertoáru o mnoho stabilnějšího,
než si uvědomujeme. Tento ustálen;/'model pŤedmluvy obyčejně zahrnuje
autorovu osobnost v historick5ích souvislostech, pŤehledjeho literární tvorby,
ana|yzu díla nebo děl, k nimž byla pŤedmluva napsána, pŤípadně ukázky
pojednání o textu nebo o autoz jinych kritickfch či literárněhistorick;fch
rovi, na závér _ typizující zobecnění. Nemrižeme nepostŤehnout totální
shodu tohoto modelu se standardní statí v kterékoli učebnici o dějinách
národní literatury nebo skupiny literatur.
Jiná věc je, nakolik je autor takové pŤedmluvy kompetentní a nakolik
jejeho styl pfísně scientistick1f, anebo odbočuje k esejistickému a k publicistickému patosu (kteqf ostatně nikdy nebyl zcela cizí vědecké praxi). Nezapomínejme, že jednou ze záHadních funkcí pŤedmluvy je získat, ba pŤímo
nalákat čtenáŤe' takže pĚísně vědecká pŤedmluva, psaná jenom pro odborníky a pŤístupná jenom jim, by značně omezila recepci díla, i když těm
odborníkrim by doopravdy zabezpeč1|a recepci maximáIně ričinnou.
Jako d kaz vědeckosti pŤedmluv a doslovri mrižeme brát i skutečnost,
že nejednou text psan jako paratext m.&žebftpozději otištěn ve sborníku
s vědeckou produkcí. Častějšíje však opačny piípad, kdy privodní literárněvědná publikace nebo i část disertace byvápolž1tajako paratext. Vfiim.
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kami nejsou ani pŤípady, kdy pŤedmluvy bfvají citovány v naprosto seriÓzních vědeck ch pracích, a to nikoliv ojediněle a časově omezeně. Zde bychom
měli položit otázku, nakolik je spravedlivé piiŤazovat pŤedmluvy a dosloly
vyhradně k paratexttlm, jestliže jejich drtivá většina má povahu vyloženě
metatextovou, komentující, interpretující.

**:*
Nedokázalajsem zjistit, jestli uŽ některého badatele napadlo prozkoumat,
jak se jistá národní literatura odráží v pŤedmluvách a doslovech děl pŤeložen;fch v jiné zemi' Ukázalo se, Že je to ríkol nadmíru zajímavy, avšak ve
většině pŤípadti těžko zvládnuteln;f. V pŤípadě českéliteraturyv Bulharsku
to naštěstí platíjen zčásti. Počet česk ch knih pŤeložen;fchdo bulharštiny
se pohybuje kolem 280 (pŤesn počet nelze zjtstit z rtnnlch technick;Ích
dlivodri), a to včetně druh;fch a dalších vydání někter]fch titul ' Do tohoto
počtu jsem nezahrnula publikace z pŤírodních a exaktních věd, z oboru
ekonomiky, práva apod., jde tedyjen o prÓzu, poezii, literaturu faktu, lite.
raturu pro děti a mládež, dramata, literární teorii a kritiku. Asi taktŤetina
knih qlšla bez pŤedmluvy i bez doslovu, naprosto ojedinělá jsou však lydání
bez jakéhokoli parateitu, byť i ve formě krátké ediční poznámky. Ve srovnání s českou vydavatelskou praxí je nápadné relativně velké procento
obsáhl;Ích pŤedmluv a doslovŮ. Jen tak z odhadu bych usoudila, že cizi
knihy určenék recepci v českémprostŤedí se zásadně vyznačují minimalizací paratextu' zatímco v Bulharsku je tomu právě naopak. (Zda tento postŤeh odpovídá skutečnosti, a jestli ano, čímje tato skutečnost podmíněna
- to jsou otázky, které vyžadují další bádání.)
Ve shodě se světovou tendencí bez pŤedmluv vycházejí zásadně knížky
pro děti a mládež, dobrodružná literatura, sci-fi, knihy s vojensko.hrdinskou
tematikou, detektivky atd. V našem pĚípadě nechybějí vfiimky v obou směrech. Tak napŤiklaďV!,prauy opačnj,m směrem J. Nesvadby a Panoptihum
starj,ch hrimind'lních p ípad J ' Marka jsou opatŤeny kvalitními pŤedmlu.
vami B. Terzieva a I. Kjosevové. Byly totlž zaŤazeny do specializované a
ambiciÓzní edice Galaktika, která vycházela ve Varně v 80. letech' EditoŤi
velice ríspěšnéGalaktiky chtěli (a také dokázali) pŤesvědčitbulharské}ro
čtenáŤe a hlavně kritiku, že i tzv. periferní literatura mrižemít svá arcidíla,
která si zaslouží náležity odborn;f komentáŤ.
Mimochodem, edičníkoncepce té které edice zpravidla citelně ovlivĎuje
objem, obsah, styl, kvalitu, tedy i recepční iílohu avyznam pňedmluvy a
doslovu. Jako velice kladnou bych hodnotila zkušenost už neexistující edice
Panorama nakladatelství Narodna kultura, jejížheslo znělo: ',velkéknihy
v ma]ém formátu''. I když tam opravdu našly místo menší prÓzy či krátké

35

básnické antologie a knížky byly formátu kapesních vydání, šIo vesměs o
klenoty jak klasické, tak moderní světové literatury. Kromě pŤedmluvy mďé
krásné kníŽky edice Panorama obsahovaly nezbytně ediční poznámku na
závěr, četnévysvětlivky, ''Život v datech'. každého autora a na zadní straně
- citáty z v rokri světoznám;fch tvrirc a literárních kritik
o dotyčném
díle anebo o jeho autorovi. Y tétovyvážené edici s profesionálními pŤedmluvami v1Írazně literárněvědného rázu se poštěstilo vfrít napŤftlad těmto
českym knihám: Nouy epochá,lní ullet pana Broučha, tentohrát do patnac.
tého století S, Čecha, HauíŤskd' balada M. Majerové, Angliché tisty, Pouětroi.t
a Listy ze zdsuvhy K. Čapka, Staré pouěsti českéA. Jiráska, anto|og;l,eDeset
současn'ch českj,ch uyprauěčti, TŤi češtíbásníci a da|ši, Tak napŤíklad vydání Listti ze zásuuhy z roku 1985 je opatňeno pŤedmluvou, spíš obsáhlou
studií (35 stran) Alexandra Kjoseva, v nížautor nepojednává o senzačnosti
a unikátnosti souborrr, n;íbržo tom, že - jak z textri dopisri !ypl}'vá _ wcholn problém Čapkovy tvorby je vlastně ÍrstŤedníma živ,lmproblémem jeho
vlastního žívota.Dále je knížka nasycena četn1fmivysvětlivkami mezi texty
dopisri -jsou všude, kdeje toho zapotŤebí' Na konci je zaÍazen životopis
Karla Čapka v datech, pak uryvky doslovri českych vydání List
olze a
Dopis . ze zd'suuhy (Yěte Hrrizové). Na zadní obálce si m žeme pŤečístnadšená slova B. Sučkova o Čapkovi.
Naopak, zďneslžtéžko zjistiteln1/ch drivodri se stalo, Že první a v Bulharsku zatím jediné knihy qiznamn;/ch, velice seriÓzních a z recepčního
hlediska náročn1fch autorri buď zlistaly bez paratextu (Lustigova Modlitba
pro KateŤinu Horouitzouou, 1967 - novelistick;Í žánr se zpravidla u nás
obešel bez komentáŤe), nebo byly doprovázeny jen stručnou poznámkou
katďogového typu o autorovi ajeho dosavadní tvorbě (Romance pro kŤídlou.
Ěu F. Hrubína, 1977) či textem naprosto se nehodícím k prvnímu setkání
s cizím publikem (VančurrivPehaŤJan Marhoul;zde místo pokusu o nastínění nenapodobitelné Vančurovy poetiky a vysvětlení četn;/ch a|uzí,téžko
srozumiteln;Ích i českému recipientovi, v krátké anonymní poznámce se
'.renesanční
dočítáme, že Vančura je
osobností.. a žejeho jméno je v Bulharsku povědomé spíš milovníkrim kina).
o tom, zda kniha bude mít pňedmluvu nebo doslov, a jaké, rozhoduje
souhrn rozmani!Ích činitelri - od zavedené tradice pŤes podstatu textu,
naplánovaného k vydání, aŽ po kompetenci nakladatelského redaktora a
objektivní moŽnost obstarriní vhodného autora paratextu. optimální by bylo,
kdyby volba závisela na imanentních kvalitách textu' Bohužel kniha je i
sociálním fenoménem, a tak často okolnosti vydáníbyvají určovány extratextuálními faktory. Pozorujeme to (aspoĎ v Bulharsku) zŤetelně v posledních letech' Nové ekonomické podmínky otŤásly systémem bulharského
vydávání knih, kter - i když byl ošklivě omezován ideologick;Ími směrnicemi - byl pŤecejen dobŤe regulován, vybaven kvalitními specialisty a

36

rispěchy,
co se tyčeprezentování tzv. mal1fchliteratur, zazÍ|amena|zrLačné
které se asi s takovou intenzitou a bohatstvím užnezopakují.Dnes, hlavně
z finančníchdrivodri, ale v nemalémíŤei kvrili absenci dobŤepŤipraven ch
nakladatelsk;Íchspecialistri, jsme svědky naprosto nepňijateln;fchpiípad .
NapŤíkladKundeniv Valčíkna rozloučenou- zatímjedinédílotohoto autora, které u nás vyšlo knižně (roku 1992):na 3. straně je umístěna kusá
poznámka, která stojíza ocitování:',Milan Kundera se narodil v Československu. od roku 1975 žijeve Francii..,A nic víc.NaštěstíAa zadníobálce
je otištěn text, kter;i je sice kŤiklavě reklamní, nicméněvšak Ťíkádost o
',Je to sen noci svatopodstatě dotyčnépr6zy, a|e i Kunderova světa vribec:
jánské, černáfraška,kde i ty nejtísnivější
otázkyjsou kladeny rouhavou
lehkostí prozrazujicípoznání, Že dnešnísvět nás ošidil dokonce o právo na
tragiku','opravdu, někdy takovépoznámky na obálkách nebo na záložkách
knih (obyčejněpsanézkušenymredaktorem)mohou docela spolehlivě nahra.
dit rozsáhlou pŤedmluvu.Jako pÍftlad bych uvedla text ke knize J. Haška
HŤíchkněze ondí.ejeÍ974)' kte4f jako by byl esencípatosu tohoto Haškova
',pradíla. Jindy zas mohou takovépodruŽnétexty velmi zďafi|e doplřovat
je
vou'.pŤedmluvunebo s níkorespondovat.Takov;i pŤípadsborníkuosÍňe
sledouaru!ulaky zroku 1985,kter kromě zmíněnénovely zahrnuje i trilogii
PostŤižiny,Krasosmutněruía Harlehlnouy miliÓn.y. Krátk;f text na pŤedsádce
o světovémohlasu čtyŤnovel a o Hrabalově démantovémočkuinspirace
je v peďektním souladu s impresionistickfm doslovem téžeautorky - S.Kanikovové- zachycujícímkosmicképulsace Hrabalova cítěnísvěta. Podobné
pŤípadymoŽná dávajiza pravdu G' Genettovi, ktery tvrdi,že tento druh
paratextu je funkčně synonymicky pŤedmluvě.PŤestose domnívám, že
podobnétexty jsou orientovány pŤedevším
směrem.'ven'',zatímcopŤedmluly
směŤujíhlavně ,'dovnitŤ'',
a protoje jejich literárněvědná hodnota nesrovnatelná.
Když užjsme u rliznych druhri paratextri,je snad na místě zdtiraznit,
pro
že
bulharskou paratextovou tradicije typickou formou pŤedmluva,zapŤevládádoslov.Podle G. Genetta mezi oběma druhy nejsou
tímcov české
podstatnérozdíly;doslovje však jaksi diskrétnějšía ''skromnější'..
Co do
objemu informace mližeb;Ítrovnocenny pŤedmluvě azčtenáŤovahlediska
se zďáb'!t, dokoncelogičtější
a nutnější.Z pragmatickéhohlediska autora
je však méněričinn1/
nežpŤedmluva:i kdyŽ totiž vysvětluje proča jah se
musí dílo číst,dělá to jaksi opožděně,post faktum, neplní tedy základní
korektivu.
funkci tétotŤídyparatextri a mliŽe hrát jedině rílohuzávěrečného
(I obsah literárního díla,je-li umístěn lpŤedu, mriževyvolat jistou dispozici
u čtenáŤea ovlivnit pŤijetítextu.) Asi proto doslovy mnou zkouman1ích
pŤekladovychknih lze spočítatna prstechjednéruky. Co se však
česk;Ích
tyčeliterárněhistorické a literárněkritické náplně, v našempŤípaděvribec
nem žemetvrdit, Žedoslovy zristávajípozadu za pŤedmluvami.Drikazem
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básnické antologie a kníŽky byly formátu kapesních vydání' šlo vesměs o
klenoty jak klasické,tak modernísvětovéliteratury. Kromě pŤedmluvymďé
krásné knížky edice Panorama obsahovaly nezby'tně edičnípoznámku na
závér, četnévysvětlivky, ',životv datech.'každéhoautora a na zadní straně
_ citáty z qflok světoznám1/chtvrirc a literárních kritik o dotyčném
díle anebo o jeho autorovi' V tétovyváženéedici s profesionáInímipŤedmluvami v;Írazně literárněvědného rázu se poštěstilo vfrít napŤíklad těmto
česk:fmknihám: Nouj, epoch lní u let pana Broučka,tentohrdtdo patnártéhostoletíS. Čecba,HauíŤshdbatada M. Majerové,Angtichélisty, Pouětrožt
a Listy ze zá,suuhyK, Čapka,Starépouěsti české
A. Jiráska, anto|og1eDeset
současnlch česhlchuyprauěčti,TŤi čeští
bdsníci a da|ší'Tak napňíklad vydání Listti ze zásuuhy z roku 1985je opatŤenopŤedmluvou,spíšobsáhlou
studií (35 stran) Alexandra Kjoseva,v nížautor nepojednáváo senzačnosti
a unikátnosti souboru, n;/brŽo tom, Že - jak z textri dopisri vyplyívá- wcholn problémČapkovytvorby je vlastně rístŤedním
a živ'lmproblémemjeho
vlastního života.DáIe je kníŽka nasycena četn:fmiqlsvětlivkami mezi texty
dopisri - jsou všude,kde je toho zapotŤebí.
Na konci je zaŤazenŽivotopis
Karla Čapka v datech, pak riryvky doslovri česk ch vydání List olze a
Dopis ze zdsuuhy(YěŤeHr zové).Na zadníobálcesi mriŽemepŤečíst
nadšená slova B. Sučkovao Čapkovi'
Naopak, z dnes uŽ těžkozjistiteln;ichd vodri se stalo, Že první a v Bulharsku zatímjediné knihy v;íznamn;ich,velice seriÓznícb a z recepčního
hlediska náročn1/chautorri buď zristaly bez paratextu (Lustigova Modlitba
pro KateŤinu Horouitzouou, 1967 _ novelistick Žánr se zpravidla u nás
obešelbez komentáŤe),nebo byly doprovázeny jen stručnoupoznámkou
katalogovéhotypu o autorovi ajeho dosavadnítvorbé(Romancepro hŤíd,louáu F. Hrubína, 1977) čitextem rraprosto se nehodícímk prwnímu setkání
s cizím publikem (VančurrivPekaŤJan Marhoul;zde místopokusu o nastínění nenapodobitelnéVančurovypoetiky a vysvětlení četnycha|uzí,těžko
srozumitelnych i českémurecipientovi, v krátké anonymní poznámce se
dočítáme,Že Vančuraje '.renesanční
osobností''a Žejeho jménoje v Bulharsku povědoméspíšmilovník m kina).
o tom, zda kniha bude mít pŤedmluvunebo doslov,a jaké,rozhoduje
souhrn rozmani!Ích činitehi _ od zavedenétradice pŤespodstatu textu,
naplánovanéhok vydání, ažpo kompetenci nakladatelskéhoredaktora a
objektivní možnostobstarrínívhodnéhoautora paratextu. optimalní by bylo,
kdyby volba závisela na imanentních kvalitách textu. Bohuželknihaje i
sociálním fenoménem,a tak častookolnosti vydání b1fuajíurčovány extratextuálními faktory.Pozorujemeto (aspoĎv Bulharsku) zŤetelněv posled.
ních letech. Nové ekonomicképodmínky otŤásly systémembulharského
vydávání knih, kter - i když byl ošklivě omezován ideologick1/misměrnicemi _ byl pŤecejen dobŤeregulován, vybaven kvalitními specialisty a
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co se tyčeprezentování tzv. mal5íchliteratur, zaznamer'alznačn.érispěchy,
které se asi s takovou intenzitou a bohatstvím uŽ nezopakují.Dnes, hlavně
z finančníchd vodri, ale v nemalémíŤei kvrili absenci dobŤepŤipraven;fch
nakladatelsk ch specialistri, jsme svědky naprosto nepŤijateln ch pŤípad .
NapŤialad Kunderriv VaIčíhna rozloučenou- zatímjedinédílotohoto autora, které u nás vyšlo knižně (roku 1992):na 3. straně je umístěna kusá
poznámka, která stojí zaocitoyáni'..'Milan Kundera se narodil v Československu. od roku 1975 žIjeve Francii'.'A nic víc.Naštěstína zadní obálce
je otištěn text, kter1fje sice kŤiklavě reklamní, nicméně však Ťr.kádost o
'.Je to sen noci svatopodstatě dotyčnépr6zy, a|e i Kunderova světa vribec:
jánské, černáfraška,kde i ty nejtísnivějšíotázkyjsou kladeny rouhavou
dnešnísvět nás ošidildokonceo právo na
lehkostíprozrazujícípoznání,že
tragiku.', opravdu, někdy takovépoznámky na obálkách nebo na záložkách
knih (obyčejněpsanézkušen;ímredaktorem) mohou docela spolehlivě nahradit rozsáhlou pŤedmluvu.Jako pŤrtladbych uvedla text ke knize J. Haška
HŤíchhněze ondŤeje(I974), kte4ijako by byl esencípatosu tohoto Haškova
',pratexty velmi zdaŤiledoplřovat
díla'Jindy zas mohou takovépodružné
je
vou'. pŤedmluvu nebo s ní korespondovat. Takov;f pŤípadsborníku osÍňe
sledouan'éulaky z roku 1985,kterf kromě zmíněnénovely zahrnuje i trilogii
PostŤižiny,K.asosmutnění a Harlehlnouy miliÓny. Krátk text na pŤedsádce
o světovémohlasu čtyňnovel a o Hrabalově démantovémočkuinspirace
je v peďektním souladu s impresionistick1'rn doslovem téžeautorky - S.Kanikovové_ zachycujícímkosmicképulsace Hrabalova cítěnísvěta. Podobné
pŤípadymožná dávaji za pravdu G. Genettovi, kter;í tvrdi, žetento druh
paratextu je funkčně synonymicky pŤedmluvě'PŤestose domnívám, že
''ven.',zatímcopŤedmluvy
podobnétexty jsou orientovány pŤedevším
směrem
směŤujíhlavně .'dovnitŤ'',
a protoje jejich literárněvědná hodnota nesrovnatelná.
KdyŽ uŽ jsme u rriznych druhri paratextri, je snad na místě zďttaznit,
pro
Že
bulharskou paratextovou tradicije typickou formou pŤedmluva, zapŤevládádoslov.Podle G' Genetta mezi oběma druhy nejsou
tímcov české
podstatnérozdíly;doslovje však jaksi diskrétnějšía,'skromnější'..Co do
objemu informace mriŽe b;Ítrovnocenny pŤedmluvě a z čtenáňovahlediska
se zdá b;Ítdokonce logičtějšía nutnější.Z pragmatického hlediska autora
je však méně ričinn5ínež pŤedmluva:i kdyŽ totiž vysvětluj e proč a jah se
musí díIočíst,dělá to jaksi opožděně,post faktum, neplní tedy základní
korektivu.
funkci tétotffdy paratext a mrižehrát jedině rilohu závěrečného
(I obsah literárního díla,jeJi umístěn vpŤedu,mriŽe vyvolat jistou dispozici
u čtenáŤea ovlivnit pŤijetítextu.) Asi proto doslovy mnou zkoumanych
pÍekladov ch knih lze spočítatna prstechjednéruky. Co se však
česk1Ích
|fčeliterárněhistorické a literárněkritické náplně, v našemprípadě vribec
nemriŽemetvrdit, žedoslovy ztistávajípozadu za pŤedmluvami.Dlikazem

37

toho je napŤíklad-doslov V. Tbdorova k šestému bulharskému lydáníosudti
dobrého uojd,ka Šuejha za suětoué ud'lky zroku 1981, nazvanf Šuejh _ cena
autorouy nesmrtelnostj. Tento doslov se svou moderností v;írazně liší od
dvou pŤedchozích paratext , které Suejha doprovázely. Ve vydání z\et Lg48
(1. díl) a 1955 (2. díl) máme anonymní pŤedmluvu (ejím autorem je pravděpodobně redaktor knihy, budoucí akademik slavistického zaměňení E. Georgtev), zaŤazenou piitom až do druhého dílu románu; stejny text se opakuje
ve vydáních z let 1956 a 1969 a je typick;/ pro standard své doby; je kom.'Jaroslav
ponován pŤevážně z šablonovitfch vyjádŤeníjako napŤík]ad:
Hašek
je velkym satirikem nejen české,ale, dalo by se Ťíci,i světové literatury'',
'.Suefi je jednou
z nejsilnějších satir na militarismus a na imperialistickou
válku,'; nechybí ani odsouzení českéburžoazní kritiky a literární vědy, které
''zamlčovaly.'
román
, takŽe své místo v literárních dějinách zaujal jedině
díky upozornění I. olbrachta a J. Fučíka. Další paratext o Šuejkoui doprovázívydání z|et 1975 a 1978. Jeho autorem je známy bulharsk;f prozaik
a humorista Petr Neznakomov. Tato šestnáctistránková pňedmluva nepostrádá origináIní postŤehy ani opravdovy literárněvědny rozbor, podpoŤeny
hlubok;fmi znalostmi dobového a literárního kontextu, principri a dějin
humoristického folklÓru lidstva. I když zde najdeme odvážné odstavce, v
nichŽ je Hašek srovnáván s Byronem a Heinem, celkem vzato je paratext
.'Žánru'.
a s patŤičn5imrespektem,
napsán v duchu klasické tradice tohoto
vědecká poznávací složka rozhodněvítězi nad složkou esejistickou a publicistickou. Citovan1í doslov univerzitního učitele českéliteratury V' Todorova,
ač zristává vědecky plnohodnotn m' paradoxně prisobí o mnoho nekonvenčněji, uvolněněji, expresivněji.
Pozoruhodn1Í pŤíklad šlechetné konkurence mezi pŤedmluvou a dos]ovem
nacházíme ve svazku s vybranymi díly F. X. Saldy, kter'Í vyšel v Bulharsku
v roce 1984. Autorem pŤedmluvy je známy literární vědec Georgi Canev,
kter! zna| Šaldu osobně, navštěvovaljeho pŤednášky, pokládá se (a b;fvá
pokládán) za jeho žáka.Pak není divu, žejeho text zní drjvěrně, intimně,
což však ani v nejmenším nezastírá driležitost poznatkri, které recipientrim
poskytuje. Doslov Ch' Balabanovové se zas vyznačuje ryze literárněvědn1fon
stylem a mriže slouŽitjako vzor paratextu pro dílo takového typu (je evidentní, Že v někte4Ích pÍípadechje vědeck;Í paratextor1Í aparát nevyhnuteln;Í' obzvlášéjde-li o text, jenž je sám o sobě vědeck;f, o klasickou literární
památku ze starších dob ap.). Kromě modernívědecké ana|yzy zdenac};.ázíme faktografii Šaldovy recepce v Bulharsku, rovněž tak paralely mezi Šaldovou estetikou a estetick5ími principy a filozofick]Ími impulsy bulharské
literární teorie a kritiky z první poloviny našeho století. Podobn1i pokus,
a opět velmi rispěšnÝ, uskutečnila Ch. Balabanovová i v souboru studie
z teorie umění J. MukaŤovského (e sestavitelkou obou souborri a iniciátorkou jejich vydání). Napsala Prolegomena s drfrazem na recepční aspekt
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MukaŤovského díla, aby maximálně usnadnila dlouho očekávané setkání
bulharsk;fch odborníkri s jeho studiemi. Hlavní slovo pŤenechala Felixi
Voďičkovi' ZaŤadila do knihy jeho pŤedmluvu k českému vydání knihy S/u.
die z estetihy z roku 1966. Touto volbou zátoveít umožnila bulharsk m recipientrim, aby se seznámili i s další velkou osobností českéhovkladu do
světové literární vědy a filozofie, která je i dodnes známa u nás vlastně
jedině z paratext a metatextri čiv nejlepším pŤípadě z časopiseck;f'chpubli.
kací _ máme tedy další zajímav,! funkční aspekt pŤedmluvy jako takové.
Naopak, jako nepodaŤeny editorsk1f experiment bych hodnotil a zaŤazení
jak pŤedmluvy, tak doslovujednoho autora, českéhovelvyslance v Bulhar.
sku P. Pospíchala, do rítléhosvazku shrou Modry anděl M' Uhdeho. oba
texty nejsou ani co do obsahu, ani co do zaměňení vyhraněné a neníjasrrá
funkční platnost jejich rozdělení' ovšem moment vydání (1993) si vyžadoval
d raz spíše na osobnost M. Uhdeho a na disent než na umělecké hodnoty
dotyčnéhokusu. Podobně dopadl i Životopis Vdclau Hauel _ bdsníh a prezident Eďy Kriseové. PŤedmluva byla svěŤena osobě nanejv;íš povolané tehdejší zástupkyni bulharského prezidenta, spisovatelce a básníŤce,znalkyni českékultury B. Dimitrovové, která navíc Havla osobně zná auďtžlje
s ním pŤátelské, tvtirčí a politické styky. Pochopitelně v oné době (1992)
pŤepolitizovaná situace v Bulharsktt pňinutila autorku pŤedmluvy akcentovat právě politickou sloŽku fenoménu ''Havel''. takže z jejího zad5Íchaného,
.'básníkomocně angažovaného textu se nedozvídáme málem nic o Havlovi
je
vi'', o Havlovi filozofovi. Tato promarněná pŤíležitost zároveĎ pŤíkladem
toho,jak i v době,jeŽ měIa zajedno ze svych hesel zavrženíjakékoliv ideologizace kultury, pŤedmluva z stávala - chtě nechtě - vzorem a nástrojem
ideologizace, typologicky shodné s tou, která čněla nevkusně až odporné
z četn ch pŤedmluv z 50. a 60. let a nejednou i z let pozdějších.
Těsně spjata s mírouvědeckosti je otázka autorství pŤedmluv a doslovri
česk1/chknih v Bulharsku. Úkol bezbolestně implantovat literární dílo do
cizího, nevědomého a nevidomého, ve většině pŤípadri lhostejného kontextu
si vyžaduje volitjako autora pŤedmluvy pŤedstavitele recipující země. Jen
málokdy se pŤebírajíhotové pŤedmluvy z privodního vydání a zcela v jimeč.
ně - paratext autora knihy. (To pochopitelně b;Ívá považováno zanežádoucí,
až na pŤípady, kdy autor napsal pŤedmluvu speciálně pro recipienty z cizí
země.)
V celé excerpci, kterou jsem provedla, jsem našla jenom dva pŤíklady
vyprijčeného paratextu ani ne českéhoautora (doslov S. Vostokovové k Haškovjrm Uším suatého Martina z roku 1966 a doslov I. BernštejnovékNeuidi.
telnému J. Havlíčka z roku 1984 - je to vlastně pŤedmluva k sovětskému
vydání z roku 1978) a dva pŤftlady, kdy autor napsal pŤedmluvu speciálně
pro bulharské vydání své knihy (M. Ivanov: Martoua pole, 1981, kde ovšem
figurují i texty s bulharskou tematikou, a J. Nesvadba: Tajná' zpr ua z
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toho je napŤíklad doslov V. Tbdorova k šestemu bulharskému lrydání osudti
dobrého vojdha Šuejka za suětouéud'Iky zroku 1981, nazvany Šuejh _ cena
autorouy nesmrtelnosti. Tento doslov se svou moderností v1írazně liší od
dvou pŤedchozích paratextri' které Šuejha doprovázely' Ve vydání z|et 1948
(1. díl) a 1955 (2. díl) máme anonymní pŤedmluvu (jejím autorem je pravděpodobně redaktor knihy, budoucí akademik slavistického zaměŤení E. Georg1ev), zaÍazenou pŤitom až do druhého dílu románu; stejn;f text se opakuje
ve vydáních z|et 1956 a 1969 a je typick1f pro standard své doby; je komponován pŤevážně z šablonovitfch lyjádŤení jako napŤr,klad:'.Jaroslav Hašek
je velk;Ím satirikem nejen české,ale, dalo by se Ťíci,i světové literatury'',
''Suel je jednou
z nejsilnějších satir na militarismus a na imperialistickou
valku,'; nechybí ani odsouzení českéburŽoazní kritiky a literární vědy, které
''zamlčovaly',
román
, takže své místo v literárních dějinách zaujal jedině
díky upozornění I' olbrachta a J. Fučíka. DalŠÍparatext o Šuejkoui doprovází vydání zlet 1975 a 1978' Jeho autorem je známy bulharsk;Í prozaik
a humorista Petr Neznakomov. Tato šestnáctistránková pŤedmluva nepostrádá originální postŤehy ani opravdoqÍ literárněvědny rozbor, podpoŤeny
hlubok;ími znalostmi dobového a literárního kontextu' principli a dějin
humoristického folklÓru lidstva. I kďyž zde najdeme oďvážné odstavce, v
nichŽ je Hašek srovnáván s Byronem a Heinem, celkem vzato je paratext
''Žánru,.
respektem,
napsán v duchu klasické tradice tohoto
a s patŤičn3Ím
vědecká poznávací složka rozhodnévítězí nad sloŽkou esejistickou a publicistickou' Citovan1J doslov univerzitního učitele českéliteratury V' Todorova,
ač zristává vědecky plnohodnotn;Ím, paradoxně prisobí o mnoho nekonvenčněji' uvolněněji, expresivněji.
Pozoruhodn1f pŤíklad šIechetnékonkurence mezi pŤedmluvou a doslovem
nacházíme ve svazku s vybranymi díly F. X' Šaldy, kterÍ lyšel v Bulharsku
v roce 1984. Autorem pŤedmluvy je známy literární vědec Georgi Canev,
kter1f znal Šaldu osobně, navštěvovaljeho pŤednášky, pokládá se (a b;!wá
pokládán) za jeho Žáka. Pak není divu, žejeho text zní drivěrně, intimně,
což však ani v nejmenším nezastírá driležitost poznatkll, které recipientrim
poskytuje. Doslov Ch. Balabanovové se zas vyznačuje ryze literárněvědn1im
stylem a m Že sloužitjako vzor paratextu pro dílo takového typu (je evidentní, žev někt,erfch pffpadech je vědeck;/'paratextoqÍ aparát nevyhnuteln;f, obzvlášéjde-li o text,jenžje sám o sobě vědeck;Í, o klasickou literární
památku ze starších dob ap.). Kromě moderní vědecké ana|yzy zde nacházÍme faktografii Šaldovy recepce v Bulharsku, rovněž tak paralely mezi Šaldovou estetikou a estetick}ími principy a filozofick]fmi impulsy bulharské
literární teorie a kritiky zprvní poloviny našeho století. Podobn;/ pokus,
a opět velmi rispěšn;Í,uskutečnila Ch. Balabanovová i v souboru studie
z teorie umění J. MukaŤovského (je sestavitelkou obou souborri a iniciátorkou jejich vydání). Napsala Prolegomena s d razem na rocepční aspekt
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MukaŤovského díla, aby maximálně usnadnila dlouho očekávané setkání
bulharsk;Ích odborníkri s jeho studiemi. Hlavní slovo pňenechala Felixi
Vodičkovi. ZaŤadila do knihy jeho pŤedmluvu k českému vydání knihy Sludie z estetihy z roku 1966' Touto volbou zárov eí umožnila bulharskym recipient m, aby se seznámili i s další velkou osobností českéhovkladu do
světové literární vědy a filozofle, která je i dodnes známa u nás vlastně
jedině z paratextri a metatextr! čiv nejlepším piípadě z časopiseckych publi
kací _ máme tedy další zajímavy funkční aspekt pŤedmluvy jako takové'
Naopak, jako nepodaŤen;Íeditorsk1f experiment bych hodnotila zatazení
jak pŤedmluvy, tak doslovujednoho autora' českéhovelvyslance v Bulharsku P. Pospíchala, do írtléhosvazku shrol Modry anděl M' Uhdeho. oba
texty nejsou ani co do obsahu, ani co do zaměŤení vyhraněné a neníjasná
funkční platnost jejich rozděIení. ovšem moment lydání (1993) si vyŽadoval
driraz spíše na osobnost M. Uhdeho a na disent než na umělecké hodnoty
dotyčnéhokusu. Podobně dopadl i životopis Vdclau Hauel _ basník a prezident Edy Kriseové. PŤedmluva byla svěŤena osobě nanejv1fš povolané tehdejší zástupkyni bulharského prezidenta' spisovatelce a básníŤce,znalkyni českékultury B. Dimitrovové, která navíc Havla osobně zná a udržuje
s ním pŤátelské, tvtirčí a politické styky. Pochopitelně v on době (1992)
pňepolitizovaná situace v Bulharsku pŤinutila autorku pŤedmluvy akcentovat právě politickou složku fenoménu ',Havel'., takže z jejího zad;Íchaného,
''básníkomocně angaŽovaného textu se nedozvídáme málem nic o Havlovi
je
vi'., o Havlovi filozofovi. Tato promarněná pŤíleŽitost zároveĎ pŤíkladem
toho, jak i v době, jež měla zajedno ze svych hesel zavrženíjakékoliv ideologizace kultury, pŤedmluva zristávala - chtě nechtě - vzorem a nástrojem
iďeologizace, typologicky shodné s tou' která čněla nevkusně až odporně
z č,etnychpŤedmluv z 50. a 60. let a nejednou i z let pozdějších.
Těsně spjata s mírou vědeckostije otázka autorství pŤedmluv a doslov
česk1fchknih v Bulharsku. UkoI bezbolestně implantovat literární dílo do
cizího, nevědomého a nevidomého, ve většině pŤípadri lhostejného kontextu
si vyŽaduje volitjako autora pŤedmluvy pŤedstavitele recipující země. Jen
málokdy se pŤebírajíhotové pŤedmluvy z plivodního \ydání a zcela qfrimečně _ paratext autora knihy. (To pochopitelně b1vá považováno zanežáďouci,
až na pŤípady, kdy autor napsal pŤedmluvu speciálně pro recipienty z cizí
země.)
V celé excerpci, kterou jsem provedla, jsem našla jenom dva pŤíklady
vyprijčeného paratextu ani ne českéhoautora (doslov S' Vostokovové k Haškovjrm Uším suatého Martina z roku 1966 a doslov I. BernštejnovékNeuiditelnému J. Havlíčka z roku 1984 _ je to vlastně pŤedmluva k sovětskému
vydání z roku 1978) a dva pŤftlady, kdy autor napsal pŤedmluvu speciálně
pro bulharské vydání své knihy (M. Ivanov: Martoua pole, 1981' kde ovšem
figurují i texty s bulharskou tematikou, a J. Nesvadba: Tajná, zpráua z

39

Prahy, kde jde vlastně o kratičkéosloveníbulharsk1fch čtenáŤria zároveĎ
o autorriv osobní vztah k Bulharsku). V podobn;fch pŤípadechani nelze
očekávattext, jenŽ by se vyznačovalvědeckostí.Neníjaksi ''pŤirozené.',
aby
autor privodníhotextu analyzoval vědecky svédílo,tedy aby konfrontoval
svrij text s vlastním metatextem pojednávajícímo téževěci metajazykem'
Ani ve světovéeditorské praxi se téměŤnesetkáváme s takovou koncepcí;
pokud k něčemutakovémudojde,jako napŤíkladna začátkuSuejha, jde
jenžnese funkci nikoliv vědec.
o organickou součástdíla,o jak;Ísi''prolog.',
kou, literárněvědnou. (Během pŤípravytohoto referátujsem se setkala i
s pňesně opačn;fmnázorem na autorskou pňedmluvu, vysloven;fm právě
v pŤedmluvě neautorské. Jde o text A. Krispina k Capkoq/m Anglichym
list m, jehoŽ polovinu tvoĚíargurnentacenesnášenlivostivričineautorsk m
rivod m.)
V několika málo pŤípadecheditoŤizvolili raději paratexty českÝchliterárních vědcri. Tak napŤíklad ke tĚísvazkovémuvydání vybran;fch spisri
J. Haška (1986)byla pŤipojenatÍicetistránková kompoziceqÍĎatk z prozaizovanéhoHaškova životopisuod R. Pytlfta Toulauéáouse, kterou uspo.
Ťádal I. Pavlov. Jin:im pozoruhodn;ÍmpŤíklademje velká studie J. Cacha
k zatím poslednímu,tŤetímubulharskémuvydání KomenskéhoVelkédidak.
tiky (1992).Je to pŤedmluvanovéhotypu, autor nabízísoučasnya nestereotypní pohledjak na'.velikéhosyna světa.',tak na jeho dobu, vykládá podrobně, odborně a kritickyjeho teorie, pojednává o pedagogickékomenologii,
podává pŤehledo nejnovějšíčeskéa světovéliteratuŤe tykajícíse tétopro.
blematiky. Nespornou hodnotu tento paratext sice má, ale sotva mriŽe nahradit paratexty bulharsk ch odborníkrijakoprofesoraN. Čakarovaa docentaŽ. Atanasova, kteŤív pŤedmluváchk jinfm vydáním Komenského
spis rozebírajívliv a uplatnitelnost myšlenek velkéhopedagogav Bulharu nás roku
sku, jeho recepci,dějiny spolku Jan Amos Komensky, za|oženého
L892,nacházejíanalogie meziorbis picÍusa prvním bulharshÍm slabikáŤem
P. Berona atd.
Velmi častojeautorem pŤedmluvypŤekladatel knihy, kte4f obvykle dal
podnět k vydání. Velmi nápadnáje tato tendence pŤipŤekladechčesképoezie do bulharštiny' T}to pŤekladyjsou četnéa dalo by se Ťíci,žezmapova|y
poměrně plně aspoĎ oficiální českoupoezii z 50. až 80. let. Takov mi prekladateli azároveíl i autory pŤedmluv mal;fch knížekz edic Básníci světa,
Současníbásníci anebo Poetick;f glÓbus jsou téměŤbez vfiimky V Rakovski,
D. Stefanov, A. Zvezdinov' Tato trojice básnftri a pŤekladatelri, milovníkri
poezie nabídlakvalifikovaně a nadšeněbulharskému publiku
a znalcrf české
qÍběry z básníV. Holana, J. Seiferta, Y.Závady, K' Biebla, S. K. Neumanna, P. Bezručea mnoha dalších.ovšemjejich pŤedmluvyse ani nesnaŽily
vycházet vstŤícpožadavkrim pŤísněvědeckéhovfradŤování,oplfvají lyrick;fmi qflevy jako .'bál jsem se toho básníka,.nebo '.složitosta prostota.',
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,,země a nebe'', .'duch a hmota,.. Ana|yzy poetiky česk]ich básníkri se neopírají o vymoŽenosti literárněvědn;fch škol, ale vribec je nelze pokládat
za povrchní. Dalo by se Í1ci,že kdybychom tyto pŤedmluvy shromáždili do
jednoho svazku, by|aby z nich docela užitečná pŤíručkaz dějin česképoezie.
''pŤesídlení.'
česképoezie do BulharPŤestožeje dnes tradice postupného
(z
ska silně potlačena objektivních pŤíčin),jednou za dva, za tii roky vycházi
aspoĎ jedna sbírka a autorství její pŤedmluvy se zase obyčejně ujímá básnft-pŤekladatel. Tak napÍrtlad A. Zvezdinov kteqÍ nedávno vydal první bulharsk;pŤeklad Erbenovy Ky Íi ce Íg9 4), zv.yr azn7|v pÍ edml uvě j ak neu byva.
.'tu
jící estetickou hodnotu tohoto veledíla, tak i svou motivaci pŤedložitje
a teď'. Zvláštní pozornost zasluhuje vydání Máchova Mdje v novém piekladu mladé plovdivské bohemistky Ž. Čolakovové. Tato kniha (1993) je
(aspoĎ na pridě Bulharska) jedinečn}ímparatextoqfon experimentem. Kromě
stručného pŤekladatelčina rivodu je do ní zaŤazena podrobná pŤedmluva
,,klasického.' typu od V. KŤivánka, dále dvoujazyčny text Mdje, pak studie
Genetiha smyslu u Md,chouě poezii J . MukaŤovského' Nezvalov a Konkrétní
iracionalita u žiuotěa u d'ílechK. H. Machy, článek Ž. Čolakovové o palino.
ďii v Má'ji a práce Ž. Čolakovové a S. Babakovové pojednávající o poetice
smrti v poezii K. H. Máchy a jeho bulharského protějšku Ch' Boteva. Na
konci svazku jsou umístěny věty J. MukaŤovského, V. Nezvala, J' Vlčka
a F. X. Šaldy o geniálním básníkovi. Tímto zprisobem ovšem Máchriv text
dojisté míry pŤestává b;ft sémantick m těžištěm textového prostranství
knihy. Takto koncipovan;Í sborníkjejednoznačně určen odborníkrim a ty
by zaujal spíšliterárněvědn
aparátneŽ dílo, které už pravděpodobně znají.
'.Mách
Jde spíš o jak;isi esenciální
v sborník.''
Pro svěžest a procítěnost svého pňístupu k autorovi ajeho tvorbě byli
nejednou básníci zmíněné tÁády *yzváni, aby napsďi pŤedmluvu i prozďcké
knihy (obyčejně šlo o lyr-izovanou' senzitivní prÓzu). V:ísledek by|vždy zajímavy - k literárním a biografick;Ím ridajrim se pojily vzrušené analyzy a
nevšední pozorování, které by určitě nenapadly profesionálního literárního
vědce. Jako pŤftlad bych uvedla pŤedmluvu V. Rakovského ke Slaunostem
sněženeh (1985), kde nacházíme mimo jiné i pronikaqf verbálně-vizuální
portrét nadmíru talentovaného podivína Hrabala.
Pňekladatelé specializovaní na prÓzu také často podléhali pokušení vžít
se do rilohy literátrj' Kvalitní pŤedmluvy, napŤíklad k Lustigov;f'm Dětshym
etuddm nebo k Capkov1fm Áp ohryftLm, zanechal G' Lenkov' Je zajímavé,
že zesnul;í S. Ivančev, všemi uznávany za největšího bulharského pŤek]adatele z češtiny,zásadně odmítal psát paratexty, pňestožeprávě nedostižná kvalita jeho pŤekladri J. Haška, K. Čapka. B. Němcové a mnoha jin ch
prozrazuje perfektní cit pro českou mentalitu a pro českost vribec' Že i,, jazykovědn;f bohemista'. mriŽe pŤispět hodnotnymi pŤedmluvami k bohatší
a riplnější recepci českéliteratury v Bulharsku, dokazuje aktivita J. Bačva-
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Prahy, kde jde vlastně o kratičkéosloveníbulharsk;fch čtenáŤria zároveťt
o autorriv osobní vztah k Bulharsku). V podobn;ÍchpŤípadechani nelze
očekávattext, jenžby se vyznačovalvědeckostí.Neníjaksi .'pŤirozené,',
aby
autor privodníhotextu analyzoval vědecky svédílo,tedy aby konfrontoval
sv j text s vlastním metatextem pojednávajícímo téŽevěci metajazykem.
Ani ve světovéeditorské praxi se téměŤnesetkáváme s takovou koncepcí;
pokud k něčemutakovémudojde,jako napffklad na začátku Šuejka,jďe
o organickou součástdíla,ojak si ''prolog'',jenžnese funkci nikoliv vědeckou' literárněvědnou. (Během pŤípravytohoto referátujsem se setkala i
s pŤesně opačn1fmnázorem na autorskou pŤedmluvu, vyslovenym právě
v pŤedmluvě neautorské. Jde o text A' Krispina k Čapkoq/m Anglich!,m
list rn, jehožpolovinu tvoŤíargurnentacenesnášen]ivostivričineautorsk;Ím
rivodrim.)
Vněkolika málo pŤípadecheditoŤizvolili raději paratexty českfch literárních vědcri. Tak napŤíklad ke tffsvazkovému vydání vybran;/ch spisri
J. Haška (1986)byla pŤipojenatňicetistránková kompozicev Ďatkri z prozaizovanéhoHaškova životopisuod R. Pytlfta Tbulauéhouse,kterou uspoŤádal I. Pavlov. Jin m pozoruhodn;impŤíklademje velká studie J. Cacha
k zatím poslednímu,tŤetímubulharskémuvydání Komenské|toVelkedidaktiky (1992).Je to pňedmluva novéhotypu, autor nabízísoučasnya nestereotypní pohledjak na '.velikéhosyna světa.',tak na jeho dobu, vykládá podrobně, odborně a kritickyjeho teorie, pojednává o pedagogickékomenologii,
podává pŤehledo nejnovějšíčeskéa světovéliteratuŤe t kajícíse tétoproblematiky. Nespornou hodnotu tento paratext sice má, ale sotva m ženahradit paratexty bulharsk5íchodborník jako profesora N. Cakarova a ďo.
centa Ž. Atanasova, kteŤív pŤedmluvách k jinfm vydáním Komenského
spis rozebírajívliv a uplatnitelnost myšlenek velkéhopedagogav Bulharu nás roku
sku, jeho recepci,dějiny spolku Jan Amos Komensk1f,za|oženého
1892, nacházejí analogie mezs'orbis picÍus a prvním bulharsk]Ím slabikáŤem
P. Berona atd.
Velmi častoje autorem pŤedmluvypŤekladatel knihy, kter obrykle dal
podnět k vydání. Velmi nápadnáje tato tendence pri pŤekladechčesképoezie do bulharštiny. T}'topŤekladyjsou četnéa dalo by se Ííci,žezmapovaly
poměrně plně aspoĎ oficiální českoupoezii z 50. až 80. let. Takov mi pŤekladateli azátoveít i autory pŤedmluv mal;íchknižekz edic Básníci světa,
Současníbásníci anebo Poetick;f glÓbus jsou téměŤbez q/jimky V Rakovski,
D. Stefanov, A. Zvezdinov. Tato trojice básnftri a pŤekladatel , milovníkri
a znalcri česképoezienabídla kvalifikovaně a nadšeněbulharskémupubliku
Úběrv z básní V. Holana, J. Seiferta, Y' Závady, K. Biebla, S. K. Neumanna, P. Bezručea mnoha dalších.ovšem jejich pŤedmluvyse ani nesnažily
vycházet vstÍícpožadavkrim pŤísněvědeckéhovyjadŤování,opl;.fvajílyrick;ími v;flevy jako .'bál jsem se toho básníka.'nebo '.složitosta prostota'.,

40

.'země a nebe'., ',duch a hmota.'. Analyzy poetiky česk]fchbásníkri se neopírají o vymoženosti literárněvědn ch škol, ale vribec je nelze pokládat
za povrchní. Dalo by se íci' že kdybychom tyto pŤedmluvy shromáŽdili do
jednoho svazku, byla by z nich docela uŽitečná pŤíručkaz dějin česképoezie.
PŤestoŽeje dnes tradice postupného'.pŤesídlení', česképoezie do Bulharska silně potlačena (z objektivních pŤíčin),jednou za dva, zatíiroky vyc|tází
aspoř jedna sbírka a autorství její pŤedmluvy se zase obyčejně ujímá básník.pŤekladatel. Tak napŤíklad A. Zvezdinov, kter nedávno vydal první bulÍ994), zvyrazn7| v pŤedmluvě jak neub5ívaharsk;f pŤeklad ErbenolyKytice
.'tu
jící estetickou hodnotu tohoto veIedíla' tak i svou motivaci pŤedloŽitje
a teď'. Zv|áštní pozornost zasluhuje vydání Máchova Mdje v novérn pÍekladu mladé plovdivské bohemistky Ž. Čolakovové. Tato kniha (1993) je
(aspoř na pridě Bulharska) jedinečn m paratextovym experimentem. Kromě
stručného pŤekladatelčina írvodu je ďo ni zatazena podrobná pŤedmluva
''klasického,' typu od V. KŤivánka, dále dvoujazyčny text Má.je, pak studie
Genetika smyslu v Máchouě poezii J. MukaŤovského, NezvalovaKonhrétní
iracionalita u žiuotěa u dílech K. H. Machy, článek Ž. Čolakovové o palino.
ďii v Má.ji a práce Ž. Čolakovové a S. Babakovové pojednávající o poetice
smrti v poezii K. H. Máchy a jeho bulharského protějšku Ch' Boteva. Na
konci svazku jsou umístěny věty J. MukaŤovského, V. Nezvala, J' Mčka
a F. X' Šaldy o geniálním básníkovi. Tímto zptisobem ovšem Máchriv text
do jisté míry pŤestává b t sémantick;Ím těžištěm textového prostranství
knihy. Takto koncipovany sborníkjejednoznačně určen odborníkrim a ty
by zaujal spíšliterárněvědny apatátneŽ dílo, které už pravděpodobně znají'
,'Máchriv
Jde spíš o jak si esenciální
sborník.'.
Pro svěžest a procítěnost svého pŤístupu k autorovi ajeho tvorbě byli
nejednou básníci zmíněné triády lyzvríni, aby napsďi pŤedmluvu i prozaické
knihy (obyčejně šlo o lyrizovanou' senzitivní prÓzu). VÝsledek by|vŽdy zajímavÍ - k literárním a biografickym rídajrim se pojily vzrušené ana|yzy a
nevšední pozorování, které by určitě nenapadly profesionálního literárního
vědce. Jako pŤíklad bych uvedla pŤedmluvu V. Rakovského ke Slaunostem
sněženeh (1985), kde nacházíme mimo jiné i pronikav verbálně-vizuální
portrét nadmíru talentovaného podivína Hrabala.
PŤekladatelé specializovaní na prÓzu také často podléhali pokušení vžít
se do rilohy literátri. Kvalitní pŤedmluvy' napffklad k Lustigov1/'m Dětsklm
etudám nebo k Čapkov5ÍmApohryft1tn, zanechal G. Lenkov. Je zajimavé,
že zesnul;f S. Ivančev, všemi uznávany za největšího bulharského pŤekladatele z češtiny,zásadně odmítal psát paratexty, pŤestoŽeprávě nedostižná kvalita jeho pŤeklad J. Haška, K. Čapka, B. Němcové a mnoha jinych
prozrazuje perfektní cit pro českou mentalitu a pro českost vribec' Že i,,jazykovědn;f bohemista', mriže pŤispět hodnotn;/'mi pŤedmluvami k bohatší
a riplnější recepci českéliteratury v Bulharsku, dokazuje aktivita J. Bačva-
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rova, jenž nejen napsal kompetentní avyvážené paratexty k mnoha vydáním (uved'me aspo Kulhauého orfea, několik antologií česképrÓzy a poezie
atd.)' ale tato vydání inspiroval, prosadil a do značnémíry i uskutečniljako
koordinátor a redaktor
''pŤekladatelsk;ími
Seznámení s tzv'
pŤedmluvami,' ukazuje, žeje pŤe''ladem
k]adatel občas doslova
ležícímliterárněvědn}ím bohemistou''. Někdy
bohužel tyto potence zristaly ner.ealizovány v plné šíŤi(u I. Kjosevové,
N. Canevové a dalších),jindy se zase paratextové pokusy stalyjakousi první
etapou budoucí skvě]é dráhy na poli literárněvědné bohemistiky (napŤíklad
u S. Kanikovové).
V některych zvláštních pŤípadech, kdy faktologická stránka knihy se
zďábj,t ďtiežitější nežjejí estetické, slohové a vrfbec llzceliterární aspekty,
jakje tomu napŤíklad u prozaizovanych životopisri veik ch osobností, svěŤovali raději nakladatelé psaní pÍedmluv nikoliv literárním vědc m,nybrŽ
znalcŮm z pŤíslušnychobor ' Tak pŤedmluvu romÍnlKreu napaletěM'Kočky napsal kunsthistorik Ch. Kovačevski, autor několika monografií z dějin
v1ftvarného umění a vědeckopopulární kníŽky o Caravaggiově Životě. Autorkou doslovu k chvatné biografii B. Smetany od K. V Buriana je muzikoloŽka K. Belivanovová. ovšem v obou pŤípadech paratexty nenabízejí7ítetárněvědn5í rozbor a jen okrajově se zabyvají dílčímiproblémy životopisného
žánru (hlavně problémem věrolrodnosti), jinak však posky'tují zajímavé
ridaje, kter mi by literární vědec sotva disponoval. (otázka, zďa ptáv é takov.Í druh pŤedmluvy víc vyhovuje pŤedpokládanému čtenáŤitohoto typu
prÓzy, se nedá odpovědětjen tak namátkou, ale pŤipustila bych, že ano.)
NemriŽeme vynec|tat otázku, zda bylo ku prospěchu věci, když autorem
pŤedmluvy českébyl bohemista, a naopak. (Jako mezní pŤípad m Žeme
brát autory širšího sI avistického zaměŤení' ) odpověd' každop ádné zá|eží
na zvláštnostech konkrétního díla. Tak napŤíklad pŤedmluvu k qfběru z
Arbesoqích romanet napsal slavista o. Saparev' kte4í zaměŤil svou vědeckou orientaci mimo jiné na fantastickou a vědeckofantastickou literaturu.
To mu umožnilo podat zevrubny popis specifické poetiky neobvyklého žánru,
a to v širších souvislostech - s pŤihlédnutím k romantick1Ím, gotickym,
utopick1fon, melodramatick1nn, senzačně romrínol m a realistickJím prvkrim.
Bez povšimnutí nezristalo ani česképozadí Arbesovy ptÓzy stejnějakojejí
bulharské paralely.
Nakladatelsk5ím redaktorrim se podaŤilo získat pro bohemistickou kauzu
i další univerzitní kapacity nebohemistick1Ích oborri. Nejen erudované, ale
i mimoŤádně originální paratexty, které si zaslouží další metatextovou inter.
pretaci, napsali napŤíklad N. Georgiev (kPouídfuim z jedné a z druhé hapsy), S. Igov (k Ziuotu a dílu shladatele Folt!,na) a další. Upozornila bych
speciálně na zatím bohuŽel nevydanou sémiotickou studii A. Kjoseva k
Nesnesitelné lehkosti bytí,ktetá by určitě zalja|a i českékunderology a
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které bychom mohli lytknout snadjedinějisté nedocenění nebo ignorování
,'českosti'.,která je - podle mne - v tomto Kunderově díle poŤád ještě naléhavá a vfznamotvorná.
',z
dálky', uchopit všechny souvisNěkdy ovšem ani bohemista nedokáže
pŤeloženého
v
tomto
ohledu pŤípad pŤedmluvy
ďíIa.Zajímavyje
aluze
a
losti
Neffova romárulKrá'louny nemají nohy. Její autorkou je mladá bohemistka
A. Hranovová, která věnovala svou disertaci otázkám slovanského historického románu' Vynikající rozbo4 kter;/'provedla, odhaluje mnoho žánrovych,
stylistick;Ích a filozofick1ich vrstev textu, které si určitě máIoktery čtenáŤ
uvědomoval' V kontextu evropského historického románu se Neffovo díIo
vyjímá v podání A. Hranovové jako rarita, jako novum bez obdoby, jako
bravurní pokus, jenž by nesporně mohl _ i pŤes svou destruktivitu _ posu.
nout v;ivoj Žánru. Autorka textu však nemohla vědět o tom, Že ošemetná
dobrodružství Petra Kukaně v sobě skrywají aluzi Dubčekova politického
osudu, cožjistě vysvětluje mnoho ze zvláštností podivného syŽetu.
Mimo jakoukoli pochybnost mocně prospěla jak recepci českéliteratury
v Bulharsku, tak i bulharské literárněvědné bohemistice aktivita untyerzit.
ních učitelri a vědeck;fch pracovníkri z oboru českéliteratury na poli vydávání českyclr knih v bulharsk;fch pŤekladech. Pňedmluvy docenta I. Pavlova
Luí stopou Jana Nerudy (k Nerudov]Ím vybranym spisťrm z roku 1986 v
edici Světová klasika, jejížkoncepce a celkové provedení si ryŽadovaly pŤed.
mluvy pŤímo akademické kvality a tento princip byl dodržován bez v5íjimky), Siloufaktu a okouzlení (kJiráskovf m starÝm pouěstem česk!,m),Lite.
rá'rní galaxie, uytuoŤená'silou rozumu a talentu (ke dvousvazkovému qfběru
fantasticko-utopickych prozK' Čapka z roku 1985), kVečer m na slamníku
J. Johna, k Mladému rnuži a bítéuelrybě V. Párala, k Cestě sleplch ptd'kt)
L' Součka, k Dá,lhouému uyslechu V. Havla a další patŤí mezi to nejlepší,
co napsal tento doyen naší literárněvědné bohemistiky' Speciálně bych
rrydělila text U stŤedouěklrh pramenŮ českéhosmíchu ke sborníku staročesk ch satir Pohušitelha a její pes. Tato pŤedmluva navazuje na autorovu
doktorskou disertaci. Zcela nevšedním zpťrsobem pŤibližuje bulharskému
čtenáŤi fenomén staročeské satirické poezie (dosuď známy jen rizkému
kruhu odborník ), ktery navíc nerná paralelu v bulharsk;ích literárních
dějinách, a vykládá specifické společenské,náboŽenské a estetické pŤocesy'
které jej podmínily.
Už jsem se zmínila o některych z pŤedmluv Ch. Balabanovové' pracovnice Literárního írstavu BAV. Je však tŤeba upozornit na studii k vyběru
z ďěl V. NezvalaPodiuuhodn!, houzelníh z roku 1990, j ež jevzotem vytŤíbeného vědeckého stylu a všestranně osvětluje složitou a pro cizince těžko
pŤístupnou Nezvalovu poetiku.
PŤední pŤedstavitel mladší generace bulharskych literárněvědnych bohemistri docent V. Todorov se pŤipojil k t;ímu autorri pŤedmluv česk;Íchknih
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rova, jenž nejen napsal kompetentní avyvážené paratexty k mnoha vydáním (uved,me aspoi Kulhauého orfea, několik antologií česképrÓzy a poezie
atd.), ale tato vydání inspiroval, prosadil a do značnémíry i uskutečnil jako
koordinátor a redaktor.
''pŤekladatelsk;Ími
Seznámení s tzv.
pňedmluvami'' ukazuje, Že je pie'
,'ladem
k]adatel občas doslova
ležícímliterárněvědn}ím bohemistou',. Někdy
bohužel tyto potence zristaly nerealizovány v plné šíŤi(u I. Kjosevové,
N. Canevové a dalších),jindy se zase paratextové pokusy stalyjakousi první
etapou budoucí skvě]é dráhy na poli literárněvědné bohemistiky (napŤíklad
u S. Kanikovové)'
V některych zvláštních pŤípadech, kdy faktologická stránka knihy se
zďábj,t dtiežitější nežjejí estetické, slohové a vrfbec rizce literární aspekty,
jak je tomu napŤíklad u prozaizovan1fch životopisri veik ch osobností, svéŤovali raději nakladatelé psaní pÍedmluv nikoliv literárním vědctlm,nybrž
znalcŮm z pŤíslušn1fchoborri' Tak pŤedmluvu romárulKreu na paletěM'Kočky napsal kunsthistorik Ch. Kovačevski, autor několika monografií z dějin
vytvarného umění a vědeckopopulární kníŽky o Caravaggiově Životě. Autor.
kou doslovu k chvatné biografii B. Smetany od K' V' Buriana je muzikoloŽka K. Beiivanovová. ovšem v obou pŤípadech paratexty nenabízejí literárněvědny rozbor a jen okrajově se zab;Ívajídílčímiproblémy životopisného
Žánru (hlavně problémem věrohodnosti), jinak však posky.tují zajímavé
ridaje, kter;Ími by literární vědec sotva disponoval. (otázka, zďaptávě takov.Í druh pŤedmluvy víc vyhovuje pŤedpokládanému čtenáŤitohoto t1pu
prÓzy, se nedá odpovědětjen tak namátkou, ale pŤipustila bych, Že ano.)
Nemrižeme vynec|tatotázku, zdabylo ku prospěchu věci, když autorem
pŤedmluvy českébyl bohemista, a naopak. (Jako mezní pŤípad m Žeme
brát autory širšího sI avistického zaměŤení' ) odpověd' kažďop áďné zá|eží
na zvláštnostech konkrétního díla' Tak napŤíklad pŤedmluvu k qfběru z
Arbesov;ích romanet napsal slavista o. Saparev, ktery zaměŤil svou vědeckou orientaci mimo jiné na fantastickou a vědeckofantastickou literaturu.
To mu umožnilo podat zevrubny popis specifické poetiky neoblyklého žánru,
a to v širších souvislostech - s pŤihlédnutím k romantick;ím, gotickym,
utopick1fon, melodramatick1nn, senzačně romr{nol m a realistick]ím prvkrim.
Bez povšimnutí nezristalo ani česképozadí Arbes ovy ptÓzy stejně jako její
bulharské paralely.
Nakladatelsk}ím redaktorrim se podaŤilo získat pro bohemistickou kauzu
i další univerzitní kapacity nebohemistick ch oborri. Nejen erudované, ale
i mimoŤádně originální paratexty, které si zaslouží další metatextovou inter.
pretaci, napsali napňíklad N. Georgiev (kPouídhtim z jedné a z druhé hapsy), S. Igov (k Ziuotu a dílu shladatele Folt!rua) a další. Upozornila bych
speciálně na zatím bohuŽel nevydanou sémiotickou studii A. Kjoseva k
Nesnesitelné lehkosti bytí,ktetá by určitě zalja|a i českékunderology a
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které bychom mohli lytknout snadjedinějisté nedocenění nebo ignorování
,'českosti'.,která je - podle mne - v tomto Kunderově díle poŤád ještě naléhavá a vyznamotvorná.
.'z
Někdy ovšem ani bohemista nedokáže dáIky'' uchopitvšechny souvislosti a aluze pŤeloženéhodíIa.Zajímavyje v tomto ohledu pŤipad pŤedmltrvy
Neffova románuKrá'louny nemají nohy. Její autorkou je mladá bohemistka
A. Hranovová, která věnovala svou disertaci otázkám slovanského historického románu' Vynikající tozbot,kter;Í provedla, odhaluje mnoho Žánrovych'
stylistick;ích a filozofick1fch vrstev textu, které si určiťě máloktery čtenáÍ
uvědomoval' V kontextu evropského historického románu se Neffovo díIo
vyjímá v podání A. Hranovové jako rarita, jako novum bez obdoby, jako
bravurní pokus, jenž by nesporně mohl _ i pŤes svou destruktivitu _ posu.
nout vy'voj Žántu. Autorka textu však nemohla vědět o tom, že ošemetná
dobrodružství Petra Kukaně v sobě skrywají aluzi Dubčekova politického
osudu, cožjistě vysvětluje mnoho ze zvláštností podivného syŽetu.
Mimo jakoukoli pochybnost mocně prospěla jak recepci českéliteratury
v Bulharsku, tak i bulharské literárněvědné bohemistice aktivita univerzit.
ních učitelri avědeck1fch pracovníkri z oboru českéliteratury na poli vydávání českyclr knih v bulharsk;fch pŤekladech. PŤedmluvy docenta I. Pavlova
Luí stopou Jana Nerudy (k Nerudov]Ím vybranym spisťrm z rokp 1986 v
edici Světová klasika, jejížkoncepce a celkové provedení si ryŽadovaly pŤed.
mluvy pŤímoakademické kvality a tento princip byl dodržován bez vyjimky), Siloufaktu a okouzlení (k Jiráskovym StaťÝn pouěstem česklm), Literární galaxie, uytuoŤen'á'silou rozumu a talentu (ke dvousvazkovému v běru
fantasticko-utopick;íclr prozK' Čapka z roku 1985), kVečer m na slamníhu
J. Johna, k Mladému rnuži a bítéuelrybě V. Párala, k Cestě slep^íchptdkt)
L' Součka, k Ddlhouému uyslechu V. Havla a další patŤí mezi to nejlepší,
co napsal tento doyen naší literárněvědné bohemistiky. Speciálně bych
vydělila text U stŤedouěklch pramen česhéhosmíchu ke sborníku staročesk1fch satir Pohušitelha a její pes. Tato pŤedmluva navazuje na autorovu
doktorskou disertaci. Zcela nevšedním zpťrsobem pŤibliŽuje bulharskému
čtenáŤi fenomén staročeské satirické poezie (dosuď známy jen rizkému
kruhu odborníkti), kter;í navíc nemá paralelu v bulharsk;ich literárních
dějinách, a vykládá specifické společenské,náboŽenské a estetické procesy,
které jej podmínily.
Už jsem se zmínila o někťerych z pŤedmluv Ch. Balabanovové, pracovnice Literárního írstavu BAV. Je však tŤeba upozornit na studii k vyběru
z děl V. NezvalaPodiuuhodnj, houzelníh z roku 1990, j ež jevzorem vytŤíbeného vědeckého stylu a všestranně osvětluje složitou a pro cizince těžko
pŤístupnou Nezvalovu poetiku.
PŤední pŤedstavitel mladší generace bulharskych literárněvědnych bohemistri docent V. Todorov se pŤipojil k t;ímu autor pŤedmluv česk;Íchknih

Áe

v Btrlharsku relativně pozdě a bohuŽel těsně pňed začátkem období stagnace
ve vydávání děl vychodoevropsk clr a stŤedoevropsk;fch literatur' Svou
írlohujako autor paratext bral vážně a profesionálně i tehdy, kdy šlo o
prÓzy, jejichž analy'tická interpretace se zdála b;ft docela jednoduch;fun rikoIem (Memento R. Johna, P lnoční běžci Z' Zap|eta|a - zde V. Todorov nepropadl pokušení zvyraznít čtenáŤsky atraktivní složky námětri a stylu, ale
pŤedvedl oba romány jako jevy typologické a charakteristické pro dobu
svéIrovzniku). Jako špičkov1/'literárněvědnybohemista a čapkolog se uplatnil napŤftlad v doslovu ke Klitice slou a zejména ve velké uvodní stati Karel
Capeh aneb česfu!Prc,theu.s k zatím neuskutečněnému pětisvazkovému lydání Čapkovych děl. V nejnovější době Se stal mlad;í docent českéliteratury
'.otcem
a duší''tzv. Malé českéknihovničky - pňílohy časopisu Homo bohemicus fiehož zakladatelem a Íídícímredaktorem je opět V Todorov). Zv|áštní pŤedurčenítéto edice - uveňejnit menší co do rozsahu, ale emblematické
co do obsalru, u nás dosrrd neznámé texty starší a nové českéklasiky vyŽaduje pečlivě promyšIené pi.edmluvy a jiné komentující texty, které
editor obstaral nebo i napsal sám. V několika pŤípadech šlo o '.vzkÍíšené''
pŤeklady, které uŽ ztratily veškerou naději na vydání, v paratextech našla
rnísto faktologickv zajímavá a enrocionálně angažovaná pojednání V. Todorova o recepci dotyčného autorir v Bulharsku.

***
Z materiáIi, které jsem nahromadila během pŤípravy tohoto referátu, by
mohla vzniknout celá kníŽka. Mnoho drileŽitfch a zajímavych problémri
typologické povahy jsem byla nucena vynechat. Dalších se referát dotkl
ien povrchně a heslovitě. Ale i tak, doufám, vyšlo najevo, že literárněvědnou
sloŽku v pŤedmluvách a doslovech česk ch knih v bulharštině mrfŽeme
označit za marginální jedině ve smyslu, Že není jaksi oficiální, systémová,
drisledně hodnocená a kontrolovaná. Co se t5Íče
vědecké a poznávací hodnoty, je však závažnou a - vzhledem ke své specifice _ nenahraditelnou
součástí bulharské literárněvědné bohemistiky. BohuŽel paratexty k pŤek]adowm knihám fungují v hraclně rnezi zeměpisn mi hranicemi recipující
země. Jsem pŤesvědčena,žekdyby tomu tak nebylo, bulharské pŤedmluvy
by značně pŤispěly ke kladnému ohlasu bulharské bohemistiky v Čechách
a ve světě. Toje drivod, pročjsem si zvolila pro ričast na 1. kongresu světové
Iiterárněvědné bohemistiky právě toto téma - téma podle mě nikoliv marginální.
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v Bulharsku relativně pozdě a bohužel těsně pňed Začátkem období stagnace
ve vydávání děl v5ichodoevropskyclr a stŤedoevropsk ch literatur. Svou
rílohu jako autor paratextti bral vážné a profesionálně i tehdy, kdy šlo o
prÓzy,jejíchž analytická interpretace se zdála by't docelajednoduch;im
ko|em (Memento R. Johna, P lnoční běžci Z. Zap|eta|a - zde V' Todorov nepropadl pokušení zv3.raznit čtenáŤsky atraktivní složky námětri a stylu, ale
pŤedvedl oba románv jako jevy typologické a charakteristické pro dobu
svého vzniku). Jako špičkov literárněvědn
bohemista a čapkolog se uplatnil napŤíklad v doslovu ke Kritice slou a zejména ve velké vodní stati Karel
Cap'eh aneb česfu|Protheus k zatírn neuskutečněnému pětisvazkovému vydání Capkoqích děl. V nejnovější době Se stal mlad;i docent českéliteratury
''otcem
a duší''tzv' Malé českéknihovničky - pŤílohy časopisu Homo bohemicus Qehožzakladatelem a Ťídícímredaktorem je opět V' Todorov). Zv|áštní pŤedurčenítéto edice - uveŤejnit menší co do rozsahu, ale emblematické
co do obsahu, u nás dosud neznámé texty starší a nové českéklasiky _
vyŽaduje pečlivě promyšlené pŤedmluvy a jiné komentující texty, které
editor obstaral nebo i napsal sám' V několika pŤípadech šlo o ''vzkŤíšené',
pŤeklady, které už ztratily veškerou naději na vydání, v paratextech našIa
místo faktologicky zajímavá a enrocionálně angažovaná pojednání V' TodoIova o recepci dotyčného autorzr v Bulharsku.

Z materiálri, které jsem nahromadila během pŤípravy tohoto referátu, by
rnohla vzniknout celá kníŽka. Mnoho driležit:Ícha zajímavych problémti
typologické povahy jsem byla nucena vynechat. Dalších se referát dotkl
jen povrchně a heslovitě. A]e i tak, doufám, vyšIo najevo, Že literárněvědnou
sloŽku v pŤedmluvách a doslovech česk;f'chknih v bulharštině mrižeme
označit za marginální jedině ve smyslu, že není jaksi oficiáIní, systémová,
drisledně hodnocená a kontrolovaná. Co se t;Íčevědecké a poznávací hodnoty, je však závažnou a _ vzhledem ke své specifice - nenahraditelnou
součástí bulharské literárněvědné bohemistiky' BohuŽel paratexty k pÍe.
kladoqÍm knihám fungují vyhraclně rnezi zeměpisn rni hranicemi recipující
země. Jsem pŤesvědčena,Že kdyby tomu tak nebylo, bulharské pŤedmluvy
by značně pŤispěly ke kladnému ohlasu bulharské bohemistiky v Cechách
a ve světě. Toje drivod, pročjsem si zvolila pro tičast na 1. kongresu světové
literárněvědné bohemistiky právě toto téma - téma podle mě nikoliv marginální.
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Ač dánská literárněvědná bohemistika - jako bohemistika celkově - nikdy
nezaujala ristŤednípostavení v dánské slavistice, jsoujejí dějiny staréjako
dánská slavistika sama a obsahují nejeden zajímavy moment. Vědecké
studium české literatury lze zhruba rozdělit do tŤí fázi.. éra od za|ožení
katedry slovanské fiIologie na kodaĎské univerzitě roku 1859 ke zÍízeni
vlastního lektorátu češtiny v roce 1930' éra Else Westh-Neuhardové jako
lektorky češtiny v Kodani v letech 1930-1973 a pozdější období, kdy bylo
(zŤejmě několika mladšími kandidáty) těžiště dánské literárněvědné bohemistiky posunuto do Arhusu.
Když byla v roce 1859 na kodaĎské univerzitě zÍízena první katedra
slovanské filologie ve Skandinávii, byl Caspar Wilhelm Smith (1811-1881)
jmenován jejím prvním profesorem. Za pilnych studijních cest Smith uŽ
nabyl širokych znalostí slovansk;ich jazykri. Mimo jiné navštívil v letech
1843-1844 Pešť,kde žiI v domě Jana Kollára, a Prahu' kterou znovu viděl
v roce 1881 zalázeíské cesty do Karlov1fch Varri krátce pŤed svou smrtí.
Smithovo hlavní prisobení patŤilo rusistice a polonistice, ale napsal dvě
díla bohemistického rázu: om de i den forste Del af dette d'rhundrede fundne
Leuninger of gammel b4hmish Poesi og deres Kritikl a Den bohmiske Nationalitetskamp og Sejr gennem Hussitismen.'
Smithtiv následník, filolog Karl Verner (1846-1896), neprojevil žádny
zájem bohemisticky, ale užjeho nástupce, Holger Pedersen (1867-1953),
se prosadil spisem Den bahmiske (Jdtale (Ceská vyslovnost, 1903) a pro
Salmonserts Leksikon (dánská obdoba ottoua slouníhu naučného) napsal
hes|o Bohmisk Litteratur (2. vydání, Kodař 1915.1930). Ztéto ďoby pochází
i disertace Victora Kuhra, pozdějšího profesora filozofie na kodaĎské
univerzitě, Det padagogishe System i Comenius, Didactica magna (I9l2).
V letech 7917 -I92-J'patňila katedra Stanislawu RoŽnieckému (1865-1921),
kterry studoval ív Waze, kde se seznámil s Jaroslavem Vrchlick;fm. Kontakt
pravděpodobně zprostŤedkoval literární historik Georg Brandes, ktery
navštívil Čechy v letech 1886 a 1892 a Živě líčil ve svych pamětech obě

1

Tidsskrift for PltiLologi og Pzdagog'Á III-N, 1861/62 (o pozústatcíchstaré česképoezre
nalezenych v první části našeho stoletía jejich kritice)'
2

z+o

TamtéžIx, 1867 (Česk;inárodnostní boj a vítězstvíza pomoci husitství).

cesty. Ve zmirlce o českéliťeratuŤe vyzdvihuje Svatopluka Cecha a Jaros]ava
Vrch]ického, k j ehož povídkám Bo reunéstŤepy ( 1887, dánské vy dání F aru ede
Shaar 1893) napsal pŤedmluvu. Vrchlick1/ sám pŤátelství oslavil sonetem
3
JiŤímu Brand'esoui (Bodláčí z Parnasu, 1893)
Po pŤedčasnésmrti RoŽnieckého pŤevzal Svéd Anton Karlgren (1882.1973) profesuru slovanské filologie do roku 1953. Karlgen se hlavně věnoval rusk;Ím dějinám a ruské literatuŤe' ale ukázal Cech m svou sympatii
knihou Henlein, Hitlea Tjeckerna och Cha.rnberlain (1938). ZaKat:Igrena
byla už bohemistika silně posílena tím, žebyl v roce 1930 Else Westh-Neuhardové nabídnut novy lektorát češtiny,kter;í obsadila až do roku 1973'
Else Westh-Neuhardová byla nadšenou a ne navnou zprostŤedkovatelkou
českéliteratury a kultury v Dánsku (nelze se nezmínit o jejím blízkém
vztat'u k Egonu Hostovskému) a sv;/'mi početn;fmi pŤeklady moderních
českych autorri od Haška a Čapka k Hrabalovi a Kunderovi pŤispěla neoceniteln;fm zprisobem k popularizování českéliteraturyv Dánsku. Mastních
literárněvědn;ích prací z její ruky je však málo; kromě pŤedmluv a rivodních
slov o spisovatelích v rriznych antologiích lze upozornit na čIánek Karel
Čapek.a
V roce 1947 bylo znovu umožněno dánsk;ím studentrim, aby studovali
v Ptaze, čehoŽlyužili tfi mladí badatelé. kteff pak všichni qÍrazně obohatili
dánskou bohemistiku' Byli to Eigil Steffensen (1927), student a později
docent ruské literatury na kodaĎské univerzitě, jenžpŤd'ožíl(do dánštirry
už podruhé) Haškova Šuejka a napsal radu článkri do novin a časopisri
o česk;fch spisovatelích' a dva studenti z Árhusu, Herman Kal'In (7927),
kter;Í se pak usídlil v Praze, kde mnoho let prisobil jako dánsky lektor na
Karlově univerzitě Qeho článek,Ě1ons Christian Andersen a seuerní Čechy
v Usteck;ich muzejních sešitech z roku 1991 ukazuje, že je ještě činny),
a konečně Knud Jordal, lektor slovanské filologie a dlouholet;/ učitel češtiny
na árhuské univerzitě. Jordal vydal v roce 1993 pŤednášku'F'ra Dobrousk!

" Iníormace o Brandesovi posk1'tuje pozoruhodná kniha Christiana Hougaarda
Tjekkoslouakiet i Dantnarks spe.jltČeskoslovenskov zrcaďe Dánska, odense 1971).Hougamd
pečlivě sbíra1dojmy dánsk;/ch básníkri z jejich cest po Čechách v 18. a 19. století' Ač se prvni
vzpomínky datují od 50. ]et 18. století'byl Atlam oehlenscbláger pmí. kdo si v letech 1817-1818
jazyka (.'detbohmiske sprog.,)a českéhonároda (ze znění slova ''ulice'.v5zvozu.1e
všiml českého
oehlenschláger, že česk jazyk v sobě '.nrá cosi ženskéhojako všechny siovanské jazyky''
- ,'har noget qvindligt som alle slaviske sprog.')a v národnostní otázce konstatuje, že,'německ;í
ocet a slovanskémlékonemajíduševnípŤíbuznost'.
(''dentyske Eddike og den siaviske Malk
har ingen Valgfrandskab''). VÍryojčeskáhonároda pak sledují s velk;/mi sympatiemi mj. farái
A. V. Lresspe, historik Frederik Schiern, Georg Brandes a Herman Bang.
4

Frern,necled.igterei det 20. drhurxlrede 2,Kebenbavn 1968, s. 399-409.
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Ačdánská literárněvědná bohemistika - jako bohemistika celkově - nikdy
nezaujala ristŤednípostavenív dánskéslavistice,jsoujejídějiny staréjako
dánská slavistika sama a obsalrujínejeden zajímavy moment. Vědecké
studium českéliteratury lze zhruba rozdělit do tÍi fázi: éra od za|oženi
katedry slovanskéfilologie na kodaĎskéuniverzitě roku 1859 ke zÍízení
vlastního lektorátu češtinyv roce 1930,éraElse Westh-Neuhardovéjako
lektorky češtinyv Kodani v letech 1930-1973a pozdějšíobdobí,kdy bylo
(zŤejměněkolika mladšímikandidáty) těžištědánskéliterárněvědnébohernistiky posunuto do Arhusu.
Když byla v roce 1859 na kodaĎskéuniverzitě zÍízenaprvní katedra
slovanskéfilologieve Skandinávii, byl Caspar Wilhelm Smith (1811-1881)
jmenován jejím prvním profesorem.Za píInychstudijních cest Smith uŽ
nabyl širok5Ích
znalostí slovansk5ichj azyklŮ.Mimo jiné navštívilv letech
1843-1844Pešť,kde žil v domě Jana Kollára' a Prahu, kterou znovu viděl
v roce 1881 za|áze 'skécesty do Karlov1/'chVarti krátce pŤedsvou smrtí.
Smithovo hlavní prisobenípatŤilorusistice a polonistice, ale napsal dvě
díla bohemistickéhorázu: om de i den forste Del af detted'rhundredefundne
Leuninger of gammel b4hmishPoesi og deresKritikt aDen bohmiske Nationalitetskarnp og Sejr gennem Hussitismen.'
neprojevil žádn .
Smithriv následník, filolog Karl Verner (1846-].896),
zájem bohemistick , ale užjeho nástupce, Holger Pedersen (1867-1953)'
se prosadil spisem Den bohrnisheUdtale (Ceská vyslovnost, 1903) a pro
napsal
Salmonsens Lehsihon (dánská obdoba ottoua slouníkunaučného)
hesIoBohmislzLitteratur (2.lydání, Kodař 1915-1930).Ztéto doby pocházi
i disertace Victora Kuhra, pozdějšíhoprofesora filozofie na kodaĎské
univerzitě, Det pe'dagogishe System i Comenius' Didactica ffLagna (I9l2).
V letech 7917.I92I patŤilakatedra Stanislawu RoŽnieckému(1865-1921),
kte{ studoval i v Praze, kde se seznámil s Jaroslavem Vrchlick m. Kontakt
pravděpodobně zprostŤedkovalliterární historik Georg Brandes, kter1f
navštívil Čechyv letech 1886 a 1892 a živě líčilve sv1/chpamětech obě

1
Tidsskrift for Pltilologi og PrdagoglÁ III-IV, 1861/62 (o pozťrstatcíchstaré česképoezre
nalezen;Íchv první části našeho stoletía jejich kritice).
2
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Tanrtéžlx, 1867 (Česk;inárodnostní boj a vÍtězstvíza pomoci husitství).

cesty. Ve zmínce o českéliteratuŤe vyzdvihuje Svatopluka Cecha a Jaroslava
Vrchlického' k j ehož povídkám Bo reunéstŤepy ( 1887, dánské vy dání F aru ede
Skaar 1893) napsal pŤedmluvu. Vrchlick]i sám pŤátelství oslavil sonetem
JiŤímu Brandesoui (Bodláčí z Parnasu, 1893)'3
Po pŤedčasnésmrti RoŽnieckého prevzal ŠvédAnton Karlgren (1882.1973) profesuru slovanské filologie do roku 1953. Karlgen se hlavně věnoval rusk]ím dějinám a ruské literatuie, ale ukázal Čechrim svou sympatii
knihou Henlein, Hitler Tjeckerna och Chamberlain (1938). ZaKarlgrena
byla už bohemistika silně posílena tím, Že byl v roce 1930 Else Westh-Neuhardové nabídnut nov;í lektorát češtiny,kter;i obsadila až do roku ]'973'
Else Westh-Neuhardová byla nadšenou a netinavnou zprostŤedkovatelkou
českéliteratury a kultury v Dánsku (nelze se nezmínit o jejím blízkém
vztahu k Egonu Hostovskému) a svymi početn1fmi pŤeklady moderních
česk;fch autorri od Haška a Capka k Hrabalovi a Kunderovi pŤispěla neoce.
niteln;fm zprisobem k popularizování českéliteratury v Dánsku. Mastních
ch prací z její ruky je však málo; krorně pŤedmluv a rivodních
literárněvědn
slov o spisovatelích v r zn;Ích antologiích lze upozornit na čIánek Karel
Čapek.n
V roce 1947 bylo znovu umožněno dánskym studentrim, aby studovali
v Praze, čehoŽvyrržili tŤi mladí badatelé, ktefí pak všichni q/razně obohatili
drínskou bohemistiku. Byli to Eigil Steffensen (1927), student a později
docent ruské literatury na kodaĎské univerzitě,jenžpŤeloži| (do dánštiny
už podruhé) Haškova Šuejka a napsal iadu článk do novin a časopisri
o česk ch spisovatelích, a dva studenti z Arhusu, Herman Kalln (7927),
kter;f se pak usídlil v Ptaze, kde mnoho let p sobil jako dánsky lektor na
Karlově univerzitě (jeho článek.Ě1ans Christian Andersen a seuerní Čechy
v Usteck;Ích muzejních sešitech z roku 1991 ukazuje, Že je ještě činny),
a konečně Knud Jordal, lektor slovanské filologie a dlouhole|í učitel češtiny
na árhuské univerzitě. Jordal wdal v roce 1993 pŤednášku Fl"a Dobroush^Ý

o
Informace o Brandesovi posk1'tuje pozoruhodná kniha Christiana Hougaarda
Tjekkoslouakiet i Dan;narks spe.jI(Československov zrcadle Dánska, odense 1971)' Hougaard
pečlivěsbíral dojmy dánsk]íchbásďkri z jejich cest po Cechách v 18. a l 9' stoleti. Ačse první
vzpomínky datují od 50. let 18. století'byl Atlam oehlenscNáger pr.ní' kdo si v letech 1817-1818
všiml ěeskéhojazyka (''det bohmiske sprog'.)a českéhonároda (ze znění slova '.ulice.'v1vozuje
oehlenschláger, Že česk;fjazyk v sobě .,nrá cosi ženskéhojako všechny slovanské jazyky'.
_ ,.harnoget qvindligt som alle slaviske sprog'.)a v národnostní otázce konstatuje, že'.německy
(.'dentyske Eddike og den slaviske Malk
ocet a s]ovanskémlékonemajíduševnípŤíbuznost''
har ingen Valgfrandskab'')' V:firojčeskéhonároda pak sledují s velk mi sympatiemi mj ' farái
A. V. Lassoe, historik Frederik Schiern, Georg Brandes a Herman Bang.
4

Fren,nede digtere i d.et20. d,rhundrede2,Kabenhavn 1968, s. 399-409.
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til Pragersholen,s ježužsvym názvem naznačuje,Že česk strukturalismus
nezristal ani v Dánsku bez povšimnutí;platí to i projeho pŤíspěvkyv oblasti
estetiky a literární teorie. Roku 1971 vydal literární vědec Christian Kock
(1946)qÍbornouarrtologiifiekkish strukturalism.es pŤíspěvkyMukďovského,
We]leka, Doleželaa dalších.
Po Else Westh-Neuhardovépňevzala Ťadamladšíchbohemistri-slavistri
zprostŤedkováváníčeskéliteratury v dánskfch pŤekladech:Eva Andersenová
(Kundera, Klíma, Kohout a mnozí další- rané práce s JiŤímLichtensteinem),
Per a Daniela Jacobsenovi(Hrabal), Karen Gammelgaardová (Škvoreck;Í,
Brabcová aj.), Herman van Tooren (Capkovy hry) a Peter Bugge (Havel
aj'). Lektorát češtinyna kodaĎskéuniverzitě pŤevzalv roce 1974 Jens
Skov-Larsen (1938), ktery se však literárněvědné stránce bohemistiky
soustÍeděněnevěnuje.
Rozvoj slavistiky na novéuniverzitě v Árhusu (založenév roce 1928)
ŤídilvícenežtŤicetlet Adolph Stender-Petersen(1893-1963)'H]arryrím
oborem
Stender.Petersenovymbyla rusistika a polonistika, ale učili češtinua uŽ
v rcce 1924 publikoval ve švédštiněsv j článek Grundtendenser i tjeckisk
hultur.6 I v pŤehledn1fchčláncíchSlauish rornantih a Slauisk realism1
se zabyvá českouliteraturou. V roce 1966 byl v Árhusu zi7zen|ektorát
jenždo roku 1969 patŤilKnudu Jordalovi. V roce 1969 ho pňevzala
češtiny,
roď1á ČeškaDana Schmidtová (1943),ježučilado roku 1985,kdybyl lektorát
z finančníchdrivodri zrušen. V uku pŤevzal znovu Knud Jordal.
U obou jmenovanych studovalo několik mladšíchbohemistťr,z nichž
dva ještě prisobí na skandinávskych univerzitách. V literárněvědném
kontextu musímelyzdvihnout pŤedevším
Karen Gammelgaardovou (1957)'
ježbylrav letech 1986-1991dánskou lektorkou na Karlově univerzitě a
je od roku 1991 lektorkou češtinyna univerzitě v Oslu' Karen Gammelgaar.
dová se hlavně zaměŤujena literaturu a její práce jsou do značnémíry
ovlivněny praŽsk;fm strukturalismem' Vjeho duchu právě dokončujesvou
disertaci Spoken Czech in Literature (The Case ofBondy, Hrabal, Placdk
zabyvá českouliteraturou
and Topol). Peter Bugge (1960) se pŤedevším
vjejím národněhistorickém a sociálním kontextu, ale studoval i dramatiku
Václava Havla. od roku 1994je Peter Bugge lektorem češtinyna árhuské
univerzitě'
A nesmímepŤehlédnout,žebohemistika se prosadila i na univerzitě
v odense, ač se tam ze slovanskych jazykri učíjen ruština. Christian
Hougaard (19 15), zna|ec dánsko-české|iter ární v zájemnosti, tam prisobil,
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neŽ se stal lektorem kodaĎské univerzity, a i rodil;f ČechJaroslav Pavlík
(1931)' lektor ruštiny v odense, se věnuje české]iteratuŤe,pŤedevším
Jaroslavu Foglarovi, a s manŽelkou Věrou (1931)pilně pŤispíváke studiu
dánsko-českych stykri od dob královny Dagmar až k dnešnímdnrim.
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Egon Bondy očima dánské bohemistky, Sbornik Egonu Bondymu k šedesá'tinám (red'
M.Machovec), Praha 1990.
Daughter of a Counter.Revolutionary - Tereza Boučková,s Indiánsk! běh read alongside
Pavel Kohout's Deník kontrarevolucionáŤe and Kde je zakopán pes, Scand,o.Slauica 1992,
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IMEZT FRANCII

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

(PŤedevším k pozornosti

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

CATHERINE SERVANToVÁ

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

Následující poznámky se t1fkajídvojích dějin' Prvními jsou _ častopopisoa postupně
vané anebo pĚipomínané _ dějiny česko-francoizskychvztahri
,,vzájemné znalosti''
dvou zemí pŤedtím, rrež začaly navazovat
nar stající
,'státní'. rírovni.
PŤiznejme hned, že naše téma zahrnuje jen nepatrstyky na
je však podstatruá a má logickf ráz, ostatně
těchto
dějin,
která
část
nou
v bec ne specifick]Í pro francouzsko.česk;f pŤípad ani pTo minulé století:
disproporce - pŤedevšímtzv.,,jazyková bariéra', - zdaleka nevysvětluje
vŠe.
Pokud jde o druhé dějiny... nelze je v tomto pŤípaděani nazvat dějinami
'.literární bohemistiky.'. V dobách pnního francouzsko.českého ,'pŤibliŽování'' by nebylo vhodné užívat podobného termínu, jenž evokuje pŤílišsilně
jak;fsi .'ustálen]Í obor,'. Zájem o českou literaturu ve Francii trpěl, a bezesporu dosud trpí, určilfm nedostatkem oficiálnosti, ať již z hlediska žánru
,'konkrétního'' hlediska
v obecném a širokém rozsahu literárních studií, či z
institucionálního. A pŤece nelze Ťíci,žeby si nenašel své místo jinde' NapŤíklad ani dnes by nebyly oprávněné pŤíliš chvatně hodnotící risudky, že si
''nahodilé''
iniciatiqy (již vzhledem k jejich počtu a driležitosti) méně zasloužífigutovat v tzv. .'historickém vyprávění'' než tŤeba materiály univerzitního sympozia. Stručně ňečeno,nelze jistě mluvit o .'bohemistickém literárním studiu'' ve Francii ve Stejné rovině jako o '.germanistickém.' nebo
'.anglistickém'''

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

NEPUBLIKovÁNÉ

LITERÁRNĚVŤDMí
BoIrEIuIsncKÉ
(PO ROCE 1970)

JARosIÁvA SlMoNsENoVÁ:
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Kaben}law1973.

JosEF

NEDĚLNÍK:
pojatd charakteristika.jazyha,
styIu a liter rního uyznamu
české humorístické prÓzy (Škuoreck!, Schneid,er, Hochlnan), Kodař
obecněji

KAREN

tŤí nejnouějších uydání
1973.

GAMMELGAARDoVÁ:

Poetistnell i d'en tjekkiske litteraturuidenskab

1948-1984, Árhus

1984.

IRENA SLoTH-cARLsENovÁ:
,,Jeg
hotel har serueret for den engelske konge', som polyfon

Hrabals

A CECIIAMI

věnované českéliteratuŤe do roku 1918)

roman'

Árhus

Zv|ášté to platí pro část literární bohemistiky' o kterou námjde - pro
určitou pozornost věnovanou českéliteratuŤe v rrizn;fch recenzích, historickfch a kritickfch spisech, téžs oh]edem na vyučování, ikďyž ve sledovaném období téměŤ neexistující. Společn;f rys těchto r zn;fch projevri by mohl
b;ft zvlášť jazykového rázu (s tou samozŤejmou qíhradou, že nebudeme
uvažovat jiné fuankoforrní země). Pokud se však tyče ',protagonistri'' takoqích
dějin, bylo by jakékoliv geografické nebo národnostní omezení (t}pu .'české
literární studie Francouz ve Francii'.) poněkud pŤedpojatéa zkreslující.
Ztrati|ibychom
ze zÍete|e pŤedevším to, co podnikli sami Češi, či dokonce
Francouzi v Čechách. Není moŽné mluvit o tomto tématu, aniž bychom
pŤipustili, ze si Češivelmi často ''francouzskou,,bohemistiku tvoŤili sami;
stačípŤipomenout osobnost H. Jelínka. A neplatí to pouze pro literaturu. ..
Neusilujeme o vyčerpávající obraz, pokusíme se však naznačit určité
zprisoby a cesty ''pozornosti,' věnované českéliteratuŤe, jak se projevily ve

1993.
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vĚRA PAvLÍKovÁ:
Einige Bemerkmgen rum Thema "Die diinische Ktinigin Dagmar in der tschechischen Literatu",
Slauica Othiniensia1.7978. s. 132-139.
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Zvláště to platí pro část líterární bohemistiky, o kterou námjde - pro
určitou pozornost věnovanou českéliteratuŤe v rrizn1fch recenzích, historickfch a kritickfch spisech, téžs ohledem na vyučování, ikdyž ve sledovaném období téměŤneexistující. Společn1/rys těchto rťrzn ch projevri by mohl
b;ft zvlášť jazykového rázu (s tou samozŤejmou vyhradou, že nebudeme
uvažovat jiné Í ankoforrní země). Pokud se však tyče '.protagonistri'' takoq/ch
dějin, bylo by jakékoliv geografické nebo národnostní omezení (typu ''české
literární studie Francouz ve Francii'') poněkud pŤedpojatéa zkreslující.
Ztrati|i bychom ze zÍete|e pŤedevším to, co podnikli sami Ceši' či dokonce
Francouzi v Čechách. Není možné mluvit o tomto tématu, aniž bychom
pŤipustili, ze si Češivelmi často ''francouzskou', bohemistiku tvoŤili sami;
stačípŤipomenout osobnost H. Jelínka. A neplatí to pouze pÍo literaturu...
Neusilujeme o vyčerpávající obtaz, pokusíme se však naznačit určité
zprisoby a cesty ,'pozornosti,' věnované českéliteratuŤe, jak Se projevily ve

1993.
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Francii v 19' a začátkem 20. století. Pokusíme se ukázat určitá fakta a
označení,z nichž lze nahlíŽet ''francouzskou literární bohemistiku'. nebo
prvopočáteční
alespoĎ ur.čité
risilí o ni, pŤedjímáníjist ch zásad, postupri
a mechanism , které - jak se zdá - platí i pro 20. století.
Y zÁlr:lu FRANcIE
V pruběhu 19. století,zvláště vjeho druhépolovině, se odehrával ve Francii
pomalf v1ivoj.'značnárrríra p Ťeds tauiuosÚl, kterou lyŽadovalo pouhéuvědomění si jistého ,'českého
národa'', se teprve musela proměĎovat ve skutečné
pŤijetía pochopeníjeho existence. Tato proměna trvala dlouho, nejen v
drisledku'.malosti'. česk1fch
zemí,ale i určitého.'francouzskéhosyndromu',.
Je docela zŤejmé,
Že podobněnesnadná rozpoznávání auznání určiténárodní specifičnostimusí zahrnovat',národní produkty',, mezinéžpatŤíi literatura. KdyŽ není téměŤnic známo, musí b;ft ''všechnoŤečeno,'.
Chceme-li
tedy sledovat určitéfrancouzské projevy o českéliteratuŤe v 19. století,
musíme nutně akceptovat zákoni|i synkretismus.
Francouzskou literaturu o česk;/chzemích a Slovensku v 19' století
nedávno zkoumala Frangoise Richardová.l V její práci |ze na7éztlrčity
(ovšemvelmi omezen;Í)počettextri, které pojednávají o českéliteratuŤe
nebo se o ní pŤinejmenším
mimo jinézmiĎují.Mezi prvními událostmi, jeŽ
vyvolávaly jis|f zájem o českézemě ve Francii, patŤímalá francouzská
emigracev roce 1830(a Chateaubriandnebyljedin , kdo v Čechách,'pobyl.').
Do konce 19. stoletínemohla b1itčeskáliteratura'rnímána samostatně.
Musela b;Ítintegrována do rrizn;ich širšícha měnícíchse '.rámcťr'..Prvním
byl od tŤicátfch let kontext rodícíhose obecnéhozájmu o slovanské dějiny,
jazyky a literatury,2 rámec rodícíse Í}ancouzskéslavistiky. Pokud se české
literatuŤe někdy dostalo zvláŠtnízptávy,3 byl to počinspíšeanekdoticky.
Tato ''malá slavistická', oblast brzy získala určitézvláštní tribuny (byt
skromného dosahu), jako napŤíklad Collěge de France, kde od tŤicátych

.

F. Richardová: La uision des Tcl ques et des Slouaques au XIXe sjŽcle:sources (Pohled
na Čechya Slováky v 19. století:zdroje),doktorská práce' INA.LCo, Paris 1992 (viz s. 65-68).
2
F. Richardová (tamtéŽ)uvádí některéčlrínkya knihy tohoto druhu' mj.: Poésiepopulare
des nations slaves, Reuae britannique 1837; F. G. Eichhoff: Histoire de Ia langue et de Ia
litfurature des Slaues, Russes,Serbes,Bohémes,Polonais et I.ettom, Paris.Geněve 1839' Později:
C' Courriere:,F stoire de la littérature contemporaine chzz les Slaues, Paris 1879; A. N. Pypin,
V. D. Spasovič:Histoire des líttératuresslaueg Paris 1881 (pňeloŽil E' Denis).
3
viz F. Richardová, cit' dílo,napňíklacl:Littérature et poésiede la Boh ěÁe, Reuue britan.
nique 1828; J.-J. Ampěre: Bohéme. Histoire nationa]e. Poésies nationales, Le Globe 1828;
M. Czaykowski: Sur la littérature nationale de la Boh6me, Reure du nord 1837.
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let pŤednášeliMickiewicz a potév šedesát;íchletech A. Chodsko jakožto
profesoŤislovanskéhojazyka a slovanskéliteratury.a o zvyšováníslavistick ch znalostí ve Francii se v první polovině stoletív znamnézas]ouŽili slovanštíemigTanti, zvláště Poláci' V rrizn;Íchprojevech a publikacích spojezáležitosti objevovaly pouze marginálně,
n ch s jejich prisobenímse č,eské
téměŤnev;Íznamně.
UtváŤenídruhéhorámce, v němžse bIzy (a .'seriÓznějšímzprisobem'.)
ocitala českáliteratura, souviselo s politick mi motivacemi,kteréostatně
fungovaly v obou směrech. Do Francie se tak dostávala literatura, kterou
bychom mohli nazvat '.historicko-politickou,',a to v obdobíválky v roce 1870.
Tento procesbyl spjat s osobnostmijako Saint-RenéTaillandier (Tchěques
et Magyars: Bohémeet Hongrie We.XIXe siěcles:Histoire, littérature,politique, Paris 1869) a pŤedevšímLouis Leger a J. V. Frič s velk1fmkolektivním
dflermLa Bohémehistorique,pittoresqueet littéraire (1867),5naněžbrzy
navazovaly spisy historika E. Denise. Zač,a|a''éra.'francouzsk ch historikri
česk;Íchzemí.
Nad Souuenlrs d,un slauophile L. Legera si čtenáŤuvědomuje,jakou
rilohu mohou hrát náhody a individuální osudy.Mezi slovansk mi emigranty nebyl skoro Žádn;/ Čech a Leger, jenž se seznamoval se slovansk;Ími
kulturami, se st1fkal zejména s polsk;fmi a ruskymi kruhy. V roce 1864
pŤecejen potkal během studií v Collěge de France (u A. Chodska) J. V.
- sám - celou českouemigraci''.6
Friče'jenž,jak píšeLeger, '.pŤedstavoval
Ve stejném roce Leger odjel na studijní pobyt do Prahy.
Toto setkání se zároveĎ odehrálo v klíčovémmomentu, neboťv atmosféŤerostoucíhoněmecko-francouzskéhoantagonismu se ve Francii intenzívněji pŤem1fšlelo
o potenciální politické roli rakousk1Íchnárodností,? a
rovněž Češibyli postupně vnímáni jako možníspojenci.8A i kdyŽ tento

a
L. Leger píšeo polském profesoru, jehoŽ piednášky v Collěge de France navštěvoval
v letech 1863-64 (viz Souuen,irs d'un, sluutlphile [Vzpomínkyjednoho slavofrla], Paris 1905,
s. 10n.). Leger píše,Že: ',jeho pŤednášky sledovalo pouze několik polsk;fch krajanri.' (s. 18)'
Ceské literatury se dotjkaljen okrajově (viz F. Richardová, cit. dílo, s. 65).
5
Spolupracovníky byli mj. L' Brzozowski, Masien de Clerval, A. Chodsko, dr. S. Kapper,
generál Mierostawski, Paul de Saint-Victor' S. Podlipská, A. Renaux, K. Sabina' dr,Zeťl' Jak
známo, kniha byla hned po svém lydání v Rakousku zakázána.
6
cit. dílo,s. 26.
'vi"

A. M".".. De la connaissance et de l,intérétpour les pays tchěques en France du
19ěme au 20ěme siěcle'. (o znalosti česk ch zemích a zájmu o ně ve Francii v 19. a 20' století),
Etudes tchěqueset slouaques,Paris 1980, s. 11-29.
8
Srov. Saint-René Taillandier: La question tchěque et l,intérétfrangais (Česká otázka
a francouzsk zájem), Reuue des Deu'x Mondes 1867.
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Francii v 19' a začátkerrr20. století. Pokusíme se ukázat určitá fakta a
označení,z nict,žlze nahlíŽet ',francouzskou literární bohemistiku'. nebo
prvopočáteční
alespoĎ ur.čité
risilí o ni, pŤedjímáníjist ch zásad, postupri
a mechanism , které - jak se zdá _ p|atí i pro 20. století.
v zÁJlMv FRANoIE
V pruběhu 19. století,zvláště vjeho druhépolovině, se odehrával ve Francii
pomal! v1ivoj:značnámírapŤedstauiuosÚl,kterou lyŽadovalo pouhéuvědomění si jistého ,'českého
národa'', se teprve musela proměĎovat ve skutečné
pŤijetía pochopeníjeho existence. Tato proměna trvala dlouho' nejen v
drisledku'.malosti'. česk1fch
zemí,ale i určitého.'francouzskéhosyndromu''.
Je docela zÍejmé,Že podobněnesnadná rozpoznávání auznání určiténárodní specifičnostimusí zahrnovat',národní produkty',, mezinéžpatŤíi literatuta. Když není téměŤnic známo, musí b t ''všechnoŤečeno.'.
Chceme-li
tedy sledovat určitéfrancouzské projevy o českéliteratuŤe v 19. století,
musíme nutně akceptovat zákoni|i synkretismus.
Francouzskou literaturu o česk;/chzemích a Slovensku v 19. století
nedávno zkoumala Frangoise Richardová.l V její práci |ze na|ézt lrčity
(ovšemvelmi omezen;Í)počettextri, které pojednávají o českéliteratuŤe
nebo se o ní pŤinejmenším
mimo jiné zmiĎují.Mezi prvními událostmi, jeŽ
vyvolávaly jis|f zájem o českézemě ve Francii, patŤímalá Í}ancouzská
emigracev roce 1830(a Chateaubriandnebyljedin , kdo v Čechách''pobyl'').
Do konce 19. stoletínemohla b1itčeskáliteratura'rnímána samostatně.
Musela b;Ítintegrována do rrizn;ich širšícha měnícíchse '.rámcťr'..Prvním
byl od tŤicátfch let kontext rodícíhose obecnéhozájmu o slovanské dějiny,
jazyky a literatury,2rámec rodícíse Í}ancouzskéslavistiky. Pokud se české
literatuŤe někdy dostalo zvláštní zprávy,3 byl to počinspíšeanekdoticky.
Tato ''malá slavistická', oblast brzy získala určitézvláštní tribuny (byt
skromného dosahu), jako napŤíklad Collěge de France, kde od tŤicátych

.

F. Richardová: La uision des Tchěques et des Slouaques au XIXe siěcle: sources (Potled
na Čechy a Slováky v 19. století: zdroje), doktorská práce, INAJ-Co, Paris 1992 (viz s. 65-68).
2
F' Richardová (tamtéŽ)uvádí některéčlrínkya knihy tohoto druhu' mj.: Poésiepopu'lare
des nations slaves, Reure britannique 1837; F. G. Eichhoff: Histoire de Ia langue et de Ia
littératuredes Slaues, Russes,Serbes,Bohémcs,Polonais et l-ettonq Paris-Geněve 1839.Později:
C' Cor:rriere: -Ffistoirede la littérature contemporaine ch'ezles Slaues, Paris 1879; A. N. P1pin,
V. D. Spasovič:Histoire des líttératuresslaueg Paris 1881 (pňeložilE' Denis).
3
viz F. Richardová, cit. dílo,napňíklad:Littérature et poésiede la Boh ěÁe, Reure britan.
nique 1828; J.-J. Ampěre: Bohéme. Histoire nationa]e. Poésies nationd'es, Le Globe 1828;
M. Czaykowski: Sur la littérature nationa]e de la Bohéme, Reuue du nord 1-837.
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let pŤednášeliMickiewicz a potév šedesát;íchletech A. Chodsko jakožto
pťofesoŤislovanskéhojazyka a slovanskéliteratury.a o zvyšováníslavistick ch znalostí ve Francii se v první polovině stoletív znamně zas]ouŽili slovanštíemigTanti, zvláště Poláci' V rrizn1fchprojevech a publikacích spojezáleŽitosti objevovaly pouze marginálně,
n ch s jejich prisobenímse č'eské
téméÍnev,fznamně.
UtváŤenídruhéhorámce, v němžse brzy (a .'seriÓznějšímzprisobem'.)
ocitala českáliteratura, souviselo s politick1fmi motivacemi, které ostatně
fungovalyv obou směrech. Do Francie se tak dostávala literatura, kterou
bychom mohli nazvat .'historicko-politickou.',a to v obdobíválky v roce 1870.
Tento procesbyl spjat s osobnostmijako Saint-RenéTaillandier (Tchěques
et Magyars: Bohémeet Hongrie We.XIXe siěcles:Histoire, littérature,politique, Paris 1869) a pŤedevšímLouis Leger a J. V. Frič s velk1fmkolektivním
dflelmLa Bohémehistorique,pittoresqueet littéraire (1867),5na něž brzy
navazovaly spisy historika E. Denise. Zača|a''éra.'francouzsk ch historikri
česk1íchzemí.
Nad Souuenlrs d,un slauophile L. Legera si čtenáŤuvědomuje,jakou
rilohu mohou hrát náhody a individuální osudy.Mezi slovansk mi emigranty nebyl skoro Žádn;f Čech a Leger, jenž se seznamoval se slovansk;ími
kulturami, se st1fkal zejména s polsk;ími a ruskymi kruhy. V roce 1864
pŤecejen potkal během studií v Collěge de France (u A. Chodska) J. V.
- sám - celou českouemigraci''.6
Friče'jenž,jak píšeLeger, '.pŤedstavoval
Ve stejném roce Leger odjel na studijní pobyt do Prahy.
Toto setkání se zároveĎ odehrálo v klíčovémmomentu, neboťv atmosféŤerostoucíhoněmecko-francouzskéhoantagonismu se ve Francii intenzívněji pŤem1fšlelo
o potenciáIní politické roli rakousk1Íchnárodnosti7 a
rovněž Češibyli postupně vnímáni jako možníspojenci.8A i kdyŽ tento

a
L. Leger píšeo polském profesoru, jehoŽ piednášky v Collěge de France navštěvoval
v letech 1863-64 (viz Souuenirs d'utl sluuophile [Vzpomínkyjednoho slavofrla], Paris 1905'
s. 10n.). Leger píše,Že: ''jeho pŤednášky sledovalo pouze několik polsk;fch krajanri.' (s. 18)'
Ceské literatury se dotjkaljen okrajově (viz F. Richardová, cit. dílo, s. 65).
5
Spolupracovníky byli mj. L' Brzozowski, Masien de Clerval, A. Chodsko, dr. S. Kapper,
generál Mierostawski, Paul de Saint-Victor' S. Podlipská, A. Renaux, K. Sabina, dr,Zeťl. Jak
známo, kniha byla hned po svém r1ydánív Rakousku zakázána.
6
cit. dílo' s. 26.
'vi"

A. M".".. De la connaissance et de l'intérétpour les pays tchěques en France du
19ěme au 20ěme siěcle'. (o znalosti česk ch zemích a zájmu o ně ve Francii v 19. a 20. století),
Etudes tchěqueset slouaques,Paris 1980, s. 11-29.
8
Srov. Saint-René Taillandier: La question tchěque et l,intérétfrangais (Česká otázka
a francouzsk záiem), Reuue des Deu'x Mondes 1867.
D.J

bylo kolektivní česko-polsko-francouzskédí|oLa Bohémehistorique, pittoresqueet littéraíre,byla českáliteratura samozŤejmětematizována v četn;fchhistorick ch pojednáních,a to od domněle privodníchRu kopisti a DaIirnilouy hroniky (L. Leger) k 19. století- vyskytují se zde mimo jiné stu9ie
A. Chodska Z a Renaissance littéraireen Bohéme(Literární obrozenív Cechách), Les contespopulaires tchěques(Českélidovépovídky),Fričovozamyšlení L,ideé nationale dans la poésieet Ia traditíon bohéme(Národní
myšlenka v česképoezii a tradici) atd. Podobně na počátku20. stoletíDenis
v La Bohémedepuis la Montagne.blanchesamozŤejměpsal o česk;fchliterárních osobnostech,zvláště ve druhém díleo devatenáctémstoletí (Ioungmann' Kollar, Tchélakovskya Macha, Havlitckek,''neo.byronisté.'Halek
',Moderne Tchěque'',
a Nérouda' pak Svatoplouk Tchech a Vrchlitsky.'. ažk
pravopisu
jeho
).ll
tehdejšíhočesko-francouzského
podle
dějinám věnovali i dalšíautoŤi.Cas
Vedle Legera a Denise se česk;ím
projevilyfÍancouzské''politickézájmy',,kteté
od časuse v jejich dílechpŤíIiš
jako by měly b1ftdostatečn;Ím
oprávněním zanedbávání kvality i nestranletech,kdy Ceši stďe pozorněji sledovali,
nosti informování.V devadesát1Ích
''milované,'Francii, se podobné
co se o nich píšea Ťíkáv cizině . a zv]áštěv
nedbalosti z francouzskéstrany nesetkávaly vždys porozuměnímv českych
komentáŤích.NapŤíklad v roce 1897 se Času nelíbil nedostatek znalostí
jistéhoJeana Bourliera, kter;f projevil v objemnédějepisnéknize Les Tchě,'liteques et Ia Bohém,econtemporaine(Paris 1897),jež obsahovala také
',[Z
kapitol věnovan;/'chčeskémuumění]pak viděti' že autor
rrírníkapitolu',:
sám nestrávil věci, jež pŤednáší,nybrŽ pŤejalje z ďtuhé ruky. Zejména
spousta jmen literárních prisobila na něho h]ušea prisobídojista hluše i
na jeho francouzské čtenáŤe.Byl by nám víc prospěl, kdyby byl Francouz m z literatury doporučil Havlíčka,Němcovou, Nerudu a snad ještě
dvě tŤijména...'.l2
I dalšívznícenéqfroky anonymníhokomentátora Casu si zaslouŽípozor.
nost, jelikož ukazují i smutnější,ale neméně reálné stránky rodícíhose
zájmu Francouzri o Čechy:''Je nepopiratelnéi pŤirozené,žeFrancouzi mají
o nás pramal;Í zájem. Skandinávci chytli je svou literatuŤou - čímmy? Proto
pan Bourlier musí chybati svékrajany tím, žešimrajejejich politick odpor
k Německu, nás Čechy doporučujelásce jejich jakožtopolitické spojence
v boji proti Tlojspolku... Málo je to, efemerida nahodilá a záchvat jen chvilkoqf' jenž nem Že trvale upoutat Francouze k našim stěŽejníma Životním
jestli jsme nedovedlicizinu poučitjinak' jakf
rikol m...Smutnépomyšlení,

fakt nevedl k žádnému politickému kroku ze strany Francie, qÍznamně
ovlivnil rrist nového zájmu o Čechy jako o součást negermánského Rakouska. Z tohoto hlediska je PŤedmluua Legerovy a Fičovy La Bohéme historique, pittoresque et littéraire z roku 1867 docela charakteristická: ''Mezi
vážn;fmi komplikacemi, které se chystají, není lhostejno znát nebo neznat
zemi, která se ocitá v samém strategickém a morálním stŤedu Evropy, která
je vystupující pevností Slovanri proti Německu.'.
Když se v roce 1864 jedenadvacetil ety Leger vráti| zPtahy,kde
zaznamenal určité (politické) sympatie vriči Francii, cítil se bft pověŤen jak;fmsi
osvětov1ím posláním: ,,ZďáIo se mi, Že je mou povinností sdělit sv m krajanrim qfsledek sv}ích pozorování. Brzy po svém návratu do PaŤížejsem odevzdal do tisk:ubtožuru L'Etat austrichien (Rakousky stát, 1866), která byla
počátkem m;ich dějin Rakousko-llherska, jež vyšly v roce 1.878.Napsal jsem
dvě díla o Cechách: první čistě literární(Chants héroiques et chansons populaires des slaues de Bohémz [Hrdinské a lidové zpěvy Slovanri z Čech], 1866),
druhé s názvem La Bohéme historique, pittoresque et littérail.ejsem redigoval ve spolupráci s J. Fričem a jin;Ími publicisty. Tato kniha sdělila mnoho
francouzskému čtenáii. A v Čechách vyvolala opravdové nadšení.'.9
ostatně není tento pocit vlastního ''poslání,'u ''prrikopníkri.'usilujících
o rozšíŤeníznalostí o Češíchve Francii, jenž pŤesahuje pouhy .'vědecky''
zájem, nemluvě o osobním zisku, nejpodstatnějším (a takŤka'.záhadn;fm'')
fenoménem? Leger se tedy i v pŤízniv1Íchvnějších okolnostech, v souladu
''obecnym
s
zájmem'' Francie postupně stal klíčovou osobností prvního období francouzské bohemistiky 19. století. V jeho ohromné bibliografii zatjímají rrizná pojednání a komentáŤe o literatuŤe qfznačné postavení1ovedle
rozsáhlé iniciační práce t 'kajícíse česk1/chhistorick;fch a kulturních zá\ežttostí, spisli, ale i pŤednášek v Collěge de France. A některé články a knihy,
které napsal nebo redigoval, obsalrují první skutečně spolehlivé informace
o českéliteratuŤe _ i když často najisté deskriptivní rirovni, protože literatura tu byla stále pŤedevšímsoučástícelkového popisu českéhonárodního
života.
od Legera a poté Ernesta Denise byla ''velká'. jména českéliteratury
(a nejen 19. století) prezentována ve francouzsk;Ích publikacích alespoĎ
jako součást obecn;fch kulturních dějin: NapÍíklad ve značně propagandistic'
kém pokusu pŤedvést a vystihnout obecně '.českou narodní identitu'., jak;ím

'

Souuenirs d'un slauophile, s.3I.

10
NapĚ' krutly: Le Monde slaue clu XIXe siěcle, 1'885;Jean Kollar et Ia poésiepo,nslauiste
au X]Xe siěcle,7888; články:Les littératures s]aves:en Bohéme,1906;La poésiepolitique
et socia]e chez les Tchěques, 1912; K. J. Erben, 1914 atd. (srov. F' Richardová, cit. dílo,
s. 66-67).

11
E. Denis: Zo B oh,émed'epuis Ia Mot agne-blanche, dí|2 - La renaissance tchěquz uers
Ie fédéralisme (Českéobrození k federalismu), Paris 1903
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bylo kolektivní česko-polsko-francouzské dilo La Bohé,me historique, pittoresque et littéraire, byla česká literatura samozŤejmě tematizována v čet.
aDalin1fch historick ch pojednáních, a to od domněle p vodníchBukopis
rnilouy hronihy (L. Leger) k 19. století vyskytují se zde mimo jiné studie
.q'.Ctrodska l a Renaissance littéraire en Bohéme (Literární obrození v Čechách), Les contes populaires tcltěques ( Českélidové povídky), Fričovo zamyšlení L,ideé nationale dans la poésíe et Ia tradition bohérne (Národní

fakt nevedl k žádnému politickému kroku ze strany Francie, v;/znamně
ovlivnil rrist nového zájmu o Cechy jako o součást negermánského Rakouska' Z tohoto hlediska je Pie dmluua Legerovy aFnč,ovy La Bohéme historique, pittoresque et littéraire z roku 1867 docela charakteristická: ''Mezi
vážn;Ími komplikacemi, které se chystají, není lhostejno znát nebo neznat
zemi, která se ocitá v samém strategickém a morálním stŤedu Evropy, která
je vystupující pevností Slovanri proti Německu..'
Když se v roce 1864 jedenadvacetilet1/' Leger vrátil zPra\ty,kďe zaznamenal určité(politické) sympatie vriči Francii, cítil se b;ÍtpověŤen jak]fmsr
osvětov;Ím posláním: ,,Zďá|o se mi, žeje mou povinností sdělit svfm kraja.
n m v;Ísledek sqÍch pozorování, Brzy po svém návratu do PaŤíŽejsem odevzdal do tiskv'btožlru L,Etat austrichien (Rakousk;/ stát, 1866), která byla
počátkem m1fch dějin Rakousko-Ulrerska, jež lyšly v roce 1878. Napsal jsem
dvě díla o Cechách: první čistě literární (Chants héroťqueset chansons populaires des slaues de Bohéme [Hrclinské a lidové zpěly Slovanri z Čech], 1866),
druhé s názvem La Bohéme historique, pittoresque et littéraíre jsem redigoval ve spolupráci s J. Fričem a jin;ími publicisty. Tato kniha sdělila mnoho
francouzskému čtenáĚi. A v Cechách vyvolala opravdové nadšení.,'g
ostatně není tento pocit vlastního ''poslání'' u .'prrikopníkri', usilujících
o rozšíňeníznalostí o Češíchve Francii, jenŽ pňesahuje pouh1f ',vědeck;f''
zájem, nemluvě o osobním zisku, nejpodstatnějším (a takŤka,'záhadnym'.)
fenoménem? Leger se tedy i v pŤízniv1fchvnějších okolnostech, v souladu
',obecn;Ím
s
zájmem'' Francie postupně stal klíčovou osobností prvního období fiancouzské bohemistiky 19' století' V jeho ohromné bibliografii zaljímají rrizná pojednání a komentáŤe o literatuŤe vyznačné postavení1ovedle
rozsáhlé iniciační práce |Íkající se česk5íchhistorick;Ích a kulturních záležitostí, spisti, ale i pŤednášek v Collěge de France. A některé články a knihy,
které napsal nebo redigoval, obsahují plvní skutečně spolehlivé informace
o českéliteratuŤe - i když často najisté deskriptivní rirovni, protože literatura tu byla stále pŤedevšímsoučástícelkového popisu českéhonárodního
života'
od Legera a poté Ernesta Denise byla '.velká,.jména českéliteratury
(a nejen 19. století) prezentována ve francouzsk;ích publikacích alespoĎ
jako součást obecn1fch kulturních dějin: NapŤftlad ve značně propagandistic.
kém pokusu pŤedvést a vystihnout obecně ''českou národní identitu'', jakym

9

myšlenka v česképoezii a tradici) atd. Podobně na počátku 20. století Denis
v La Bohéme depuis Ia Montagne-blanche samozŤejmě psal o česk;íchliterárních osobnostech, zvláště ve druhém díle o devatenáctém století (Ioung''neo.b1ronisté'. Halek
mann' Kollar, Tchélakovsky a Macha' Havlitckek,
,'Moderne Tchěque'',
a Nérouda, pak Svatoplouk Tchech a Vrchlitsky... až k
jeho
pravopisu)'11
tehdejšího česko-francouzského
podle
Vedle Legera a Denise se českym dějinám věnovali i další autoŤi' Cas
'.politické
zájmy,,'kt,eré
od času se v jejich dílech pŤílišprojevily foancouzské
jako by měly b;ft dostatečn;Ím oprávněním zanedbávání kvality i nestrannosti informování' V devadesát}ich letech, kdy Ceši strile pozorněji sledovali,
''milované,' Francii, se podobné
co se o nich píšea Ťíká v ci zině - a zvláště v
nedbalosti z francouzské strany nesetkávaly vždy s porozuměním v česk ch
komentáŤích. NapŤftlad v roce 1897 se Času nelíbil nedostatek znalostí
jistého Jeana Bourliera, ktery projevil v objemné dějepisné knize Les Tchě'.liteques et Ia Bohéme contemporaine (Paris 1897), jež obsahovala také
,'[Z kapitol věnovanych českému umění] pak viděti' že autor
rární kapitolu.':
sám nestrávil věci, jež pŤednáší, nybrž pŤejal je z druhé ruky. Zejména
spousta jmen literárních prisobila na něho hluše a prisobí dojista hluše i
na jeho francouzské čtenáŤe. Byl by nám víc prospěl' kdyby byl Francouztim z literatury doporučil Havlíčka, Němcovou, Nerudu a snad ještě
dvé tii jména..'''l2
I další vznícené q/roky anonymního komentátora Casu si zas|ollžípozornost' jelikož ukazují i smutnější, ale neméně reálné stránky rodícího se
,'Je
zájmu Francouzri o Cechy:
nepopiratelné i pŤirozené,že Francouzi mají
o nás pramaly zájem. Skandinávci chytli je svou literaturou - čímmy? Proto
pan Bourlier musí chytati své krajany tím, že šimraje jejich politick;f odpor
k Německu, nás Čechy doporučuje lásce jejich jakožto politické spojence
v boji proti Tlojspolku. '. Málo je to, efemerida nahodilá a záchvat jen chvilkovy,jenŽ nem že trvale upoutat Francouze k našim stěžejním a životním
rikolrim... Smutné pomyšlení,jestli jsme nedovedli cizinu poučitjinak' jakf

Souuenirs cl'un slauophile, s.31.

10
NapŤ. knihy:.Le Mond'e slaue auXIXe siěcle, 1885;Jean KoIIár et la poésiepanslauiste
au XIXe siěcle, 1888;články:Les littératures slaves: en Bohéme,1906;La poésiepolitique
et sociale chez ]es Tchěques, 1912; K. J. Erben, 1914 atd. (srov. F. Richardová, cit. dílo,
s . b b - b/ I .

11
E. Denis: la B ohémed,epuis Ia Montagne.blanche, díIZ - La renaissance tchěque uers
(Českéobrozeník federalismu), Paris 1903.
le féd,éralisme
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rikol máme mezi národy a čímčesk;fnárod dobyl si práva na pozornost
světa,'čímjakožtozvláštnínárod kulturně žijeme,co chceme,co doufáme'.
ovšem pŤitéchudosti zpráv o nás v cizině pŤijímámevděčněkažd;/'lístek,
tím více knihu pŤesp l tŤetíhosta stran pana Bourliera..'

cyklus kolektirních děl (francouzsk ch a českyích
autorri) redigovan5i Karlem
Hipmanem ve druhé polovině 90. let (Les Tchěquesau XIXe slěcle [Češi
v 19. století]).
''iniciační.'knihy
Š]oo obecně
určenépro francouzsképublikum' Podobnějako v Legerově a FričověknízeBohémehistorique,pittoresqueet litté.'česk}ími
národními qÍkoraire se zde českáliteratura objevila mezi jin;y'mi
ny''. NapŤíkladjis|f Maurice Muret napsal pro jeden z Hipmanov ch souborri velmi popisn;f článekLa littératurc tchěqueau XIXe siěcle (Českáliteratura v 19. století, 1900). F. V. Krejčízde publikoval text Les influences
frangaises sur Ia nouuellelittératuretchěque(Francouzskévlivy na novou
a domněle
českouliteraturu, 1902),v němž použil zejménadva obyčejné
''trumfu'.pŤiprezentaci českéliteratury
Francouz m: protiněmecky
efektní
oblastijako zájmovésféryfrancouzskékultury;
argument a vytyčeníčeské
dále pojednal o vlivu francouzsképoeziena díloVrchlickéhoa o blahodár.
némvlivu francouzskéhomyšlenína soudoboučeskoukritiku a společnost.
Z akcí,které Češisami podnikli, aby byli trochu ''slyšet,'v cizině, je
nutnézmínit aktivity mnohem méně.'ctiŽádostivé'.
nežHipmanovy soubory,
v nichž se objevily nové,.'estetické''motivy anebo alespoĎ určitémyšlenkové
pžíbuzenství
zasahujícído prezentacečeské
literatury ve Francii. Jde pŤedevšímo vztahy mladšígeneracedevadesát;!,ch|ets určilfmi Í}ancouzskymi
kruhy.
I Některé (nikoli nevfznamné) francouzskérevue v devadesát ch letech
věnovaly určit;Í
prostor českémuuměnía literatuŤe'KupŤíkladuMercure
de France, kam velky propagátor českého
umění (zvláštěhudby) William
Ritter psal pravidelné kroniky. od roku 1897 se tu objevovala rlbrtkaLettres tchěques(Česképísemnictví)vedená Jeanem otokarem (cožbyl pseudo.
nym A. Bačkovskéhoa od roku 1900 H' Jelínka) pňedstavující
současnou
českouliteraturu. V bŤeznu1900 zde H. Jelínek otiskl rozsáhlou studii na
- nezvykle ízce vymezené - térna:La poésie moderne tchěque (Moderní
českápoezie) pojednávajícív;/lrrčněo Macharovi, Sovovi a BŤezinovi.
Dalším pŤíklademjsou vztahy okruhu Moderní revue s celou Ťadou
francouzsk;íchmal;fchrevuí.Českérevui se daŤilopropagovatčeskoumoderní literaturu a upoutat pozornost někte4/ch mladych Francouzri, napÍíklad pověstnéhoErnesta Gauberta z Montpellieru. Ten podal v La Plume
docela slušn;Ív;/'četčesk;fchsymbolistri a dekadentri.,u Brzy nato napsal
dílko sice velmi omezenéhodosahu, alejedinečnésvéhodruhu, kterénazval
La poésietchěquecontemporaine(Současné
českébásnictví, Paris 1903).
Gaubert, kter;Íneuměl českya nasbíral omezen;ípočetinformací, vytvoŤil
pro Francii ojedinělf typ samostatnéknihy (byťrozsahem nevelké)věnova-

JuÉnreivrsuiPoMoCI?
Francouzi v jist ch pŤípadechučinili .'pnmíkrok', k Čechrim.Kolem pŤelomu
století,pod heslem šíŤící
se',svépomoci.,,
zača|yrovněžurčitéčeské
iniciativy, kteréznamenaly jin;Ítyp (sicevelmi drjvěrné,ale o to bezprostŤednější)
komunikace mezi Francouzi a Čechya které vyvolávaly občaspffmÝ, byť
tňeba nepatrny zájem z druhé strany. Zde se ocitáme ve sféŤeobhajování
vlastní kultury u velké kulturní (ale samozŤejměi politické)velmoci, ojejíŽ
pozornostjdestále více.Sí1ínázor, Že českákultura musírozhodně ,,prokázat svéschopnosti,.jako kultura každéhojiného národa na ewopském for-u,
aotázce zahraničníprestižeje věnována stále většípozornost(tím spíše,
Že českáskutečnostby|a za hranicemi častoz nezkušenostii z neznalosti
deformována).
Čechyzaplavila ve všechoblastech životavlna frankofilství.Podotkněme
téŽ,žeFrancie svtij vliv takéaktivně posilovala, napŤr1rladkdyžv roce 1886
ustavila v Praze Alliance francaise, '.první skutečně francouzsko-českou
instituci.', plod '.onépodivuhodnépospolitosti českého
vlastenectvís Í ankofilstvím.'.13
I kdyžbyly francouzsko-české
kontakty četnější
a i kdyŽ nar stal nevelk;ífrancouzsky zájemo českoukulturu,'n ve skutečnostise téměň
všeodehrávalojen vjednom směru (z Francie do Čech)a francouzskékultuŤe se podaŤil pozoruhodn;i prtinik.
Na konci stoletíse nicméněodehrály určité- byt velmi skromné- opačnépokusy, směŤujícík postupnémuobjevováníčeskéliteratury ve Francii.
RozšiŤujese téžznalost francouzštiny,a tím i možnostkomunikace (pňestože
vrile k uŽívání cizího jazyka souvisela s jistfm pocitem méněcennostivriči
kulturnímu velikánu anebo také docela explicitně s vědomím ,,politické
uŽitečnosti'.).
Vycházely i některépublikaceještěpoznamenanépropagandistickfmi a vlasteneck;Ími ''špatn;Ími.'zvyky, k nimž patŤil do jisté míry i

l3
S. Reznikow: Alliance frangaise v Praze (1886.1914),Z historie francouzskéhoinstitutu
v Ptaze, č,ástI' stěpánská 35, 1992, s, 32.
la
Pražská A]liance franqaise na pŤ.vydala P ehled pŤektad z jazyka fran'couzskéhod.o
češlilzy( 1889),v němŽ Seznam někte4fch děl francouzsk ch o Čecháchpojednávajících(s.157.161) pňedstavil (ne riplnf) v četděl věnovanfch česk m tématrim. .,A]liance subvencova]a
pŤeklady českjch děljako napŤ.Babičkv Boženy Němcové panem Thiérotem, by'upoutala
pozornost našich francouzskfch pňátel na českouliteraturu'.. (S. Reznikow, cit' dílo, s. 36)'
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E. Gaubert: Lettres tchěques, La PIutre 1900' s. 63.64
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rikol máme mezi národy a čímčesk;fnárod dobyl si práva na pozornost
světa,'čímjakožtozvláštnínárod kulturně žijeme,co chceme,co doufáme'.
ovšem pŤitéchudosti zpráv o nás v cizině pŤijímámevděčněkažd;flístek,
tím více knihu pŤesp l tŤetíhosta stran pana Bourliera','

autorri) redigovan5i Karlem
cyklus kolektirních děl (francouzsk}ícha českyích
Hipmanem ve druhé polovině 90' let (Les Tchěquesau XIXe slěcle lČeši
v 19. století])'
o obecně''iniciační.'knihy určenépro francouzsképublikum' PodobŠ1o
nějako v Legerově a FričověknízeBohémehistorique,pittoresqueet litté.,česk}ími
národními qÍkora.irese zde českáliteratura objevila mezi jin;Ími
ny''. NapŤíkladjis|f Maurice Muret napsal pro jeden z Hipmanov ch souborri velmi popisn;fčlánekLa littératurctchěqueau XIXe slěcle(Českáliteratura v 19. století, 1900)' F. V. Krejčízde publikoval text Les influences
frangaises sur Ia nouuellelittératuretchěque(Francouzskévlivy na novou
a domněle
českouliteraturu, 1902),v němž použil zejménadva obyčejné
''trumfu'.pňi prezentaci českéliteratury
Francouzrim: protiněmeck;f
efektní
argument a vy'tyčeníčeskéoblasti jako zájmovésfery francouzskékultury;
dále pojednal o vlivu francouzsképoeziena díloVrchlickéhoa o blahodár.
némvlivu francouzskéhomyšlenína soudoboučeskoukritiku a společnost.
Z akcí,které Češisami podnikli, aby byli trochu ',slyšet''v cizině, je
nutnézmínit aktivity mnohem méně.'ctiŽádostivé'.
nežHipmanoly soubory,
v nichŽ se objevily nové,.'estetické''motily anebo alespoĎ určitémyšlenkové
pžíbuzenství
zasahujícído prezentacečeské
literatury ve Francii. Jde pŤedevšímo vztahy mladšígeneracedevadesát;!,ch|ets určit;fmiÍ}ancouzskymi
kruhy.
I Některé (nikoli nevfznamné) francouzskérevue v devadesát ch letech
věnovaly určit;Í
prostor českémuumění a literatuŤe'Kupňíkladu Mercure
de France, kam velky propagátor českého
umění (zvláštěhudby) William
Ritter psal pravidelné kroniky. od roku 1897 se tu objevovala rlbrtkaLettres tchěques(Česképísemnictví)vedená Jeanem otokarem (cožbyl pseudo.
nym A. Bačkovskéhoa od roku 1900 H' Jelínka) pňedstavující
současnou
českouliteraturu. V bŤeznu1900 zde H. Jelínek otiskl rozsáhlou studii na
- nezvykle uzce vymezené - térna:La poésie moderne tchěque (Moderní
českápoezíe)pojednávajícív;/lučněo Macharovi, Sovovi a Biezinovi.
Dalším pŤíklademjsou vztahy okruhu Moderní revue s celou Ťadou
francouzsk ch mal;fchrevuí.Českérevui se daŤilopropagovatčeskoumoderní literaturu a upoutat pozornost někte4/ch mladych Francouzri, napŤíklad pověstnéhoErnesta Gauberta z Montpellieru. Ten podal v La Plume
docela slušn;Ívfčet česk;/chsymbolistri a dekadentri.,uBrzy nato napsal
dílko sice velmi omezenéhodosahu, alejedinečnésvéhodruhu, kterénazval
La poésietchěquecontemporaine(Současné
českébásnictví, Paris 1903).
Gaubert, kter;Íneuměl českya nasbíral omezen;Ípočetinformací, vytvoŤil
pro Francii ojedinělf typ samostatnéknihy (by{ rozsahem nevelké)věnova-

JprÉnrpusvÉPoMocl?
Francouzi v jist ch pŤípadechučinili .'pnmíkrok', k Čechrim.Kolem pŤelomu
století,pod heslem šíŤící
se',svépomoci'.,
zaéa|yrovněžurčitéčeskéiniciativy, kteréznamenaly jiny typ (sicevelmi drjvěrné,ale o to bezprostŤednější)
komunikace mezi Francouzi a Čechya které vyvolávaly občaspffm1/,byť
tŤebanepatrny zájem z druhé strany. Zde se ocitáme ve sféŤeobhajování
vlastní kultury u velké kulturní (ale samozŤejměi politické)velmoci, ojejíŽ
pozornostjde stále více.Sílínázor, žečeskákultura musí rozhodně ,,prokázatsvé schopnosti,'jako kultura každéhojiného národa na ewopském for-u,
aotázce zahraničníprestižeje věnována stále většípozornost(tím spíše,
žečeskáskutečnostbyl'a za hranicemi častoz nezkušenostii z neznalosti
deformována).
Čechyzaplavila ve všechoblastech životavlna frankofilství.Podotkněme
též,žeFrancie svrij vliv takéaktivně posilovala, napŤraladkdyžv roce 1886
ustavila v Praze Alliance francaise, '.první skutečně francouzsko-českou
instituci.., plod ',onépodivuhodnépospolitosti českého
vlastenectvís Í ankofilstvím.'.13
I kdyžbyly francouzsko-české
kontakty četnější
a i kdyŽ nar stal nevelky frarrcouzsky zájem o českoukulturu,la ve skutečnosti se téměŤ
všeodehrávalojen vjednom směru (z Francie do Cech) a francouzskékultuŤe se podaŤil pozoruhodn]Íprtinik.
Na konci stoletíse nicméněodehrály určité- byt velmi skromné- opačnépokusy, směŤujícík postupnémuobjevováníčeskéliteratury ve Francii.
RozšiŤujese téžznalostftancouzštiny,a tím i moŽnostkomunikace (pŤestože
vrile k uŽívání cizího jazyka souvisela s jislfm pocitem méněcennostivriči
kulturnímu velikánu anebo také docela explicitně s vědomím .,politické
uŽitečnosti',).
Vycházely i některépublikace ještěpoznamenanépropagandistickfmi a vlasteneck;Ími '.špatn;Ími,'
zvyky, k nimž patŤil do jisté míry i

l3
S. Reznikow: Alliance frangaise v Praze (1886.1914),Z historie francouzskéhoinstitutu
v Praze, část I, Štěpánská 35, |992, s, 32.
1a
Pražská A]]iance franqaise na pŤ.vydala P ehled pŤeklad z jazyka fran'couzskéhod.o
(1889),v němŽ Seznam někte4|ch děl francouzsk ch o Čecháchpojednávajících(s.157češtitt'y
.161) pňedstavil (ne riplnf) v četděl věnovanfch česk;imtématrim. .'A]]iance subvencova]a
pŤeklady česk ch děljako napí, Babičkv Boženy Němcové panem Thiérotem, by'upoutala
pozornost našich francouzsk;fch pňátel na českouliteraturu'.. (S. Reznikow, cit. dílo, s. 36)'

'o

56
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né exkluzívně českéliteratuŤe, motivované zajísté nejen starostí o šíŤení
českéliteratury, ale i určit1fmi (osobními) sympatiemi ke snahám česk1fch
básnftri devadesátych let.
Není těžké si pŤedstavit, jak rnohl ptisobit podobn;f spis na francouzského čtenáŤe své doby (ostatně i na dnešního). Kniha - vlastně souhrn určit ch (těŽko ověŤiteln1ich) tvrzení a v1rok ' kteréjsou navíc seŤazeny značně nahodile * zŤejmě nemohla sebeméně pňispět ke znalosti (natož k ocené.
ní) českéliteratury ve Francii, a to samozŤejmě neplatí jen pro Gaubertliv
spis' Chyby a nepŤesnosti však nemohli pŤejítCeši, napŤíklad Arnošt Pro.
,'Aktem
cházkav krátké recenzi
sympatií k česképoezii je studie p. Ernesta
Mnoho
dobré
vrile
z
ní
mluví _ škoda, žetaké hojně nedopatŤení
Gauberta...
je v ní. PŤedevším povšechn;f rivod, pak některé podrobnosti charakteristik
a pŤirovnání s francouzskymi autory nebo poměry, také chronologick;/ postup, pak vyznamjednotliv;ích listri a v četjich spolupracovnictva nestojí
na pŤíIišpevnych nohou. Litovati je, žeti,kdož pana Gauberta informovali,
nepŤelrlédlijeho hotovy text a nezabránili tak alespoĎ nejhlavnějším omyIrim' Tím více, že není tak snadno naděje, že by se vbrzku našel, kdo by
novou a dokonalejší knížku napsal o česképoezii ve světovémjazyce.''16
PŤedchozí zmínky by Se mohly zdát zce|a bezvy znamné, neboť uvedené
články a studie pŤedstavují většinou poněkud ploché,reklamní a neproblematické obrazy českéliteratury. Vyšly však na začátku česk;ich literárních
snah o nějaké :uznání a zájem ve Francii. PŤece jen se v nich však r;Ísuji
malá povzbudivá znamení. Zapwé, v podobnych pffpadech zača|abyt\1tetatura pojírnána sama o sobě, a ne jen jako součást obecn1fch česk1íchdějin'
Dále' vedle obvykl;fch obecn ch ťrvodrido českéliteraturyjako historického
celku prezentují některé její vybrané i marginální aspekty - coŽ samozŤejmě
vyvolávalo určité reakce v českémliterárním životě' Ve zpracovávanych
tématech se jistě obj evily určítéry sy p artihularísmu. Zajisté nelze lv ažovat
o jakémkoliv dopadu na širšífrancouzskou veŤejnost' Ale tyto skromné,
intimní literární cestičky mezi Francií a Cechami se začínaly prosazovat
jako moŽny i pŤevažujícíkomunikační prostŤedek _ cožbude platit i nadále
ve 20. století'

Vpr,rrÝ

čn.l

od ledna do května 1910 pŤednášel Hanuš Jelínek o českéliteratuŤe na
Sorbonně a po dvou letech vydal kníhu Littérature tchěque contemporaine

16
A. Procházka: E' Gaubert, La poésietchěque contemporaine, Mod'entíreuue 10, 1903/04,
1
sv. 5, s. 64.
DťJ

([Soudobá česká literatura] Paris 1912, s podtitulem Cours professé á la
Sorbonne en 19].0 lPŤednášky na Sorbonně v roce 1910] a s pŤedmluvou
E. Denise)' PŤed první světovou válkou se tak odehrály'.historické.' události
pro francouzskou bohemistiku: první specifická v1fuka a následující syn.
tetické dílo,1?navíc dodnes nejqfznamnější svého druhu.
Literární bohemistika se tak pňesunula z roviny osobní iniciativy,izolované motivace či náhody k institucionálnímu uplatnění, získala poprvé
jakfsi oficiální táz. Pod vlivem a s podporou E' Denise se Je]ínek rozhodl
pŤednášet na Sorbonně. Složitá pŤíprava těchto čtyr.neplacenych měsíc ,
o něž musel žádat povolení na paŤížskéuniverzitě (šIototiž o ''voln;i kurs''),
vypovídá dostatečně o nepŤipravenosti francouzskych vysokoškolsk;ích
struktur na podobné iniciativy. I praŽské univerzitní autority se cítily
dotčeny nadměrnou rilohou .'soukromych jednání'' v celém pŤípravném prtlcesu a administrativními potížemi.18
Je]ínek a Denis ztělesĎovali zároveĎ dva postoje v dobové situaci kulturních vztahri mezi oběma zeměmi (další variace na téma .'velk národ',
.'maly
a
národ''). Mlad Jelínek' sám b valy stipendista na Sorbonně a pŤekladatel z francouzštiny, psal o francouzské literatuŤe snad s poněkud ne.
reálnou pŤedstavou o Francii jako o kulturní velmoci a zárove 's hlubokym
česk1fm'.národním vědomím''.
ByI zŤejmě veden pŤedevšímtouhou po reciprocitě, a,tak se pokusil o
.'snu'.,
neváhal se angažovat osobně. PŤednášet
\onkrétní rea|izací svého
o českéliteratuŤe, zvláště na Sorbonně, bylo pro něhojakjÍmsi vrcholenr,
jakousi sázkou i národním posláním. Slo mu hlavně o propagaci, nejen
literatury, ale i českévěci obecně: .'PŤednášetna Sorbonně o českéliteratuŤe! Mít pŤíležitostpromluvit o našich básnících, o našich touhách a cílech
na světovém fÓrul AŽ se mi hlava zatoéí|apŤi tom pomyšlení'. (s' 369).
Jelínekbyl z tohoto pohledu první, kdo dovedl tak daleko heslo ',svépomoci.., podle něhoŽ se Češichovali stále zŤetelněji, zvláště od konce století.
Dovršením jeho aktivity bylo kniŽní vydání pŤednášek: ''Nakonec jsem se
rozhodl dohodnouti se se svymi dávnymi pŤáteli z Mercure de France a s
panem Valettem, že mi knihu o českéliteratuŤe vydají, ovšem bez honoráŤe.
Renomovaná firma Mercure de France a sympatie, které m]adá a prrikop'
nická revue měIa mezi mláďeží, to samo o sobě zaručovalo morální rispěch
knihy a mně na hmotném rispěchu nezáleŽelo. Šloo sluŽbu naší věci a byl
jsem šťasten,Že se mi podaŤilo nalézti nakladate|e,ktety nežádal subvenci
ani subskripci" (s. 390).

,,
pŤednáškya Náš život
vi,H. Je]ínek:Zahu,čalylesy,Praha 1947 (kapitoly PaňÍŽské
v PaŤíŽi),
18

Srov. cit. dílo,s. 377.
bv

né exkluzívně českéliteratuŤe, motivované zajisté nejen starostí o šíŤení
českéliteratury, ale i určitymi (osobními) sympatiemi ke snahám česk1fch
básníkri devadesá{ích let.
Není těŽké si pŤedstavit, jak rnohl ptisobit podobn;í spis na francouzského čtenáŤesvé doby (ostatně i na dnešního). Kniha - vlastně souhrn určitÝch (těžko ověŤitelnych) tytzeni a v5írok , kteréjsou navíc seŤazeny značně nahodile _ zŤejmě nemohla sebeméně pŤispět ke znalosti (natož k ocenění) českéliteratury ve Francii, a to samozŤejmě neplatí jen pro Gaubertriv
spis. Chyby a nepŤesnosti však nemohli pŤejítCeši, napŤíklad Arnošt Pro'.Aktem
sympatií k česképoezii je studie p. Ernesta
clnázkavklátké recenzi:
Gauberta'.. Mnoho dobré v le z ní mluví _ škoda, žetaké hojně nedopatŤení
je v ní. PŤedevším povšechn;f rivod' pak některé podrobnosti charakteristik
a pŤirovnání s francouzskymi autory nebo poměry, také chronologick1y postup, pak vyznamjednotlivych listri a qíčetjich spolupracovnictva nestojí
na pŤílišpevnych nohou. Litovati je, žeti,kďož pana Gauberta informovali,
nepŤelrlédlijeho hotov text a nezabránili tak alespoĎ nejhlavnějším omylrim' Tím více, že není tak snadno naděje, že by se vbrzku našel, kdo by
novou a dokonalejší knížku napsal o česképoezii ve světovémjazyce'''16
PŤedchozí zmínky by se mohly zdát zce|abezvyznamné, neboť uvedené
články a studie pňeďstavují většinou poněkud ploché, reklamní a neproblematické obtazy českéliteratury. Vyšly však na zač,átk,l česk1fchliterárních
snah o nějaké uznáni a zájem ve Francii. PŤece jen se v nich však r;fsují
mďá povzbudivá znamení. Za prvé,v podobn;ích pŤípadech zač,alabyt|iteratura pojímána Sama o sobě, a ne jen jako součást obecn;ích česk1íchdějin.
Dále, vedle obvyklych obecnych rívodri do českéliteraturyjako historického
celku prezentují některé její lybrané i marginální aspekty - což samozŤejmě
vy'volávalo určité reakce v českémliterárním životě. Ve zpracovávanych
uvaŽovat
tématech se jistě objevily určitérysy partihularismu.Zajisténelze
o jakémkoliv dopadu na širšífrancouzskou veŤejnost. Ale tyto skromné'
intimní literární cestičky mezi Francií a Cechami se začínaly prosazovat
jako možn;/ i pŤevažujícíkomunikační prostŤedek - cožbude platit i nadále
ve 20. století.

Vpr,rrf

čnl

od ledna do května 1910 pŤednášel Hanuš Jelínek o českéliteratuŤe na
Sorbonně a po dvou letech vydal kníhl Littérature tchěque contemporaine

16
A. Procházka: E' Gaubert, La poésietchěque contemporaine,Moderní reuue 10, 1903/04,
sv. 15, s. 64.
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(lSoudobá česká literatura] Paris 1912, s podtitulem Cours professé á la
Sorbonne en 1910 [PŤednášky na Sorbonně v roce 1910] a s pňedmluvou
E. Denise)' PŤed první světovou válkou se tak odehrály'.historické,' události
pro francouzskou bohemistiku: první specifická v uka a následující syn.
tetické dí1o,17navíc dodnes nejq/znamnější svého druhu'
Literární bohemistika se tak pŤesunula z roviny osobní iniciativy, izolované motivace či náhody k institucionálnímu uplatnění, získala poprvé
jakÝsi oficiální ráz, Poď vlivem a s podporou E. Denise se Jelínek rozhodl
pŤednášet na Sorbonně. Složitá pŤíprava těchto čtyŤneplacenych měsícri,
''voln;f
o něž musel žádat povolení na paŤížskéuniverzitě (š1ototiž o
kurs'')'
vypovídá dostatečně o nepŤipravenosti francouzskych vysokoškolsk;ích
struktur na podobné iniciativy. I pražské univerzitní autority se cítily
dotčeny nadměrnou rilohou'.soukromych jednání', v celém pĚípravném procesu a administrativními potížemi.18
Jelínek a Denis ztělesĎovali zátoveí dva postoje v dobové situaci kul''velk;/
turních vztahli mezi oběma zeměmi (další variace na téma
národ''
''mal5í
a
národ'.). Mlad;r Jelínek, sám b]/valy stipendista na Sorbonně a prekladatel z francouzštiny, psal o francouzské literatuŤe snad s poněkud nereálnou pŤedstavou o Franciijako o kulturnívelmoci a zároveĎ s hlubok;,fm
českym''národním vědomím',.
Byl zŤejmě veden pŤedevšímtouhou po reciprocitě, a,tak se pokusil o
'.snu.',
neváhal se angažovat osobně. Pňednášet
\onkrétní teallzaci svého
o českéliteratuŤe, zvláště na Sorbonně, bylo pro něho jak;fmsi vrcholem,
jakousi sázkou i národním posláním. S'lo mu hlavně o propagaci. nejen
literatury, ale i českévěci obecně: ,.Pňednášet na Sorbonně o českéliteratuŤe! Mít pŤíležitostpromluvit o našich básnících, o našich touhách a cílech
na světovém fÓru| Až se mi hlava zatočl|a pňi tom pomyšlení'' (s. 369).
''svépoJelínekbyl z tohoto pohledu první, kdo dovedl tak daleko heslo
moci'., podle něhož se Ceši chovali stále zŤetelněji, zvláště od konce století.
Dovršením jeho aktivity bylo kniŽní vydání pŤednášek: .'Nakonec jsem se
rozhodl dohodnouti se se sv;ími dávn;fmi pŤáteli z Mercure de France a s
panem Valettem, že mi knihu o českéliteratuŤe vydají, ovšem bez honoráŤe'
Renomovaná firma Mercure de France a sympatie, které mladá a prrikopnická revue měla mezi m|ádeží,to samo o sobě zaručovalo morální iispěch
knihy a mně na hmotném spěchu nezá|ežd'o. Šloo sluŽbu naŠívéci a byl
jsem šťasten,žese mi podaŤilo nalézti nakladate|e,kter! nežádal subvenci
ani subskripci' (s. 390).

''
pŤednáškya NáŠživot
Vi" H. Jelínek: Zahučaly les1 Praha 1947 (kapitoly PaŤíŽské
v PaŤíŽi)'
18

Srov. cit. dílo,s. 377.
bv

Na druhé straně Denis, podobně nadšenf Jelínkov mi pŤednáškamr
vPaŤíŽi(byl to ostatně jeho nápad), se choval mnohem umírněněji - a skep.
tičtěji. DobŤe věděl, že se pŤi prosazování podobn;fch iniciativ musí postupovat pomalu a opatrně. od počátku se snaŽil ušetŤit Jelínka možného
zklamání. Varoval ho, že bude mít málo posluchač , Že se jeho pŤednášky
ztratív paŤížskémintelektuálním proudění. A]e zároveĎ ho, jako pravy
propagátor česk;Íchvéci'vyzylal k činu, aby ho posléze nazval hrdinou a
.'Budete
prrikopníkem:
hrát jistě rílohu obětovaného. Jste jako ti voj áci,kteíí
jsou posláni první do írtoku ajimŽje souzeno vyplniti pŤíkopy,aby pojejich
tělech pŤešli ti druzí. Je to práce nepŤíjemná - ale hrdinská. Budete hlas
volajícího na poušti'' (s. 369).
''francouzsky pro.
Na rozdíl od Jelínka Denis nikdy n ezftati| ze zŤete|e
blém',, kteryv korespondenci s Jelínkem nazyva|.'xenofobií.', pŤičemžnemí'Jen'' jis!í - pochopiteln;Í _ pocit kulturního sebeuspokojení
nil nenáVist, ale
knize
v souvislosti s pŤetrvávajícím nezájmem . Jeho PŤedmluuakJelínkově
''podnik.', kter jako by apriorně neměl
v podstatě dlouze ospravedlĎovala
sebemenší opodstatnění na francouzské pr1dě. Denis pŤitom lyrržil klíčového
'.kulturní
vládě nad světem'', kterou však viděl
argumentu o francouzské
jako závislou na nutné reciprocitě a na seznámení s ostatními' Denis si
''francouzsky
zájem,,
byl vědom, žepro snahy pomoci českévěci ve Francii je
podstatn;í.
nadále velmi
Podle Jelínkovych vzpomínek se zďá, Že jeho pŤednášky měly írspěch
_ ovšem ve velmi omezeném okruhu něko]ika Slovanri, slavistri a syrnpatinl1ících Francouzri' PŤedevším však zanechal první větší kniŽní stopu o
českéliteratuŤe ve francouzštině't9 od počátku si byl Jelínek vědom znač,'Rozvrhl jsem si ]átku na
n1ÍchobtíŽí s qfkladem dějin českéliteratury:
dvanáct kapitol, neboťmrij kurs měl mít dvanáct pŤednášek. Nebylo to tak
docela ]ehké' neboťjsem neměl pŤed sebou nějakého pÍíkladu. Slo o to poda.
ťi stručn;Í,ale pŤecejen qfstižn,! obraz naší literatury pŤed národním znovuzrozeníma poněkud šíŤeprobrati potom literaturu pŤedbŤeznovou' aby celé
kapitoly mohly b;ft věnovány velk;fm zjevrim, jako Nerudovi, Svatopluku
a moderní literatuŤe let devadesáČechovi, Vrchlickému, Zeyeroi,Jiráskovi
t1ich. Nešlo o to oslĎovat učeností a zahrnovat posluchače tituly a letopočty'
citovat mnoŽstvíjmen pro Francouze stejně nevysloviteln;/ch atéžko zapamatovateln;Ích. Š1oo to podati látku tak odlehlou zprisobem pokud možno
poutav5ím a pŤiblížiti ji posluchačstvu paralelami a analogiemi z|ttetatury
francouzské, hledati styčnébody v historii a poukazovati na staré sympatie

mezi oběma národy, slovem spojiti literární historii s taktní propagacínaší
v ě c i . . ( s .3 6 8 . 3 6 9 ) '
Ve dvanácti kapitolách La Littérature tchěque contemporaine vskutku
opatrně dodrŽelsvá pŤedsevzetí
princip,'je klasica omezení'',Analogick1Í
k;fm metodologick m postupem pĚi vyučování''mal;Ích''literatur _ v zemi,
kďe komparatistick;f obor bude stále drileŽitějšía plodnější.

*l.t

Yyžáďalo siještě mnoho času, než s dostatečnym poznáním a pochopením
z francouzské strany česká literatura zaujala své místečko v intelektuálním
a univerzitním panorámatu. KdyŽ se Denis a Jelínek trápili tím, jak vribec
ve Francii mluvit o českéliteratuŤe, šlo zajisté a pŤirozeně o velmi marginální otázku' Na Jelínkovy snahy reagoval také Paul Claudel, tehdejší
francouzskf konzu] v Praze, sice velmi kriticky' ale s relativizací,jež dobŤe
odpovídá francouzskému'.duchu'.: ',Pan Jelínek mi poslal své dějiny české
literatury, kteréjsem prolistoval a kdejsem na|ézal všechny obvyklé loci
comnulnes. Alejakjsou vaši krajané rozrušení! Všichni tito spisovatelé se
zdajíbj,tvydáni na pospas šílenéexaltaci, kterájim někdy berejak koliv
zdtavy ron:.m. My, Latinové, necháváme poezii knihám a zristáváme v živoprozaičtí.''20
\ě. velmi
Po roce 1918 oodniklo československé ministerstvo zahraničních věcí
určité pokusy fináncovat obecnou slovanskou v1iuku ve Francii, jež vyrístily
Y založení Institutu d'Etudes slaves v PaŤíživ roce 191'9 a poté znárrréKatedry slovanskfch dějin a civilizací, takzvané,.Denisovy katedry'', na Sorbonně, kde se prvním profesorem stal v roce 1921 Louis Eisenmann.21
Ve zprávě pro ministerstvo v;íukyv červnu 1919, obsahující mimo jiné opatŤení na pomoc univerzitním kontaktrjm mezi oběma Zeměmi, navrhoval
F. Drtina zavedení dalších pŤednášek o české literatuŤe na Sorbonně (s
rozpočtem 14 tisíc frankri, s pokračováním ve školním roce 1920-2I). Jeho
iniciativa v ryze českéliter átní záležitosti však nebyla ríspěšná. Nezb;Ívalo
neŽ spokojit se s ''obecnou'' Denisovou katedrou.
Specifická česká v5íuka se pŤecejen objevila roku 19 16 v Ecole des Langues orientales. Vyběroyé pŤednášky externistri,jimiŽ byljako první pověŤen Edvard Beneš (v letech 1916.18), brzy vedly k ustavení Ťádné české

20
Dopi" P. Claude]a Z. Braunerové z 16 dubna 1912, Cahiers PauI Claudel 9,797I,
s. 196.
19
Po dvaceti letech napsal ještětŤídíln pÍehled českéliteratury: Ifi stoire de la littérature
tchěque,Paris 1930, 1931 a 1935.
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Na druhé straně Denis, podobně nadšen5íJelínkov5ími pŤednáškami
v Paííži (byl to ostatně jeho nápad), se choval mnohem umírněněji - a skeptičtěji. DobŤe věděl, že se pŤi prosazování podobnfch iniciativ musí postupovat pomalu a opatrně. od počátku se snažil ušetŤit Jelínka moŽného
zkIarl;'ánÍ.Varoval ho' že bude mít málo posluchačti, Že se jeho pŤednášky
ztratí v paŤížskémintelektuálním proudění' A]e zároveů ho, jako pravy
propagátor česk;Íchvěcí,vyz,!rua| k činu, aby ho posléze nazva| hrdinou a
pr kopníkem: ''Budete hrát jistě lohu obětovaného' Jste jako ti vojáci' ktei'í
jsou posláni první do ritoku ajimžje solrzeno vyplniti pŤíkopy,aby pojejich
tělech pŤešli ti ďtuzí. Je to práce nepŤíjemná _ ale hrdinská' Budete hlas
volajícíhona poušti'. (s. 369).
Na rozdíl od Jelínka Denis nikdy neztratil ze zŤetele''francouzsky problém',,ktery v korespondenci s Jelínkem nazyva| '.xenofobií'',pŤičemžnemí.
.jen.,jisfi - pochopitelny nil nenáVist, ale
pocit kulturního sebeuspokojení
v souvislosti s pŤetrvávajícím nezájmem. Jeho PŤedmluuo k Jelínkově knize
v podstatě dlouze ospravedlĎovala',podnik',, ktery jako by apriorně neměl
sebemenŠíopodstatnění na francorrzské pridě. Denis pŤitom q,rrŽil klíčového
''kultrrrní
argumentu o francouzské
vládě nad světem'', kterou však viděl
jako závislou na nutné reciprocitě a na seznámení s ostatními. Denis si
byl vědom, Že pro snahy pomoci českévěci ve Francii je ''francouzsk,! zájem,,
nadá]e velmi podstatny'
Podle Jelínkovych vzpomínek se zdá, Že jeho pŤednášky měly rispěch
- ovšem ve velmi omezeném okrulru něko]ika Slovanri, slavistri a sympati.
zujícícll Francouzri. PŤedevším však zanechal prwní větší knižní stopu o
českéliteratuŤe ve francouzštině.19 od počátku si byl Jelínek vědom znač''Rozvrhl jsem
nych obtížís v kladem dějin českéliteratury:
si látku na
dvanáct kapitol, neboť mrij kurs měI mít dvanáct pŤednášek. Nebylo to tak
doce]a lehké' neboťjsem nemel pred sebou nějakého prftladu. Slo o to podati stručn1i, ale pŤecejen l stižn5íobraz naší literatury pŤed národním Znovuzrozer'íl:l:.a poněkud šíŤeprobrati potom literaturu pŤedbŤeznovou' aby celé
kapitoly mohly b;ft věnovány velk m zjevrim, jako Nerudovi, Svatopluku
Cechovi, Vrchlickému, Zeyeroi,Jiráskovi
a moderní literatuňe let devadesátych. Nešlo o to oslĎovat učeností a zahrnovat posluchače tituly a letopočty,
citovat množství jmen pro Francouze stejně nevyslovitelnych atéžko zapamatovatelnych. Šloo to podati látku tak odlehlou zprisobem pokud moŽno
poutav}ím a pŤiblíŽiti ji posluchačstvu paralelami a analogiemi z literatury
francouzské, hledati styčnébody v historii a poukazovati na staré sympatie

mezi oběma národy, slovem spojiti literární historii s taktní propagací naší
věci'' (s. 368-369).
Ve dvanácti kapitolách l,a Littérature tchěque contemporaine vskutku
opatrně dodržel svá pŤedsevzetí a omezení' ''Analogick1í princip'' je klasick m metodologickj'm postupem pŤi vyučování ''malych'. literatur - v zemi,
kde komparatistickf obor bude stále driležitější a plodnější.

***
Yyžáďalo siještě mnoho času, než s dostatečn;ímpoznáním a pochopenrm
z francouzské strany česká literatura zaujala své místečko v intelektuálním
a univerzitním panorámatu' Když se Denis a Jelínek trápili tím, jak vribec
ve Francii mluvit o českéliteratuŤe, š1ozajisté a pŤirozeně o velmi marginální otázku. Na Jelínkovy snahy reagoval také Paul Claudel, tehdejší
francouzsky konzul v Praze, sice velmi kriticky, ale s relativizací' jeŽ dobňe
odpovídá francouzskému .'duchu'': ,'Pan Jelínek mi poslal své dějiny české
literatury, kteréjsem prolistoval a kdejsem nalézal všechny obvyklé loci
comftLunes. Alejakjsou vaši krajané rozrušení! Všichni tito spisovatelé se
zdajíbjt, vydáni na pospas šílenéexaltaci, kterájim někdy berejakfkoliv
zdravy tozum' My, Latinové, necháváme poezii knihám a zristáváme v živovelmi prozaičtí'.'20
\ě
Po roce 1918 podniklo československé ministerstvo zahraničních věcí
určité pokusy fináncovat obecnou slovanskou vyuku ve Francii, jež r,yristily
v za|oženíInstitutu d'Etudes slaves v Paí.íživ roce 1919 apoté ználrréKatedry slovanskfch dějin a civilizací, takzvané ''Denisovy katedry.', na Sorbonně, kde se plwním profesorem stal v roce 1921 Louis Eisenmann'2l
Ve zprávě pro ministerstvo vy'ukyv červnu 1919, obsahující mimo jiné opatŤení na pomoc univerzitním kontakt m mezi oběma zeměmi, navrhoval
F. Drtina zaieďení dalších pŤednášek o českéliteratuŤe na Sorbonně (s
rozpočtem 14 tisíc frankri, s pokračováním ve školním roce 7920-2I). Jeho
iniciativa v ryze českéliterátní záležitosti však nebyla rispěšná' Nezb valo
.'obecnou'.
neŽ spokojit se s
Denisovou katedrou.
Specifická česká v uka se pŤecejen objevila roku 1916 v Ecole des Langues orientales. Vyběrové pŤednášky externist ,jimiŽ byljako první povéŤen Edvard Beneš (v letech 1916.18), brzy vedly k ustavení Ťádné české

20
Dopis P. Claude]a Z' Braunerové z 16. tlubna 1912, Cahiers Po,ul Claudel g, lg7I,
s. 196.
19
Po dvaceti letech napsal ještětŤídíln1i
pŤehtedčeskéliteratury: Ili stoired'ela li,ttérature
tchěque,Paris 1930, 1931 a 1935.
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katedry, kterou po celé meziválečné období vedl Fuscien Dominois, jecina
z vyznamnych osobností bohemistiky své doby' o tom, jak začďa pravidelná
q|.uka českéhojazyka a literatury v Langues orientales, svědčíslova Marka
'.Plakát
Veye:
o voln;fch pŤednáškách na rok 1916-17 hlásal: 'PŤednáška
českéhojazyka: Pan Edvard Beneš, pověŤen pŤednáškami na pražské univerzité, pŤednášídějiny českéhojazyka.I,ektor Frangois Nemetchek procvičí
se studenty čtenítextu a konverzaci'. Nezdá se, žeby tehdejší mladí slavisté
- nejstarší byli všichni mobilizováni - pochopili mimoŤádn1/ charakter podobné události: seznam studentri ukazuje, Že se pouze pŤihlásili na tyto
pŤednášky.Doufejme, že sejich více ričastnilo externě. Vnásledujícím roce
to dopadlo ještě hriŤe: v seznamu jsou jen dvě jména... PŤíměŤíz 11. listopadu 1918 zŤejméuvolnilo mnohé studenty, jelikož seznam čítájedenáct
pŤihlášen;Ích.''2,

22
M. V"y: Histoire de la chaire de tchěque des Langues orientales (Česká katedra v
Lmgues Orientales), Ouurage du Cent-cinquentenairede I'Ecole des Langues Oricntales (sborník ke stopadesátémuv;fročíEcole des Langues orientales)' Paris 1948' s. 403.
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\rrBRANÉ KAPIToLY

Z GrrvZÍNsKo.čEsrcÝcH LITERÁRNÍcrr vzraHŮ
GIULI LEŽAVovÁ

Česko-gruzínské literární a kulturní vztahy, pŤesněji Ťečenozájem Cech
o Gruzii a naopak, sahají do druhé poloviny 19. století.
Na začátku 19. století se Kavkaz stal symbolem nevšední, exotické,
divoké pŤírody a jeho obyvatelé nositeli obdivuhodn;fch vlastností _
statečnosti, bojovnosti, tvrdosti, a proto Kavkaz pŤitahoval básníky,
spisovatele, malíŤe a cestovatele. Byl dost vzdáleny a pro českého člověka
poměrně nedostupn1í. Ceši se objevovali na Kavkaze zpoéátkujako členové
rusk;fch qÍprav, hlavně pŤírodovědeckych, jako napŤíklad BedŤich Kolenaty,
první česk1f cestovatel na Kavkaze.
Zák|adní zeměpisné informace o Kavkaze a o Gruzii poskybl Riegrriv
Slouník naučn! v roce 1863.
Mrižeme Ťíci,Že koncem 19' století již byl obraz kavkazsk1fch krajri v
českéliteratuŤe poměrně bohat . Pfispěla k němu nejen odborná literatura,
ale hlavně beletrie, která podávala uměleck;f obraz Kavkazu. Mnozí čeští
spisovatelé byli inspirováni Kavkazem, jejžznalizpŤe|<ladri rusk;fch romantickfch básníkri a z vlastních návštěv těchto hor. NapŤíklad Svatopluk Cech
vzpomíqá, jak velk5i dojem na něj v dětství uděla]a četba českéhopŤekladu
Puškinova Kaukazského zajatce nebo poémy Mcirí. Své dojmy z návštěvy
Kavkazu roku 1874 vylíčil Svatopluk Čech později v (Ipornínhd'ch z Vjchodu
(obrd.zhy z pouti po Kauhaze a z cesty zpá,teční).I
Kavkaz a Gruzie pŤitahovaly i jiné českébásníky a spisovatele' Delší
dobu zde pob1ivali Julius Zeyer, Zikmund Winter, Rrižena Jesenská a jiní,
dá]e ma]íŤi Ferdinand Engelmiiller, Adolf Heller, divadelní qÍtvarník Josef
Gottlieb' v Tbilisi studoval malíŤ a sochaŤ Karel Souček. Kromě literárních
děl znám1ích česk;íchspisovatel je možnéjako etnografick pramen rryrržít
rrizná vzpomínková l'yprávěru Cechri, kteŤí se v Gruzii usadi]i buď na několik
let, nebo na cel1Íživot. Líčís mnoha postŤehy život nejen svych krajanri,
ale také domácího obyvatelstva'
NapŤíklad emigTace hudebníkri pŤedstavuje samostatnou kapitolu v
česko-gruzínsk;Ích kutturních vztazich. Jednou z nejvyznamnějších česklch
osobností v Gruzii byl Josef Navrátil. Z etnografického hlediska je nejzajímavějšíjeho činnost sběratelská. Gruzínská národní hudba je polyfonic-

l
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katedry, kterou po celé meziválečné období vedl Fuscien Dominois, jedna
zvyznamnych osobností bohemistiky své doby. o tom, jak začala pravidelná
qÍuka českéhojazyka a literaturyv Langues orientales, svědčíslova Marka
''Plakát
Veye:
o voln1Ích pŤednáškách na rok 1916-17 hlásal: 'PŤednáška
českéhojazyka: Pan Edvard Beneš, pověŤen pŤednáškami na pražské univerzité, pŤednášídějiny českéhojazyka. I,ektor Frangois Nemetchek procvičí
se studenty čtenítextu a konverzaci'' Nezdá se, žeby tehdejší mladí slavisté
_ nejstarší byli všichni mobilizováni - pochopili mimoŤádn;/'charakter podobné události: seznam studentri ukazuje, Že se pouze pŤihlásili na tyto
pŤednášky. Doufejme, že sejich více ríčastnilo externě. V následujícím roce
to dopadlo ještě htiŤe: v seznamu jsou jen dvě jména... PiíměŤí z 11. listopadu 1918 zŤejmě uvolnilo mnohé studenty, jelikož seznam čítájedenáct
pŤihIášen'ích.'',,

22
M. v"y : Histoire de la chaire de tchěque des Langues orienta]es (Českákatedra v
Larrgues Orientales), Ouurage du Cent-cinquentenairc de I'Ecok des Langues Orientales (sborník ke stopadesátému vfročí Ecole des Langues orientales), Paris 1948, s' 403.
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\rrBR"{NÉ KAPIToLY

z GP{UzINsKo. čEsrcÝcH LITERÁRNÍcH vzrarrŮ
GIULI LEŽAVoVÁ

Česko.gruzínské literární a kulturní vztahy, pŤesněji Ťečenozájem Cechri
o Gruzii a naopak, sahají do druhé poloviny 19. století.
Na začátku 19. století se Kavkaz stal symbolem nevšední, exotické,
divoké pŤírody a jeho obywatelé nositeli obdivuhodn ch vlastností _
statečnosti, bojovnosti, tvrdosti, a proto Kavkaz pŤitahoval básníky,
spisovatele, ma]íŤea cestovatele. Byl dost vzdáleny a pro českéhočlověka
poměrně nedostupn1í. Ceši se objevovali na Kavkaze zpoéátkujako členové
rusk;fch qfurav, hlavně pŤírodovědeckych, jako napŤíklad BedŤich Kolena|f,
první česk1icestovatel na Kavkaze.
Zák|adní zeměpisné informace o Kavkaze a o Gruzii poskybl Riegrriv
Slouník naučn! v roce 1863.
Mrižeme Ťíci,že koncem 19' století již byl obraz kavkazsk;Ích krajti v
českéliteratuŤe poměrně bohat . PŤispěla k němu nejen odborná literatura,
a]e hlavně be]etrie, která podávala uměleck;f obraz Kavkazu. Mnozí čeští
spisovatelé byli inspirováni Kavkazem, jejžznalízpŤe|d'adri rusk;fch romantick;fch básnftri a z vlastních návštěv těchto hor. NapŤftlad Svatopluk Cech
vzpomíqá, jak velky dojem na něj v dětství uděla]a četba českéhopŤekladu
Puškinova Kaukazského zajatce nebo poémy Mciri. Své dojmy z návštévy
Kavkazu roku 1874 vylíčil Svatopluk Čech později v (Ipornínhá'ch z Vlchodu
(obrÓ.zhy z pouti po Kauhaze a z cesty zpá,teční).I
Kavkaz a Gruzie pŤitahovaly i jiné českébásníky a spisovatele' Delší
dobu zde pob;|rvali Julius Zeyer, Zikmund Winter, Rrižena Jesenská a jiní,
dá]e ma]íŤi Ferdinand Engelmiiller, Adolf Heller, divadelní qÍtvarník Josef
Gottlieb' v Tbilisi studoval malíŤ a sochaŤ Karel Souček. Kromě literárních
děl znám;ích česk;íchspisovatelri je možnéjako etnografick;f pramen'u1rržít
rťrzná vzpomínková l'yprávěru Cechri, kteŤí se v Gruzii usadi]i buď na několik
]et, nebo na cel1Ížívot. Líčí s mnoha postŤehy Život nejen svych krajanri,
ale také domácího obyvatelstva'
NapŤíklad emigŤace hudebníkri pŤedstavuje samostatnou kapitolu v
česko-gruzínsk;Ích kutturní ch vztazich. Jednou z nejvyznamnějších českfch
osobností v Gruzii byl Josef Navrátil. Z etnografického hlediska je nejzajímavějšíjeho činnost sběratelská. Gruzínská národní hudba je polyfonic-
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ká, a proto pro hudebníkavelmi zajímavá, Nawátil sbíral gruzínské národní
písně a některé z nich upravoval pro pěveck;i sbor,jejž vedl. Kromě gruzínsk;Ích národních písní nastudoval také několik ukázek písní česk;fch, které
si získaly s5nnpatie gruzínského obecenstva abrzy zača|ypronikat do života
gruzínského lidu. Později byly tyto česképísně s gruzínsk m textem považovány za gruzínské.
Josef Navrátil, se jménem pogruzínštěnym na Ratili, zemŤel v Tbilisi
roku 1912. Jeho qÍznam pro hudební kulturu gruzínského nríroda byl oceněn
v monografii, která vyšla v Tbilisi roku 1961; v osmdesátych letech o něm
byl natočen česko-gruzínsk koprodukční film.
Známol osobností v Gruzii je také Jaroslav Svatbš, kterj byl Ťadu let
Ťeditelem dívčího gylr'názia v Tbilisi a v letech 1918-1921 honorárním
konzulem Československa v Gruzínské republice.2
Podobn m zprisobem také Gruzínci poznávali Cechy. Koncem 19' století
navštívil Čechy historik Vachušti Bagrationi, kter1Í se léčil v Karloqfch
Vareclr. Tato místa podrobně a barvitě popsal v knize Putěšestuije mojo
po stranam Jeuropy. PŤední gruzínští činitelé' pedagogové a spisovatelé
19. sťoletí,Ilia Cavčavadze. Akaki Ceretheli ajiní vysoce oceĎovali Jana
Husa a pŤekládali a studovali díla Jana Amose Komenského.
IIia Čavčavadze byl nejen znám}im spisovatelem' ale i v]fznamn;Ím
státním činitelem, organizátorem a inspirátorem mnohych drileŽit ch akcí.
Ve své statí Národ a historiej pŤedstavil a hluboce analyzoval problém
českého jazyka a historie.
Mohli bychom dodat ještě mnohé o v1ivoji zájmll o Kavkaz a o obrazech
Kavkazu a Gruzie v českéliteratuŤe odborné i beletristické. o tom. čím
Kavkaz poutal českéčtenáŤea čínrmohl pŤedevšímzaujmout českévystěIrovalce, kteŤí zde hledali - a mnozí z nich nalezli _ svrij druh;í dornov.a
MriŽeme konstatovat, že 19, století bylo etapou objeuouá'ní Gruzie Cechy
a jin mi evropsk5ími národy. Tehdy v Evropě ještě nevěděli, že gtuzínská
kultura vystupovala jako samostatn;Í fenomén a měla rozdílnou tradici s
četn;Ímiodlišnostmi od v voje ostatnÍch národri Kavkazu, žev 19. století
Gruzie už měla čtrnáct století starou literaturu. Nehledě na to, že Gruzie
byla na kŤižovatce qfbojri nábožensk ch, ideov1fch i vojensk;/ch pŤedurčena
osudem teritoria, které se stalo bitevním polem persk1fch' arabskych,
mongolsk;ich či tureck1/ch vfbojri, zvláště ve stŤedověku. Její kultura a
literatura zristávďy svyrn Životním názorem a pocitem a v samé své podstatě
kŤesťanskymi avžďy byly v;írazně orientovány na západní kulturu, byly
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však po dlouhá staletí uzavŤenya ztratily kontakt se Západem. V roce 1916
publikoval česk polyglot o. S. Vetti (A]ois Koudelka) první českf pŤeklad
z gruzínštiny, povídku gruzínskélroklasika 19. století Akaki Ceretheliho
Baši ačuk.PŤedpokládá se' žeo. S. Vetti byl prvním česk1fmpŤekladatelem
z gruzínštiny i prvním znalcem gruzínskéhojazyka. V pŤedmluvě seznamuje
pŤekladatel čtenáŤes Gruzií: .Gruzínsk1f jazyk dosud na Západě jesti
vzdělancrim, nechci Ťíciterra incognita, ale hádankou po stránce pŤísné
filologie'.. a pŤecemá gruzínština literaturu nejen starou, ale i nanejqÍše
zajímavou...Jak staré,tak i novějšímrižese vykázati ještěmnohfmi jin;fmi
perličkami..'
Zač,átkem20. století qf znamny gtuzínsk;/filozof, literát a pŤekladatel
ŠalvaNucubidze věnoval svou práci českémuvědci Bernardu Bolzanovi.
Kniha má název Bolzano i teorija nauki a vyšla v roce 1913 v Petrohradě
v ruštině.
Dďší kapitola česko-gruzínskfchliterárních styk začďa po druhéválce
aje spjata se jménemfilologa Jaromíra Jedličky,jenžstudoval na fiIozofi,cké
fakultě Karlovy univerzity a pote se začď zajímato gruzínštinua kavkazskou
problematiku. od roku 1953 pŤednášelna filozofické fakultě gruzínsky
a arménsk;Íjazyk, literaturu a dějiny. Vedl také semináŤ starégruzínštiny
a staré arménštiny. Svou prací poloŽil zákl.ad českékhartvelologii gruzínistiky.
ČinnostJaromíra Jedličky byla mnohostranná. Kromě vědeckyíchstatí,
kterépublikovaljak doma, tak i v Gruzii, sestavil učebnicičeskéhojazyka
pro Gruzíny. PŤeložildíIa v1Íznamn;ichgruzínskfch klasikri, epos ze 12.
století bEsníka ŠothyRusthave|1hoMuž u tygŤíh ži, dále gruzínskélidové
pohádky a spolu se znám;im česk;Ím
básníkem Jaroslavem Seifertem poému
gruzínského básníka, didaktika a myslitele 17. století D. Guramišviliho
Veselá uesna,
V té době se v1fznamněrozvíjelyvzájemnéstyky. V Tbilisi v Ústavu
cizíchjazykri pŤednášelačeštinugruzínská pedagožkaa pŤekladatelkaElene
Eristavová, která společněs doktorem Jedličkou sestavila učebnicičeského
jazyka pro Gruzíny. Do gruzínštiny byla pŤeloŽenadíla česk1fchklasikri
_ Čapka,Haška, Němcové,Nezvala a dalších.Už v roce 1932byl pŤeložen
jako scénáŤz ruštiny Hašk v SuEla, kte4i se stal v Gruzii známym uŽ devět
let po autorově smrti. Ještě neexistoval gruzínsk5ípŤekladrománu, a Švejk
užsi vykračovalpojevisti staréhogruzínskéhodivadla v Kutaisi. Pozdéji,
kdyŽ v roce 1960 vyšel gruzínsk;i pŤeklad,hráIí Šuejkataké v Suchumi
a v Tbilisi' S rispěchem byla také v Tbilisi uvedena ČapkovaMatka a v
divaďe Rusthaveliho v Tbilisi s velik1im rispěchem hráli Kohoutolrr Takouou
Iá.shu. Pod|e Čapkovy povídky byl natočenqÍborny krátkometrážní film
Rehord atd.
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ká, a proto pro hudebníka velmi zajímavá. Nawátil sbíral gruzínské národní
písně a některé z nich upravoval pro pěveck sbor,jejž vedl. Kromě gruzín.
skych národních písní nastudoval také několik ukázek písní česk ch, které
si získaly sympatie gruzínského obecenstva abrry zač,alypronikat do života
gruzínského lidu. Později byly tyto česképísně s gruzínsk;im textem považovány za gruzínské.
Josef Navrátil' se jménem pogruzínštěn;Ím na Ratili , zemŤel v Tbilisi
roku 1912. Jeho qfznam pro hudební kulturu grrrzínského národa byl oceněn
v monografii, která vyšla v Tbilisi roku 1961; v osmdesát;ích letech o něm
byl natočen česko-gruzínsk koprodukční film.
Známou osobností v Gruzii je také Jaroslav Svatbš, kter} byt Ťadu let
Ťedite]em dívčíhogymnázia v Tbilisi a v letech 1918-1921 honorárnim
konzulem Ceskoslovenska v Gruzínské republice.2
Podobn;im zprisobem také Gruzínci poznávali Čechy. Koncem 19. století
navštívil Čechy historik Vachušti Bagrationi, kter1f se léčil v Karlovych
Vareclr. Tato místa podrobně a barvitě popsal v knize Putěšestuije mojo
po stranam Jeuropy. PŤední gruzínští činitelé, pedagogové a spisovatelé
19. století, Ilia Cavčavadze. Akaki Ceretheli ajiní vysoce oceĎovali Jana
Husa a pŤekládali a studovali díla Jana Amose Komenského.
Ilia Cavčavadze byl nejen znám5ím spisovatelem, ale i vyznamnym
státním činitelem, organizátorem a inspirátorem mnoh ch driležit1fch akci.
Ve své staLi Narod a historie\ pÍedstavil a hluboce analyzoval problém
českého jazyka a historie.
Mohli bychom dodat ještě mnohé o v1ivoji zájmu o Kavkaz a o obrazech
Kavkazu a Gruzie v českéliteratuŤe odborné i beletristické. o tom. čím
Kavkaz poutal českéčtenáŤe a čínrmohl pŤedevším zaujmout českévystěhovalce. kteŤí zde hledali - a mnozí z nich nalezli - svrij druh1í domov.a
MriŽeme konstatovat, že 19, století bylo etapou objeuouaní Gruzie Cechy
a jin;ími evropskymi národy. Tehdy v Evropě ještě nevěděli, že gruzínská
kultura vystupovala jako samostatny fenomén a měla rozdílnou tradici s
četn;ímiodlišnostmi od qivoje ostatních národrj Kavkazu, Žev 19. sto]etí
Gruzie uŽ měla čtrnáct století starou literaturu. Nehledě na to, že Gruzie
byla na kŤiŽovatce vfbojri náboŽensk1fch, ideovfch i vojensk;Ích pŤedurčena
osudem teritoria, které se stalo bitevním polem persk;ích, arabsk;ích,
mongolskych či tureck}ích qíbojťr, zvláště ve stŤedověku. Její kultura a
literatura z stávaly sqfon životním názorem a pocitem a v samé své podstatě
kŤesťansk1fmi a vždy byly v razně orientovány na západní kulturu, byly
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však po dlouhá staletí uzavŤenya ztratily kontakt se Západem. V roce 1916
publikoval česk;fpolyglot o. S. Vetti (A]ois Koudelka) první česk;fpŤeklad
z gruzínštiny, povídku gruzínskéhoklasika 19. století Akaki Ceretheliho
Baši ačuk.PŤedpokládá se, žeo. S. Vetti byl pwním česk m pŤekladatelem
z gnrzínštiny i prvním znalcem gruzínskéhojazyka. V pŤedmluvě seznamuje
jazyk dosud na Západě jesti
pŤekladatel čtenáŤes Gruzií: .'Gruzínsk5í
vzdělancrim, nechci Ťíciterra incognita, ale hádankou po stránce pŤísné
filologie...a pŤecemá gruzínštinaliteraturu nejen starou, ale i nanejv;Íše
zajímavou...Jak staré,tak i novějšímriŽese vykázati ještěmnohfmi jin mi
perličkami.'.
Zač,átkem20. století qfznamn5í gruzínsk fil ozof,|iterát a pŤekladatel
ŠalvaNucubidze věnoval svou práci českémuvědci Bernardu Bolzanovi.
Kniha má název Bolzano i teorija nauhi a vyšla v roce ].913v Petrohradě
v ruštině.
Dďší kapitola česko-gruzínsk1fch
literárních stykri začalapo druhéválce
aje spjata sejménemfilologa Jaromíra Jedličky,jenž studoval na filozofické
fakulG Karlovy rrniverzity a potése začď zajímato grrrzínštinua kavkazskou
problematiku. od roku 1953 pŤednášelna filozofické fakultě gruzínsk1í
a arménsk jazyk, literaturu a dějiny. Vedl také semináŤ starégruzínštiny
a staré arménštiny. Svou prací položil zák|ad českékhartvelologii gruzínistiky'
ČinnostJaromíra Jedličky byla mnohostranná. Kromě vědeck1fchstatí,
kterépublikoval jak doma, tak i v Gruzii, sestavil učebnicičeskéhojazyka
pro Gruzíny. PŤeloŽil dfla qfznamn1Ích gruzínskfch klasikri, epos ze 12.
století básníka ŠothyRusthaveliho Muž u tygŤíh ži,dále gruzínskélidové
pohádky a spolu se znám m česk.ímbásnftem Jaroslavem Seifertem poému
gruzínskéhobásníka, didaktika a myslitele 17. století D. Guramišviliho
Veselá.uesna,
V té době se v1fznamně rozvíje|y vzájemné styky. V Tbilisi v Ústavu
cizích jazykipŤednášela češtinugruzínská pedagoŽka a pŤekladatelka Elene
Eristavová, která společněs doktorem Jedličkou sestavila učebnicičeského
jazyka pro Gruzíny. Do gruzínštiny byla pželoŽenadíla česk;fchklasikri
- Čapka,Haška, Němcové,Nezvala a dalších.Už v roce 1932byl pŤeložen
jako scénáŤz ruštiny Hašktw Suejk, kteryíse stal v Gruzii známym uždevět
let po autorově smrti. Ještě neexistoval gTuzínsk pŤekladrománu, a Švejk
užsi vykračovalpojevišti staréhogruzínskéhodivadla v Kutaisi' Později,
když v roce 1960 vyšel gruzínsky pŤeklad,hrďrí Šuejhataké v Suchumi
a v Tbilisi. S ríspěchembyla také v Tbilisi uvedena ČapkovaMatka a v
divadle Rusthaveliho v Tbilisi s velik;fm rispěchem hráli Kohoutolrr Tahouou
ldsku. Poď|e Čapkovy povídky byl natočenqiborn1i krátkometrážní film
Rehord atd.
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román svou originalitou vstupuje do dějin světové literatury sedmdesátych
let.
V roce 1.984byla vynikajícímu českémunárodnímu umělci Jaroslavu
Seifertovi udělena Nobelova cena za literaturu' V časopise Literární Gruzie
byl uveŤejněn článek českéholiteráta a redaktora oddělení sovětské literatury v nakladatelství odeon Kanrila Chrobáka,s ktery bvl tehdy na pracovní návštěvě v Gruzii, a několik Seifertovych verš v pŤekladu. Až později
vyšlo najevo, že z celéhoSovětského svazu jenom v Rize a v Tbilisi oslavili
den.
tento vyznamn
Bylo by možnéještě mnohé doplnit o česko-gruzínsk;fch literárnichvztazích, ale dnes, v čase pŤehodnocování, doufám, že začinánová etapa těchto
vztahtl - mezi svobodn;nni Cechanri a GruziÍ, kteráje fuzicky znetvoŤována,
morálně otŤesena, ale pomalu se ]éčíz šokovéhostavu a snaží se uchovai
si své mravní hodnoty'

Podle mého názoru zvláštní pozornost zas|ouŽí tehdejší styky mezi
evropsk;fmi gruzínisty a gTuzínskou literární emigrací. Cást gruzínské
inteligence, která odjela do cizích státri pŤed stalinsk;fmi a komunistick;imi
represemi ve tŤicát5ích letech, byla nucena z stat v cízině a navŽdy byla
odtržena od své vlasti. Gruzínská literární emigrace nebyla početná, ale
byla reprezentována takoqimi osobnostmi, spisovateli a literáty jako Grigol
Robakidze či Salva Nozadze. Grigol Robakidze byl uznáván v Německu
a stal se známym spisovatelem. Jeho knihy Megi _ gruzínshé děuče a
Vražděná duše byly v českémpŤekladu publikovány v Praze ve čtyŤicátych
letech. V archívu Jaromíra Jedličky jsme nalezli zajímavy materiál, ktery
dokumentuje vztahy nejen s Robakidzem, ale i s jinfmi gruzínskymi
emigranty.
Další kapitola česko-gruzínsk;ích literárních vztahri, od konce
sedmdesátych let, je charakterizována určitou nepÍehledností. Po známych
událostech roku 1968 česká literatura vytrpéIa mnoho' Cást česk;Ích
spisovatelri, která zristala v Čechách' byla donucena mlčet. A druhá část
progresivních spisovatelri byla v cizině, a proto se s ní češtíčtenáŤineměli
moŽnost seznámit. Tirto možnost neměli ani gruzínští čtenáŤi' Zrušena
byla Kohoutova divadelní hra v tbiliském divadle, nebylo žádoucí (tedy
nebylo možné)pŤekládat do gruzínštiny to, co nebylo pŤekládáno do ruštiny.
V těchto letech byl v Gruzii vydán v;/'bor českych povídek, některé verše
J. Šimona' l.Žatua, M. Černíka, J. Peterky, J. Moravcové a jin ch, také
Suatj, Michal Jana Kozáka atd.
To' co znamenal v literární vědě socialistick5Í realismus, bylo lžuzavŤenou cestou v gruzínské literatuŤe. V té době se v Gruzii komunistická
ideologie stala značně shovívavotr a trpělivou k literatuŤe a umění a prevládalo mínění, že nikdo v Gruzii nepociťuje sovětskou vládu. SamozŤejmě
to bylajenom vnější stránka, ale pŤeceto sehráIo pozitivní rílohu v rychlejším qí'voji literatury divadla a umění. Koncem sedmdesát1fch let se v celém
Sovětském svazu začalo mluvit o gruzínské prÓze.
Česká literatura s velkou pŤekladatelskou tradicí se opět snažila zaplnit
určité vakuum. Jedním z pramenri - pŤedpokládám _ byla i gruzínská literatura. Následovník Jaromíra Jedličky' doktor Václav A. Cerny' česk;Ívědec
a pŤekladatel, vynikající znalec gruzínského jazyka a literatury' lž vice
než tŤicet let pŤekládá z gruzínštiny; pŤeložil šestadvacet knih gruzínskych
klasik , ale pŤedevším současn1fch spisovatelri, sestavil učebnici Zdhlady
gruzínštiny pro české studenty. Jeho pŤekladatelská práce byla vyznamenána gruzínskou cenou. Díky qiborn5ím pŤekladrim gruzínská literatura
upoutávala pozornost také českych literátri' kteŤíhluboce analyzovali díla
C' AmiredŽibiho, o. Ciladzeho, N. Dumbadzeho a jin1fch. NapŤíklad V. Novotny v recenzi o Dumbadzeho Zrikonu uěčnosti (1982) píše,že gntzinsky
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Podle mého názoru zvláštní pozornost zaslouží tehdejší styky mezi
evropsk5ími gruzínisty a gruzínskou literární emigrací. Část gruzínské
inteligence, která odjela do cizích státri pŤed stalinsk]Ími a komunistick;imi
represemi ve tŤicátych leťech, byla nucena zristat v cizině a navŽdy byla
odtržena od své vlasti. Gruzínská literární emigrace nebyla početná, ale
byla reprezentována takovyrni osobnostmi, spisovateli a literátyjako Grigol
Robakidze či Šalva Nozadze. Grigol Robakidze byl uznáván v Německu
a stal se známym spisovatelenr. Jeho knihy Megi - gruzínshé děuče a
Vražděna duše byly v českémpňekladu publikovány v Prazeve čtyŤicát;fch
letech. V archívu Jaromíra Jedličky jsme nalezli zajímavy materiáI, kter5;
dokumentuje vztahy nejen s Robakidzem, ale i s jinfmi gruzínsk mi
emigranty.
Další kapitola česko-gruzínsk5;ch literárních vztahŮ, od konce
sedmdesátych let, je charakterizována určitou nepŤehledností' Po známych
událostech roku 1968 česká literatura vytrpěla mnoho. Cást českych
spisovatelri, která zristala v Čechách, byla donucena mlčet. A druhá část
progresivních spisovatelri byla v cizině, a proto se s ní češtíčtenáŤineměli
moŽnost seznámiť. T\rto možnost neměli ani gruzínští čtenáŤi. Zrwšena
byla Kohoutova divadelní hra v tbiliském divadle' nebylo žádoucí (tedy
rrebylo možné)pŤekládat do gruzínštiny to, co nebylo pŤekládáno do ruštiny'
V těchto letech byl v Gruzii vydán v1;'borčesk;íchpovídek, některé verŠe
J. Šimona, J.Žatua, M. Černíka, J. Peterky, J. Moravcové a jin1ich, také
Sua|| Michal Jana Kozáka atd.
To, co znamenal v literární vědě socialistick;Í realismus, bylo už wzavŤenou cestou v gruzínské literatuŤe. V té době se v Gruzii komunistická
ideologie stala značně shovívavou a trpělivou k literatuŤe a umění a pŤevládalo mínění, že nikdo v Gruzii nepociťuje sovětskou vládu. SamozŤejmé
to bylajenom vnější stránka, ale pŤeceto sehráIo pozitivní rilohu v rychlejším qlwoji literatury, divadla a urnění. Koncem sedmdesátych let se v celém
Sovětském svazu začalo mluvit o gruzínské prÓze.
Ceská literatura s velkou pŤekladatelskou tradicí se opět snažila zaplnit
určitévakuum. Jedním z pramenri - pŤedpokládám - byla i gruzínská lite.
ratura. Následovník Jaromíra Jedličky, doktor Václav A. Cern1i, Českyvědec
a pŤekladatel, vynikající znalec gruzínského jazyka a literatury, uŽ více
než tŤicet let pŤekl'áďáz gruzínštiny; pŤeložilšestadvacet knih gruzínskych
klasiktl, ale pŤedevšímsoučasnych spisovatel , sestavil učebnici Zdhlady
gruzínštiny pro české studenty. Jeho pŤekladatelská práce byla yyznamenána gruzínskou cenou. Dfty vyborn3ím pŤekladtim gruzínská literatura
upoutávala pozornost také česk ch literátrj, kteŤíhluboce analyzovali díla
Č. Amiredzibiho, o. Čiladzelro, N. Dumbadzeho a jin ch. NapŤíklad V. Novotny v recenzi o Dumbadzeho Zakonu uěčnosti (1982) píše,že gnlzínsky

román svou originalitou vstupuje do dějin světové literatury sedmdesátych
let.
V roce 1984 byla vynikajícínrrr českémunárodnímu umělci Jaroslavu
Seifertovi udělena Nobelova cena za literaturu. V časopise Literární Gruzie
byl uveŤejněn článek českéholiteráta a redaktora oddělení sovětské literaturyv nakladatelství odeon Kanlila Chrobáka,s ktery b.yl tehdy na pr.acov.
ní návštěvě v Gruzii, a několik Seifertovych veršri v pŤekladu. Až později
vyšlo najevo' Že z celéhoSovětského svazu jenom v Rize a v Tbilisi oslavili
tento vyznamnlf den.
Bylo by moŽnéještě mnohé doplnit o česko-gruzínslg;ch literárníchvztazích, ale dnes, v časepŤchodnocování, doufám, že zaÓiná nová etapa těchto
vztah,i - nrezi svobodn mi Čeclranti a GruziÍ, kteráje fuzicky znetvoŤována,
morálně otŤesena, ale pomalu sc léčíz šokovéhostavu a snaží se uchovat
si své mravní hodnoty.

5
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polonista Giovanni Maver o Máchovi, srbochorvatistaCronia studuje Bezruče
a Heyduka, rrrsistaWolfangoGiusti Karla Sabinu, V. Mrštrkaatd. odborné
časopisyRivista di letterature slave, L'Europa orientale, ale i pražské
Bollettino dell'Istituto Italiano di cultura di Praga a Rivista italiana di
Praga pŤinášejíinformativní články' pŤeklady povídek a básní (Neruda,
ČapekChod, Machar, Srámek, Zeyet),recerLzeknižníchnovinek' Tehdejší
o to, aby pŤedstaviličeskoukulturu ne
generaci slavistri šlo pŤedevším
užjako něco vágně exotického(italská veŤejnostji totiždlouho vnímala
právě takto), ale abyji pŤiblížilirnoŽnostemsoudobérecepce.PŤi q/běru
tématproto častovycházeli z toho, co bylo kulturní veŤejnostiblízké,jinj.rni
slovy hledány byly styčnébody mezi literaturou italskou a českou,která
''legitimována''.Tato tendenceje
charakteristakbyla tímtozprisobemjaksi
pro
tická pŤedevším ďvacátá a tŤicátá|éta:Lo Gatto píšeo vztahu J - Zeyera
k Itálii Í926)' Cronia v letech 1924-|929 studuje českécestopisy (pŤedevšímM. Z. Poláka), sleduje italskévlivy v díleJ. Kollára, analyzuje pĚítomnost Petrarky v CelakovskéhoR ži stolisté,postavu Coly di Rienzo v
pojetí P. Chocholouška,píšeo Kryštofu Kolumboui L' StroupeŽnického.
Maver se věnuje vztahu mezi Vrchlick;fm a Leopardim, Giusťi Nerudovi
a Itálii atd. Po druhésvětovéválce podobná srovnávacítématamizí a ve
stŤeduzájmu komparatistick;Íchčesko-italsk ch studií zristávajípouze Dan.
te, Petrarca a Boccaccio,ojediněle D'Annunzio. Vlivu, ohlasrim a pŤekladrim
ze tŤívelk;ich klasikri italské literatury se intenzívně věnovali pouze A.
Cronia (souborná práce La fortuna di Dante nelle letteraturececa e slouacca
dal sec,XIV ai giorni nostri vyšla roku 1964), později J' KŤesálková, a
pokud jde o Danta rovněžA. Wildová' PŤekladatelsképostupy,ohlas díla
a divadelní pŤedstaveníher G. D'Annunzia sledovali v sedmdesát ch letech
S. Corduas a A. Wildová' Jde však již spíšeo v jimky.
K dokreslenísituace se stručnězmínímeo pŤekladech:od dvacát ch
let až do roku 1946, tedy zhruba za čt rt století,vyšlo v Itálii pouze asi
tucet pŤekladriv knižnípodobě' Pokudjde o qíběr, dalo by se Ííci,Ževycházejí autoŤi tradiční:J. Zeyet (Tí"itegendy o hrucifixu, Jan Maria Plojhar
s pŤedmluvouA. Lauermannové-Mikschové),
K. M. Capek Chod(T rbina,
Jindrové,povídky).Vyšeli první pŤekladBabičky(1925) aneriplnévydání
Malostransh!,ch pouídeh(1930).Ze současné
prÓzy bylpŤeloŽenolbrachtriv
Zald,Ťnejtemnější(I93O) a Níkola Šuhaj loupežníh(1936; pŤeklad poŤídil,
patrně z francouzštiny,E. Prampolini). Snad až na tento posledníromán
šlovždy o hodnoty bezpečněprověŤené,
které nemoh\y narazit na skalí
fašistickécenzury.To mriŽedoloŽitpnpad K. Čapkaa J. Haška. Z Čapkova
díla vyšly ve dvacátych let echVěc Makropulos a R. (J. R', v roce 1929T|apné
povídhy,tu a tam se o něm objevil článek,ale od poloviny tŤicát ch let,
zŤejměvzhledem k autorovu protifašistickémupostoji, vychází už je\ zce|a
neproblematícká Ddše ha a (pŤepracované)
pohádky. Vd'lka s mlohy, Bílá

(struěnÍ' pŤehled)

ALENA WILDoVÁ.ToSI

NĚKoLIK

PoZNÁMEK

z HISToRIE

Počátky bohemistick ch studií v Itálii se pojí se jmény básníka Jaroslava
Vrchlického a profesora padovské univerzity Emilia Tezy. Vrchlického pňe'.otevŤení
klady, ono známé
oken do Evropy.., vyvolaly proudění dvěma směry;jednak pronikaly literární podněty do Cech a současně informace o české
literatuŤe směŤovaly do zahraničí, v tomto pŤípadě do ltálie. Korespondence
s Vrchlick;ím'probouzí u Tezy hlubší zájem o českou literaturu; recenzuje
Vrchlického Poezii italskou nouédoby, jeho pŤeklady Božshékomedle, Arios.
ta, Carducciho, Tassa. Sám Teza však tlumočí ukázky z českélidové tvorby,
zBrbena, Němcové, Sládka. V době' kdy qiměna dopisri mezi česk1fonbásní
kem a italskym filologem po Ťadě let ustala, pohasl i Tezriv zájem o česky
jazyk a literaturu. Do doby pŤed sto lety spadá i pŤíručkaDomenika Ciam.
poliho 1,o letteratura de, Boemi, kterávychází v populární knižnici nakla.
'.pŤebohatémpokladu,'staré
datele Hoepliho (1891). Ciampoli píšeo
české
poezie, věnuje značny prostor ''pradávnym.' m1'trim a pevně lpí na pravosti
Ruhopisti hrdlouéduorshého a zelenohorského.
Teprve ve dvacátych a tŤicátych letech 20. století začínajívznikat na
italsk;fch univerzitách samostatné slavistické obory. Mladí slavisté živě
reagují na nové politické uspoŤádání stŤední Evropy, pŤedevšímse snaží
poskytnout veŤejnosti informace o kulturní minulosti i pŤítomnosti nově
vznikl1/ch státri, tedy i Ceskoslovenské republiky' Ettore Lo Gatto a Arturo
Cronia píšístudie o Masarykovi a o Husovi pro repTezentativní svazek
In Cecosloucttchia Q925), věnovan5i politické, hospodá-Ťské,sociální a kulturni
situaci země; Lo Gatto, Cronia, Giovanni Maver, Wolfango Giusti a další
piipravují česká a slovenská hesla pro velkou Itďskou encyklopedii Tleccani.
V té době bylo běŽné, že slavisté se věnovali vedle svého hlavního oboru
i českéliteratuŤe, která tehdy na žádnéitalské univerzitě jako samostatny
pŤedmět neexistovala. A tak rusista Lo Gatto píše studii o BŤezinovi,

.1 , , . - ^ . , ,
.
Viz I. Seidl: Jaroslatl Vrchlicki, a Enilio
literdrních
Teza u kontextu česko.italskjch
a kulturní,ch uztaltťt Nza jemttti korespondence z let 1885-1901), Spisy filozofické fakuity č'280'
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polonista Giovanni Maver o Máchovi, srbochorvatista Cronia studuje Bezruče
a Heyduka, rusista Wolfango Giusti Karla Sabinu, V. MrŠtrka atd. odborné
časopisy Rivista di letterature slave, L'Europa orientale, ale i pražské
Bollettino dell'Istituto Italiano di cultura di Praga a Rivista italiana di
Praga pŤinášejí informativní články' pŤeklady povídek a básní (Neruda,
Čapek Chod, Machar, Srámek, Zeyet), recenze knižních novinek' Tehdejší
generaci slavistri šlo pŤedevším o to, aby pŤedstavili českou kulturu ne
uŽ jako něco vágně exotického (italská veŤejnost ji totiž dlouho vnímala
právě takto)' ale abyji pŤiblížili rnoŽnostem soudobé recepce. PŤi v1/běru
témat proto často vycházeli z toho, co bylo kulturní veŤejnosti blízké, jin1foni
slovy hledány byly styčnébody mezi literaturou italskou a českou, která
''legitimována''.
Tato tendence je charakteristakbyla tímto zprisobem jaksi
pro
ďvacátá a tŤicátá léta: Lo Gatto píšeo vztahu J . Zeyera
tická pŤedevším
k Itálii Í926)' Cronia v letech 1924-|929 studuje českécestopisy (pŤedevším M. Z. Poláka), sleduje italské vlivy v díle J. Kollára, analyzuje pŤítomnost Petrarky v Celakovského R ži stolisté, postavu Coly di Rienzo v
pojetí P. Chocholouška, píše o Kryštofu Kolumboui L' StroupeŽnického.
Maver se věnuje vztahu mezi Vrchlick m a Leopardim, Giusťi Nerudovi
a Itálii atd. Po druhé světové válce podobná srovnávací témata mizí a ve
stŤedu zájmu komparatistick;Ích česko-italsk ch studií zristávají pouze Dan.
te, Petrarca a Boccaccio, ojediněle D'Annunzio. Vlivu, ohlasrim a pŤekladrim
ze tŤí velk;ich klasikri italské literatury se intenzívně věnovali pouze A.
Cronia (souborná práce La fortuna di Dante nelle letterature ceca e slouacca
dal sec, XIV ai giorni nostri vyšla roku 1964)' později J. KŤesálková, a
pokud jde o Danta rovněž A. Wildová' PŤekladatelské postupy, ohlas díla
a divadelní pŤedstavení her G. D,Annunzia sledovali v sedmdesát ch letech
S. Corduas a A. Wildová' Jde však již spíše o v jimky.
K dokreslení situace se stručně zmíníme o pŤekladech: od dvacát ch
let až do roku 1946, tedy zhruba za čtyrt století, vyšlo v Itálii pouze asi
tucet pŤekladri v knižní podobě' Pokudjde o qíběr, dalo by se Ííci, ževycházejí autoŤi tradiční: J. Zeyet (Tí"i tegendy o hrucifixu, Jan Maria Plojhar
s pŤedmluvou A. Lauermannové-Mikschové), K. M. Capek Chod(T rbina,
Jindrové, povídky). Vyšel i první pŤeklad Babičky (1925) aneriplné vydání
Malostransh!,ch pouídek (1930). Ze současnéptÓzy bylpŤeloŽen olbrachtriv
Zald,Ť nejtemnější (I93O) a Níkola Šuhaj loupežníh (1936; pŤeklad poŤídil,
patrně z francouzštiny, E. Prampolini). Snad až na tento poslední román
šlo vždy o hodnoty bezpečně prověŤené,které nemoh\y narazit na tískalí
fašistické cenzury. To mriŽe doloŽit pnpad K. Čapka a J. Haška. Z Čapkova
díla vyšly ve dvacátych let echVěc Makropulos a R. LI. R', v roce 1929 T|apné
povídhy, tu a tam se o něm objevil článek, ale od poloviny tŤicát ch let,
zŤejmě vzhledem k autorovu protifašistickému postoj i, vychází už je\ zcela
neproblematická Ddše ha a (pŤepracované) pohádky. Vd'lka s mlohy, Bílá,

(stručnÍ' pŤehled)

ALENA WILDOVA.TOSI
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PoZNÁMEK

z HIsToRIE

Počátky bohemistick5Ích studií v Itálii se pojí se jmény básníka Jaroslava
Vrchlického a profesora padovské univerzity Emilia Tezy. Vrchlického pŤe.
'.otevŤení
klady, ono známé
oken do Evropy',, lyvolaly proudění dvěma směry;jednak pronikaly literární podněty do Cech a současně informace o české
literatuŤe směŤovaly do zahraničí, v tomto pŤípadě do ltálie. Korespondence
s Vrchlick;ím'probouzí u Tezy hlubší zájemo českou literaturu; recenzuje
Vrchlického Poezii italskou nouédoby, jeho pŤeklady Božshéhomedlq Arios.
ta' Carducciho, Tassa. Sám Teza však tlumočí ukázky z českélidové tvorby,
z Erbena, Němcové, Sládka. V době' kdy qiměna dopisri mezi česk1fonbásní
kem a italskym fiIologem po Ťadě let ustala, pohasl i Tezrjv zájem o česk;f
jazyk a literaturu. Do doby pŤed sto lety spadá i pŤíručkaDomenika Ciam.
poliho 1.o letteratura de, Boemi, kterávychází v populární knižnici nakla.
''pŤebohatémpokladu.'staré
datele Hoepliho (1891). Ciampoli píšeo
české
poezie, věnuje značny prostor ''pradávnym.' m1'trim a pevně lpí na pravosti
Ruhopisti hrdlou éduorshéhoa zelenohorského.
Teprve ve dvacátych a tŤicátych letech 20. století začínajívznikat na
italsk;fch univerzitách samostatné slavistické obory. Mladí slavisté živě
reagují na nové politické uspoŤádání stŤední Evropy, pŤedevšímse snaží
poskytnout veŤejnosti informace o kulturní minulosti i pŤítomnosti nově
vznikl1/ch státri, tedy i Ceskoslovenské republiky' Ettore Lo Gatto a Arturo
Cronia píšístudie o Masarykovi a o Husovi plo repTezentativní svazek
In Cecosloucttchia 6925), věnovan5i politické, hospodá-Ťské,sociální a kulturni
situaci země; Lo Gatto, Cronia, Giovanni Maver, Wolfango Giusti a další
pŤipravují česká a slovenská hesla pro velkou Itďskou encyklopedii Tleccani.
V té době bylo běŽné, že slavisté se věnovali vedle svého hlavního oboru
i českéliteratuŤe, která tehdy na žádnéitalské univerzitě jako samostatny
pŤedmět neexistovala. A tak rusista Lo Gatto píše studii o BŤezinovi,
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nemoc a ostatní díIa čekajína návrat demokracie. Podobny osud potkal
i díloJaroslava Haška. Vletech 1928-29w. Giusti sice píšeobsáhl1Íčlánek
o Švejkovido Rivista di letterature slave (1928 a7929) a Renato Poggioli
recenzujev časopiseSolaria ( 1932) francouzsk1ipŤeklad Suejka, ale marně
se vo]á po italském pŤekladu,Haškrjv antimilitaristick hrdina se prostě
do ovzdušírašícíchsnah o italské impérium nehodil'

STUDIE A PŘEKLÁDY

ZE STARŠÍČnsxÉ LITER.{TURY

Není pŤílišznámo, žev mlad.Ích letech se A. M. Ripellino věnoval i staročeské literatuŤe. Jeho dvě pŤehledné studieLe origini aIITrecento2 pŤedstavují patrně jistou rilitbu tehdejším akademick m zvyklostem, které vyžado.
valy, aby zaÓínající slavista prokázal svou kompetenci i v ob]asti starší
literatury. To Ripellino sice brilantně udělal, nicméně zmlínky o tom, jak
se některá tradiční témata či postavy uplatíují u moderních spisovatelri,
pron:azují, že jeho zájmy již tehdy směŤovaly k literatuŤe současné.
Je tŤeba Ťíci,že ažnavy1imky se bohemisté v itálii málo zabywali starší
českou literaturou ajazykem té doby. Projejich studium byl vždy podstatn
pŤínos slovanskych fiIologri, a to ať šlo o nálezy textri v italsk ch archívech,
či o jejich ana\jrzy. Profesor slovanské filologie Sante Graciotti (dnes na
Ťímskéuniverzitě La Sapienza) určil staročeskou bibli z knihovny milánské
Brery jako qíznamn;i text druhé redakce česk1fchbiblick1fch pŤekladti (196a);
Jitka KŤesálková (univerzita Bergamo) analyzovala čtyfiazyčnj,|atinsko.benátsko-česko-německy slovník z 15. století, nalezeny ve Vatikánské knihov.
ně,3 a je autorkou studie o českych pŤekladech bible a jejich qÍznamu prt-l
kulturní dějiny zemé.aZpracílingvistickych m žeme uvést studie bohemisty
Frangoise Esvana (univerzita Udine) o slovosledu v době pŤedhusitskés
a o zájmenu 3. osoby ve slaré češtině.6
o humanismu psali rusistka Laura Boschianová, která se věnovala
italsk1Ím ohlasrim v díle Jana Hasištejnského z Lobkovic,? a F. Previale,

. .2
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Cod. Pul' Lat' 1789 (Aevum 1975, vydání 1984).
Bergomurn 1984.
Buropo Orientalis 1992.
Sb. Problemi di morfosintassidelle lingue slaue 4, 1994.
L'Erropo Orientale 1938.

kte4i se zarléfi|navztah Bohuslava Hasištejnského a itďsk1fch humanistri.8
S' Graciotti a J. Kňesálková vydali v Itálii dílo A. A. Goleniščeva-Kutuzova
o italské renesanci a o slovanskych literaturách v 15' a 16. století s qfznamnou rivodní studií S. Graciottiho a obsáhlou bibliografiíJ. KŤesálkové (1973).
Současnému stavu bádání o italské literární renesanci ve slovansk;í'ch ze.
mích je věnován svazek redigovan;f S. Graciottim a Emanuelou Sgambatiovou.Rlnas cimento letterario italiano e iI mondo slauo (1986). PŤedčasně
zemŤel]íslovansk5í filolog a bohemista Bruno Meriggi (univerzita Florencie,
pak Milán) analyzoval dva staročeské anonymní texty objevené E. Winklerem v archívu tridentské kapitulyg a ve svém rozboru prvních kapitol Kosmouy a Dalimilouy hroniky sledoval prvky naznačujícímatriarchální uspoŤádání archaické společnosti v Cechách (1968).
Meriggi je autorem jedin;fclr knižně vydan ch italsk;/ch dějin české
a slovenské literatury (1958, rozšíŤeno1968), ve ktelÍch sejeho filologické
zájny ptomítají do zprisobu' jakfm oceřuje starší literaturu, zejména
stŤedověkou a humanistickou. Pokud jde o období baroka (pro něŽ v italském
textu užívá českého označeni ''temno.'), pokračuje Meriggi ve stopách
Vlčkoqfch a JakubcoqÍch; hodnotí qysoce barokní dějepisectví v protikladu
k poezii; tu odb1ivá několika Ťádky. končícímitěmito slovy: ''Mezi veršovci
doby temna stačípŤipomenout jména Adama Michny z otradovic, Felixe
Kadlinského a BedŤicha Bridela.'' V podceĎování barokního básnictví nebyl
ostatně Meriggi v Itálii sám, i Lo Gatto ve svém pŤehledu českéliteratury
zaÍazeném do VI. svazku kolektivního ďfl'a Storia delle letterature rnoderne
d,Europa e d,America (1958.60) pŤecházi toto období jen stručnou
charakteristikou. A' M. Ripellino, kter nepochybně barokní období dobŤe
zna| _ a jebo Magická Praha to dokazuje - ovšem pŤipomíná ve sv ch
studiích o Halasovi a Holanovi styčnébody s Michnou, Kaďinsk m, Bridelem
a KoŤínkem. Diskusi o jazyku u Balbína a obrany českéŤečikoncem 18'
století studovď slovansk;í filolog a bohemista Giuseppe Dell'fuata (univerzita
Pisa) ve sborníku La questione della lingua presso gli slaui (7972).
AŽ na zmíněné v jimky bylo v minulosti českéliterární baroko v Itálii
opomíjeno; oŽivenízájmu nastává teprve od konce osmdesát1/ch let' Barokem
se začal zab;Ívat bohemista Giuseppe Dierna, kte4Í mimo jiné analyzoval
ze strukturálního a naratologického hlediska Bridelriv Ziuot su. Iuana,O
a ve svazku k poctě S. Graciottiho Filologia e letteratura nei paesi slaui
z roku 1990 sledoval problém prostoru a utopie v Komenského Labyrintu
(v témžesvazku lyšel i pŤíspěvek A' Wildové-Tbsi o motivu tance u někte4Ích
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Conuiuium 1949.
Ricerche Stauistiche 1960.
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Ri,","l,u Slauistiche 1989; sborník pražskébalbínovskékoďerence 1992

7I

nemoc a ostatní díIa čekajína návrat demokracie. Podobn1fosud potkal
i díloJaroslava Haška.V letech 1928-29w. Giusti sice píšeobsáhl;,ičlánek
o Švejkovido Rivista di letterature slave (1928 a1929) a Renato Poggioli
recenzujev časopiseSolaria ( 1932l francouzsky pŤeklad Suejha,ale marně
se volá po italském pŤekladu,Haškriv antimilitaristick1i hrdina se prostě
do ovzdušírašícíchsnah o italské impérium nehodil.
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A PŘEKLADY

zE STARŠÍČnsxÉ LITERÁTURY

Není pŤílišznámo, žev mlad;fch letech se A. M' Ripellino věnoval i staročeské literatuie. Jeho dvě pÍehlednéstudie1.e originí a IlT|ecento2 piedstavují patrně jistou rilitbu tehdejším akademick m zvyklostem, které vyžadovaly, aby začínajícíslavista prokázal svou kompetenci i v oblasti starší
literatury. To Ripellino sice brilantně udělal, nicméně zmínky o tom, jak
se některá tradiční témata či postavy uplatĎují u moderních spisovatelri,
prozranljí, že jeho zájmy již tehdy směŤovaly k literatuŤe současné'
Je tŤeba Ťíci,Že aŽ na q/jimky se bohemisté v Itálii málo zabyvali starší
českou literaturou ajazykem té doby. Projejich studium byl vŽdy podstatny
pŤínos slovansk1Ích filologri, a to ať šIoo nálezy textri v italsk ch archívech,
či o jejich analfzy. Profesor slovanské filologie Sante Graciotti (dnes na
Ťímskéuniverzitě La Sapienza) určil staročeskou bibli z knihovny milánské
Brery jako qfznamn;í text dnrhé redakce česk;Íchbiblick;fch pŤek]adri (1964);
Jitka KŤesálková (univerzita Bergamo) analyzovala čtyfiazyčn,llatinsko.benátsko-česko-německ;í slovník z 15. století, nalezen;Í ve Vatikánské knihov.
ně,3 a je autorkou studie o českych pňekladech bible a jejich v;Íznamu pr.o
kulturní dějiny zemé.aZ prací lingvistick;Ích mrižeme uvést studie bohemisty
Franqoise Esvana (univerzita Udine) o slovosledu v době pňedhusitskés
a o zájmenu 3. osoby ve staré češtině'6
o humanismu psali rusistka Laura Boschianová, která se věnovala
italskyím ohlasrfm v díle Jana Hasištejnského z Lobkovic,7 a F' Previale,
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Cod. Pul. Lat. 1789 (Aevum 1975, vydání 1984).

kte4í se zaměfil na vztah Bohuslava Hasištejnského a itďsk ch humanistri's
S. Graciotti a J. KŤesálková vydali v ltálii díIo A. A. Goleniščeva-Kutuzova
o italské renesanci a o slovansk;fch literaturách v 15. a 16. století s vyznamnou rivodní studií S' Graciottiho a obsáhlou bibliografiíJ. KŤesálkové (1973).
Současnému stavu bádání o italské literární renesanci ve slovanskych zemích je věnován svazek redigovan;f S. Graciottim a Emanuelou Sgambatiovol Rinascimento letterario italiano e il mondo slauo ( 1986). PŤedčasně
zemŤel]f slovansk5í filolog a bohemista Bruno Meriggi (univerzita Florencie,
pak Milán) analyzoval dva staročeské anonymní texty objevené E. Winklerem v archívu tridentské kapitulyg a ve svém rozboru prvních kapitol Kosmouy a Dalimilouy kronihy sledoval prvky naznačujícímatriarchální uspoŤádání archaické společnosti v Cechách (1968)'
Meriggi je autorem jedinfch knižně vydan;fch italsk;fch dějin české
a slovenské literatury (1958, rozšíŤeno1968), ve kteÚch sejeho filologické
zájmy promítají do zprisobu, jakfm oceĎuje starší literaturu, zejména
stŤedověkou a humanistickou. Pokudjde o období baroka (pro něž v italském
textu užívá českého oznaÓení .'temno''), pokračuje Meriggi ve stopách
Mčkoqfch a Jakubcov1Ích; hodnotí vysoce barokní dějepisectví v protikladu
k poezii; tu odb1y'váněkolika Ťádkv. končícímitěmito slovy: '.Mezi veršovci
doby temna stačípŤipomenout jména Adama Michny z otradovic' Felrxe
Kadlinského a BedŤicha Bridela.'. V podceĎování barokního básnictví nebyl
ostatně Meriggi v Itálii sám, i Lo Gatto ve svém pŤehledu českéliteratury
zaíazenélmďo VI. svazku kolektivního ďíla Storia delle letterature moderrt'e
d,Europa e d'America (1958-60) pŤechází toto období jen stručnou
charakteristikou. A. M. Ripellino, ktery; nepochybně barokní období dobre
znal _ a jeho Magickd Praha to dokazuje - ovšem pŤipomíná ve svych
studiích o Halasovi a Holanovi stycné body s Michnou, Kaďinsk;rrn, Bridelem
a KoŤínkem. Diskusi o jazyku u Balbína a obrany českéŤečikoncem 18.
století studoval slovansky filolog a bohemista Giuseppe Dell'fuata (univetzíta
Pisa) ve sborníku La questione della lingua presso gli slaui (1972).
Až na zmíněné vfjimky bylo v minulosti českéliterární baroko v Itálii
opomíjeno; oživenízájmlnastává
teprve od konce osmdesát ch let. Barokem
se zača] zab;Ívat bohemista Giuseppe Dierna, kte4i mimo jiné analyzoval
ze strukturáIního a naratologického hlediska Bridelriv Ziuot su. Iuana,o
a ve svazku k poctě S. Graciottiho Filologia e letteratura nei paesi slaut.
z roku 1990 sledoval problém prostoru a utopie v Komenského Labyrintu
(v témže svazku vyšel i pŤíspěvek A. Wildové-Tosi o motivu tance u někte4/'ch
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barokních autorri). Je zajímavé,Že na prvním místě mezi česk;fmiautory
v Itálii stojí právě Komensk;í. V pŤehlednébibliografii A. Wildové (1980)
najdeme na sto položekt kajícíchse pŤekladri z Komenského, odborn;fch
studií ojeho díle a recenzí. Na počátku století vyšla a později byla znovu
pŤeloženaDid.actica magnc,, máme pŤeklaď Parnpaedie, několik dobŤe
koncipovan;ich' obsáhl;fchqfborri z pedagogickéhodíla,pozornost se věnuje
jeho názor m na vyučováníjazykri atd. Komenskf je nahlíženpňedevším
jako pedagog afi|ozof, a ti, kdo v Itáliijeho dílo z těchto hledisek studují,
jako B. Bellerate, M. Fattoriová, G. Limitiová, D. Gasparini, nejsou
bohemisté. Literární aspekty díla, jeho umělecké hodnoty zristávají tedy
častostranou, i kdyždo vlboru b;fvajízahrnuty i wyvky z InpyrjnÚu, vesměs
souvisejícís Komenskéhonázory na studium, qfchovu čivědu. o Labyrintu
psal S. Corduas, uŽ zmínén,!G. Dierna, naposledy se mu věnoval G. Cengiarotti (Il teatrose il labirinto,1994),je však piíznačné,
žeLabyrint suěta
nebyl nikdy vydán v italštině cel;i. V letošnímroce má vfrít ve svazku pŤipravovaném Ustavem italské encyklopedie Kšaft umírajícímatky Jednoty
bratrshév píekladu A. Wildovéa Annalisy Cosentinové:bude to první ucelené literární díIo Komenského, které vyjde italsky.
osud Komenskéhodíla v Itálii má některéprvky společné
s ohlasem
díla Jana Husa. To, co Hus znamenal pro českouliteraturu čijazyk, z stává
v pozadíve srovnání s teologickoudimenzíjeho díla a s historicklmi dusledky jeho činnosti. o Husovi' husitském hnutí, českéreformaci, táboritech,
o tradÍcivaldensk;fch vyšly desítkypraď, v myšlenkovémrozpětÍď B. Mussoliniho (Giouanni Hus il Veridico,1913, 1948) až po současnéodborné
studie historikri a teologri (R. Cegrra, G. Gonnet, L. Ronchi De Michelis,
L. Santiniová, V. Vinay, F. Leoncini). Jejich činnostdoplĎujípŤeklady prací
česk ch odborníkri A. Molnára (Jan Hus testimone della ueritd, 1973: Il
taborita, 1986) a J. Macka (La Riforma popolare, Ig73).
Možnost poznat texty staročeskéliteratury v italskfch pŤekladech se
v podstatě omezuje na antologie. Nejde však o antologie věnovanév lučně
staréčeskéliteratuŤe, n;fbržo qfbory sahajícíaŽ do současnosti,popŤípadě
zahrnujícíukázky i z jinj,ch literatur. Luigi Sďvini zďaďl několik nejstarších
česk;fchpamátek do svéhov;fboru,'náboŽenské
poezie.'1lcorallo d,iS. Venceslao (1942);J. KŤesálková pŤeloŽilariryvky z Kosmy, Dalimila aAlerandreidy
pro souborÁntologia delk letteraturepolacca.unghcrcg-ceca-sloua,cca
(Ig70);
lo Gattovi vděčímeza pŤekladyMastičká,ŤeaHry o tŤechMariíth, uveŤejněné
ve svazku Teatroreligioso del medioeuofuori d,Italia (L949).Ukázky z Husa
a Chelčického|ze na|éztv Chiesa inuisibile (1978). Několik pŤekladri
barokních textri s komentáŤemje otištěno ve zmíněnézás|užnéantologii
L. Salviniho.

19. sToLETÍ
Po druhé světovéválce se pozornost bohemistri zaměŤilajen na nejqfznamnějšípostavy národního obrození.Vymizela česko.italská tématavšímající
si někdy i okrajoqfch zjevri stejně jako zájem o Heyduka, Machara či V.
Mrštfta; s v1ÍjimkouGiustiho se nikdo nevrátil k dílu J. Zeyeta, V popŤedí
zájmu stojí Mácha, Němcová, Havlíček,Palack;f, Neruda. Po G. Maverovi
(1925) věnoval Máchovi svou pŤeváŽněbiograficky za|oženoustudii E. Lo
Gatto a je tŤebapŤipomenout, žejeho r;fmovan;f pŤeklad Mdje je prvním
pokusu Riccarda Selripln;ÍmpŤekladem do italštiny (1950) po částečném
viho (časopisecky1932,jako sanrostatn;ftisk 1934).Máchou ajeho dobou
se zab val B. Meriggi v recenzi knihy H. Granjardall a v článku, v němž
,'vloudila.'
konfrontuje Máchu a Leopardiho (1960).Uvaha o Máchovi se
i do svazku esejío ruskéliteratuŤeL. Paciniho Savoj Schede russe (1959).
V roce 1976 vyšel máchovsk svazek A. Wildové-Tosi(univerzita La Sapienza v Římě), zahrnujícívedle obsáhlérivodnístudie i pŤekladyautobiografickfchpt z, deníku a dopisri. K Máchovi se vrací Sergio Corduas (univerzita
.'obrysy
Benátky) a Sylvie Richterová (univerzita Viterbo), která sleduje
do
ticha,' oxymÓron u Máchy, Holana, Halase, Skácela, oba v pŤíspěvcích
svazku k poctě E. Lo Gatta (1980).
Souborn;im otázkám národního obrození i jednotliv;fm postavám se
věnoval W Giusti v pracích sebran5íchdo svazkti Lo Cecoslouacchia (L945)
aPagine boerne(|970). Giusti dlouho setrvával na pojetíčeskéa slovenské
.'větve.'československého
národa,',jinak všakchápe Čechyjako zemi patŤící
.'díloprofesorri.'.
kulturní tradicí k západu a národní obrození vidí jako
V popŤedíjeho zájmu stojí Palack5Ía Havlíček,Vrchlick]i a Čech,pŤičemŽ
hlavní driraz klade na politické, ideologickéa kulturní aspektyjejich činnosti'
Slovanskou myšlenku v českéliteratuŤe první poloviny 19' století sleduje
ve své práci rusistka a bohemistka Jaroslava Marušková-Demartisová
(univeráta Pisa), kdeŽboslovansk;f filolog Sergio Bonazza (univerzita Verona)
odmítá myšlenku společn;Ích
rysri slovans\Ích literatur a zdrirazĎuje kulturní
analogie mezi literaturami vzniklymi v rámci habsburské monarchie, tedy
napŤíklad mezi autory česk1fmia rakousk;fmi'l2 Profil B. Němcové načrtl
v rivodu ke svémupŤekladuBabiilry lo Gatto (1951).Marušková-Demartisová
se zab vala ričastíNěmcové v národním obrození ajejím stylem (1974).
DellAgata podal rozbor KŤtu suatéhoVladitníra v souvislosti s rusk;f'mi
historick mi prameny a s ukrajinsk;fm lidoqfm veršem.13
A konečněje
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barokních autorri). Je zajímavé,žena prvním místě mezi česk mi autory
v Itálii stojí právě Komensk;f. V pŤehlednébibliografii A. Wildové (1980)
najdeme na sto poloŽek t kajícíchse pŤekladri z Komenského, odborn1fch
studií ojeho díIe a recenzí. Na počátku století vyšla a později byla znovu
pŤeloženaDidactica magna' máme pŤeklad Pampaedje, několik dobŤe
koncipovan;Ích'obsáhl ch \rÍborriz pedagogickéhodíla,pozornost se věnuje
jeho názor m na vyučováníjazykriatd. Komensk je nahlíženpŤedevším
jako pedagog afi|ozof, a ti, kdo v Itáliijeho dílo z těchto hledisek studují,
jako B' Bellerate, M. Fattoriová, G. Limitiová, D. Gasparini, nejsou
bohemisté. Literární aspekty díla, jeho umělecké hodnoty zristávají tedy
častostranou' i kdyždo w;fborrib;fvajízahrnuty i Íryvky z Labyrintu,vesmés
souvisejícís Komenskéhonázory na studium, qÍchovučivědu. o Labyrintu
psal S. Corduas, uŽ zmíněn G. Dierna, naposledy se mu věnoval G. Cen.
giarotti (Il teatro se iI labirinto, 1994),je však pŤíznačné,
žeLabyrint suěta
nebyl nikdy vydán v italštině cel;Í'V letošnímroce má vyjít ve svazku pŤipravovaném Ústavem italské encyklopedie Kšaft urnírajícímatky Jed.noty
bratrshév pŤekladu A. Wildovéa Annalisy Cosentinové:bude to první ucelené literární dílo Komenského, které vyjde italsky.
osud Komenskéhodíla v Itálii má některéprvky společné
s ohlasem
díIaJana Husa. To, co Hus znamenal pro českouliteraturu čijazyk, zistává
v pozadíve srovnání s teologickoudimenzíjeho ďIa a s historickjmi drisledky jeho činnosti. o Husovi, husitském hnutí, českéreformaci, táboritech,
o tradici valdensk;Íchvyšly desítkyprací,v myšlenkovémrozpětíod B. Mussoliniho (Giouanni Hus il Veridico,1913, 1948) až po současnéodborné
studie historikri a teolog (R. Cegrra,G. Gonnet, L. Ronchi De Michelis,
L. Santiniová, V. Vinay, F. Leoncini). Jejich činnostdoplĎujípŤeklady prací
česk;fchodborníkri A. Molnára (Jan Hus testimone della veritd, 1973: Il
taborita, 1986) a J. Macka (La Riforrna popolare, Lg73).
MoŽnost poznat texty staročeskéliteratury v italskfch pŤekladech se
v podstatě omezuje na antologie' Nejde však o antologie věnovanév lučně
staréčeskéliteratuŤe, n;ibržo q/bory sahajícíaždo současnosti,popňípadě
zahrnujícíukázky i z jinych literatur. Luigi Salvini zďaďl několik nejstarších
českfchpamátek do svéhovboru .'náboženské
poezie,,II coralIod,iS. VencesIao G942); J. KŤesálková pŤeložilariryvky z Kosmy, Da|imi|a aAl'erandreidy
pro souborÁztologia dclle letfuraturepolacca-unghcrcse-ceca-slouatca
(1970);
I,o Gattovi vděčímezapŤeHady Mastičhd,Ťe
aHry o tŤechMaiíth, uveŤejněné
ve svazku Tbatroreligioso del medioeuofuori d'Italia (L949).Ukázky z Husa
a Chelčického|ze na|éztv Chiesa inuisibile (1978). Několik pŤekladri
barokních textri s komentáŤemje otištěno ve zmíněnézás|uŽnéantologii
L. Salviniho.

19. stor,prÍ
Po druhé světovéválce se pozornost bohemistri zaměŤilajen na nejqÍznamnějšípostavy národního obrození.Vymizela česko-italská tématavšímající
si někdy i okrajoqfch zjev stejně jako zájem o Heyduka, Machara čiV.
Mrštfta; s v jimkou Giustiho se nikdo nevrátil k dílu J . Zeyera. V popŤedí
zájmu stojí Mácha, Němcová, Havlíček,Palack , Neruda. Po G' Maverovi
(I92il věnoval Máchovi svou pŤeváŽněbiograficky založenoustudii E. Lo
Gatto a je tŤebapŤipomenout, žejeho 4fmovan pŤeklad Mdje je prvním
pokusu Riccarda Selpln m pŤeklademdo italštiny ( 1950)po částečném
viho (časopisecky1932,jako sanrostatnf tisk 1934).Máchou a jeho dobou
se zab]ÍvalB. Meriggi v recenzi knihy H. Granjarda11 a v článku, v němž
konfrontuje Máchu a Leopardiho (1960).Uvaha o Máchovi se',vloudila'.
i do svazku esejío ruské literatuŤe L. Paciniho Savoj Schede russe ( 1959).
V roce 1976 vyšelmáchovsk;.isvazek A. Wildové-Tosi(univerzita La Sapienza v Rímě),zahrnujícívedle obsáhtérivodnístudie i pŤekladyautobiografick;fch prÓz, deníku a dopisri. K Máchovi se vrací Sergio Corduas (univerzita
''obrysy
Benátky) a Sylvie Richterová (univerzita Viterbo), která sleduje
do
ticha'. oxymÓron u Máchy' Holana, Halase, Skácela, oba v pŤíspěvcích
svazku k poctě E. Lo Gatta (1980).
Souborn5ím otázkám národního obrození ijednotliq/m postavám se
věnoval W. Giusti v pracích sebran;/'chdo svazkiLa Cecoslovacchia (1945)
aPagine boeme(1970).Giusti dlouho setrvával na pojetíčeskéa slovenské
'.větve',československého
národa..,jinak však chápe Čechyjako zemi patŤící
'.díIoprofesorri.'.
kulturní tradicí k západu a národní obrození vidí jako
V popŤedíjeho zájmu stojí Palacky a Havlíček,Vrchlickf a Čech,pŤičemž
hlavní driraz klade na politické, ideologickéa ku]turní aspektyjejich činnosti.
Slovanskou myšlenku v českéliteratuŤe první poloviny 19. století sleduje
ve své práci rusistka a bohemistka Jaroslava Marušková-Demartisová
(univeráta Pisa), kdeŽto slovansk;Ífilolog Sergio Bonazza (univeráta Verona)
odmítlímyšlenku spolďn;fch rysri slovans$ch literatrrr a zdrirazĎuje kulturní
analogie mezi literaturami vznikl;fmi v rámci habsburské monarchie, tedy
napŤíklad mezi autory česk;fmia rakousk;Ími.t2Profil B. Němcové načrtl
v rivodu ke svémupŤekladuBabičlq I.o Gatto (1951).Marušková-Demartisová
se zab]fvala ričastíNěmcové v národním obrození a jejím stylem (L974).
DellAgata podal rozbor KŤtu suatéhoVladirníra v souvislosti s rusk;ími
historickfmi prameny a s ukrajinsk;fm lidoq|'m veršem.lSA konečněje
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tŤeba pŤipomenout' Že A. M. Ripellino napsal v mládí prrikopnickou studii
o loutkovém divadle a loutkáŤích v českémnárodním obrozeníla a v jeho
'.českého
literárního
ťaném článku o Jiráskovi1s najdeme i ocenění
biedermeieru".
Tento pŤehled by nebyl ripln;f, kdybychom nepŤipomněli alespoĎ stručně
pĚínos italsk5Ích historikri' Někter m otázkám českéhonárodního obrození
se věnoval v Íadě prací Angelo Tamborra {univerzita La Sapienza Řím).'.
Tamborra je rovněž autorem studie o J. V' Fričovi v Itálii.17 Giuseppe Cengiarotti (univerzita Benátky) studoval pojetí státu u Palackého,l8 Alfredo
Laudiero (univerzita Neapol) doprovodil fundovanym rivodem svrij v bor
z českych dokumentri _ od Palackého po Manifest Ceské moderny - věnova''pramenrim
liberalismu ve stŤední Evropě', Ul tiglio slauo, 1992)'
n;Ích
o pŤekladech jsme se již částečně zmínili. Ukázky z česk ch autor
byvají zaŤazovány do antologií: Celakovského, Máchu, Vrchlického a BŤezinu
nalezneme v antologii světové lyriky otfeo Í97 4), Krale Lauru v pŤekladu
B' Meriggiho ve vyboru Umoristi dell'ottocento (1960). Tlrolshé elegie pŤeložil
Paolo Statuti.lg T}'lovu báchorku S'roáonichj, dudákv Ripellinově pŤekladu
najdeme v antologii Fiabe teatrall (1958); Nebožha Barbora K. Světlé,
pfeložená rusistkou Anjutou Maver Lo Gattovou (univerzita Řím), dobŤe
figuruje ve vyboruNouellieri slaui 1946), Vybírat z klasikri českéliteratury
je nepochybně nezbytné, někdy však pŤi v;iběru, piípadně zkracování textri
jde spíšo svévolnézásahy mimoliterárního charakteru. V titulech se občas
projevuje snaha ..prodat,' autora i za cenu podbízivosti, využívají se názvy
v minulosti rispěšné,sk;ftajícítak trrčitou naději na komerční tispěch i dosud
neznámého českéhoklasika. V;Íběr pohádek B' Němcové a K. J. Erbena
lryšel pod názvemPohádhy z magické Prahy (I990),i když jejich svět koŤení
na českémvenkově, a Jiráskovy Staré pouěsti českése objevilyv okleštěném
v1fboru s názvem Pouídky a pouěsti zlaté Prahy (1989)' V prwním pŤípadě
je tu zŤejmá snaha využít trvalého rispěchu Mogiché Prahy A' M. Ripellina
(1973), ve druhém se spoléhá na obrovsk]f a dosud živy ohlas starého filmu
V. Harlana Zl.atéměsto, jehož děj se odehrává v Ptaze;jistě ne náhodou
je to jeden z prvních barevn;Ích filmrl uveden;fch v Itálii.
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20. SToLETÍ
Generace slavistri nastupující počátkem padesá|/ch let upevĎuje pŤedevším
povědomí o autonomních hodnotách českéliteratury, kterou zaŤazuje ďo
kontextu nejen rízceitalského, ale evropského. Jako pŤíklad mriŽeme uvést
studii srbochorvatisty (a občasnéhobohemisty) Danina Di Sarra o technice
Čapkova románll Pouětroť42ove které Di Sarra Ťadí Čapka vedle Hr-rxleyho,
Gida, Joyce a Pirandella. Y téžedobě se vytrácejí historizující témata a
sílí zájem o literaturu moderní' V mezivá]ečnych a válečnÝch letech jí sice
věnovali pozornost ve svych občasn5ichpŤehledech literárních novinek E'
Lo Gatto a Leone Pacini Savoj, intenzívněji ji však studoval pouze W. Giusti
Qeho práce o soudobé českékultuŤe vycházeji roku 1932). Mění se tedy
tematika a mění se i pŤístup k textrim. Impuls směrem k současnosti dává
koncem čtyricát;fch a počátkem padesát ch let zejména A. M. Ripellino,
ktery v roce 1950, v pouh1fch sedrnadvaceti letech, vydává své pozoruhodné
dějiny současnéčesképoezie Storia della poesia ceca contemporanea. Cel'á
koncepce budoucí Ripellinovy činnosti je zŤejmá z této knihy; Iiteratura
je nazíránav souvislosti s avantgardou českou i evropskou, s hudbou, fllmem,
divadlem' qítvarn]fm uměním' V1ítvarn1Ídoprovod s fotografiemi Teigovych
koláží a reprodukcemi prací Skupiny 42 _bohlžel vypuštěnyve druhém
vydání z roku 1981 - tvoŤíproto nedílnou součást knihy. Ripellino nikdy
nestavěl bariéru mezi jednotliqÍmi projely umění, stejně tak jako nesledoval
schémata české akademické kritiky a byl značně alergick;Í na kritiku
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Pokud jde o qíbory a qfběr, zajímaq/ je osud Nerudovych Malostranskych
pouídeh. Star;f' ale dobr;/ pňeklad Jolandy Torracy-Veselé byl beze změny
pŤetištěn ještě v roce 1982, s rivodními slovy Claudia Magrise. Ve svazku
proto chybí, stejně jako tomu bylo v roce 1930, Tyden u tichém domě (poďIe
sdělení pŤekladatelky byl tehdy vypuštěn lrvrili pŤílišnému rozsahu) a povídka
U tŤílilií (,,nezapada1a do celkového tÓnu.'knihy). MriŽeme dodat, že povídku
U tí.ílilií zaŤadila J. KŤesálková do zmíněné antologie (1970), že Tj,den u
ticfulm domě vyšelv pŤekladu a s rivodem bohemisty Daria Massimiho (1989)'
a v roce 1984 vyšel nov;Íkompletní pŤeklad V' Kuželové a A. Lunardiho.
IkdyŽ zájem o české19. století se nedá srovnat se zájmem o současnou
literaturu, piece se občas _ díky odvaze spíšmenŠíhoa okrajového nakladatele - objeví záslužn;; počin:Arbesriv DaĎel na skŤipci, dílo autora v Itálii
do té doby zce|a neznámého, vyšel s pŤedmluvou S. Richterové v malém
piombinském nakladatelství Aktis (1990)'
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tŤeba pŤipomenout, že A. M. Ripellino napsal v mládí pr kopnickou studii
o loutkovém divadle a loutkáŤích v českém národním obrozeníla a v jeho
..českého
literárního
raném článku o Jiráskovi1s najdeme i ocenění
biedermeieru".
Tento pŤehled by nebyl rípln;i, kdybychom nepŤipomněli alespoĎ stručně
pĚínos italsk3ích historikti. Někte4fm otázkámčeského národního obrození
se věnoval v Íadě pracÍ Angelo Tamborra (univerzita La Sapienza Řím).'n
Tamborra je rovněž autorem studie o J. V. Fričovi v ItáIii.17 Giuseppe Cengiarotti (univerzita Benátky) studoval pojetí státu u Palackého,18A]Íiedo
Laudiero (univerzita Neapol) doprovodil fundovanym rivodem svrij vybor
z česk1iclrdokumentri _ od Palackého po Manifest Českémoderny - věnova'.pramenrim
liberalismu ve stŤední Evropě', 0I tiglio slauo, 1992).
nych
o pŤekladech jsme se již částečně zmínili. Ukázky z českych autorri
byvají zaŤazovány do antologií: Celakovského, Máchu, Vrchlického a BŤezinu
'197 4), Krale Lá'uru v pŤekladu
nalezneme v antologii světové |yriky otfeo
B' Meriggiho ve vyboru Umoristi dell,ottocento (1960). Ilrolské elegie pŤeloŽil
Paolo Statuti.1Í)T}'lovubáchorku S'raáonich!, duddhv Ripellinově pŤekladu
najdeme v antologii Fiabe teatrall (1958); Nebožha Barbora K' Světlé'
pieložená rusistkou Anjutou Maver Lo Gattovou (univerzita Říml, dobŤe
figuruje ve vyboru Nouellieri slaui (1946). Vybírat z klasikri českéliťeratury
je nepochybně nezbytné, někdy však pŤi v;Íběru, pŤípadně zkracování textri
jde spíšo svévolnézásahy mimo]iterárního charakterrr. V titulech se občas
projevuje snaha .,prodat'' autora i za cenu podbízivosti, vyuŽívají se názvy
v minulosti tispěšné,sk;Ítajícítak trrčitou naději na komerční rispěch i dosud
neznámého českéhoklasika. V1Íběr pohádek B. Němcové a K. J. Erbena
lyšel pod názvemPohddhy z ma1ické Prahy (1990), i když jejich svět koŤení
na českémvenkově, a Jiráskovy Staré pouěsti česhése objevily v okleštěném
vyboru s názvem Pouídky a pouěsti zlaté Prahy (1989). V prwním pŤípadě
je tu zŤejmá snaha využít trvalého írspěchu Magiché Prahy A' M. Ripellina
( 1973), ve druhém se spoléhá na obrovsk5Ía dosud živ ohlas starého flImu
V. Harlana ZIaté město, jehož děj se odehrává v Ptaze; jistě ne náhodou
je to jeden z prvních barevn5ích filmrf uveden ch v ltálii.
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Pokud jde o qíbory a qfběr, zajímavy je osud Nerudov1fch Malostranskych
pouídeh. Star;Í, ale dobry pňeklad Jolandy Torracy-Veselé byl beze zmény
pŤetištěn ještě v roce 1982, s rivodními slovy Claudia Magrise. Ve svazku
proto chybí, stejně jako tomu bylo v roce 1930, Tj,den v tichém domě (poď|e
sdělení pŤekladatelky byl tehdy qrpuštěn lorili pÍi1išnému rozsahu) a povídka
U tŤílíhí (,,nezapadala do celkového tÓnu.'knihy). Mrižeme dodat, že povídku
U tŤílilií zaŤadila J. KŤesálková do zmíněné antologie (1970), že Tj,den u
ticluémdomě vyšelv pŤekladu a s vodem bohemisty Daria Massimiho (1989)'
a v roce 1984 vyšel nov;Íkompletní pŤeklad V. Kuželové a A. Lunar'diho.
Ikdyžzájem o české19. století se nedá srovnat se zájmem o současnou
literaturu' pŤecese občas _ díky odvaze spíšmenšího a okrajového nakladatele - objeví záslužn5í počin: Arbesriv DdĎel na skŤipci, dílo autora v Itálii
do té doby zce|a neznámého, vyšel s pňedmluvou S. Richterové v malém
piombinském nakladatelství Aktis (1990).

20. sror,prÍ
Generace slavistri nastupující počátkem padesá|/ch let upevĎuje pŤedevším
povědomí o autonomních hodnotách českéliteratury, kterou zaÍazlje do
kontextu nejen rizce italského' ale evropského. Jako pŤrtlad m Žeme uvést
studii srbochorvatisty (a občasnéhobohemisty) Danina Di Sarra o technrce
Čapkova románu Pouětroii,2o vekteré Di Sarra Ťadí Čapka vedle Hrrxleyho,
Gida, Joyce a Pirandella. Y téžedobě se vytrácejí historizující témata a
sílí zájem o literaturu moderní' V meziválečnych a válečn;fch letech jí sice
věnovali pozornost ve svych občasn;ÍchpŤehledech literárních novinek E.
Lo Gatto a Leone Pacini Savoj, intenzívněji ji však studoval pouze W. Giusti
Qeho práce o soudobé českékultuŤe vycházeji roku 1932). Mění se tedy
tematika a mění se i pŤístup k textrim. Impuls směrem k současnosti dává
koncem čtyricátfch a počátkem padesátych |et zejrnéna A. M. Ripellino,
ktery v roce 1950, v pouh;ich sedrnadvaceti letech' vydává své pozoruhodné
dějiny současnéčesképoezie Storia della poesia cecd contemporanea. Ce|á
koncepce budoucí Ripellinovy činnosti je zŤejmá z této knihy; Iiteratura
je nazírána v souvislosti s avantgardou českou i evropskou, s hudbou, flImem,
divadlem, lytvarn;fm uměním. V1itvarn1f doprovod s fotografiemi Teigoqfch
ko|áží a reprodukcemi prací Skupiny 42 _bohužel vypuštěn ve druhém
vydání z roku 1981 - tvoŤíproto nedílnou součást knihy. Ripellino nikdy
nestavěl bariéru mezi jednotliqfmi projely umění, stejně tak jako nesledoval
schémata české akademické kritikv a byl značně alergicky na kritiku
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marxistického ražení. Měl zvídavost badatele a fantazii básníka, a z toho
vypl vajícítalent vynášet na povrch autory ajevy zasuté či okrajové, často
opomíjené v literárních pŤíručkách, autory provokující nebo dočasně
ryhoštěné. V roce 1950 lycházejí v časopise Convivium dvě studie, o Jakubu
Demlovi a o Josefu Capkovi, v leteclr 1949, 1951 a1952 piekládá Halase,
od roku 1947 se postupnymi pŤeklady a studiemi blížík dílu Madimíra
Holana. Konečnym v;Ísledkem jsou pak dva vynikající qfbory, Imagena
(1971) aNoc s Hamletetn (1966)' Z podnětu A. M. Ripellinavycházi Deuět
bran JiÍího Langra (1967), kniha, která byla pro Itálii objevem a dočkala
se několika vydání. V sedrndesátych letech, kdy se v Ceskoslovensku zaviely
vody nad dílem JiŤího KoláŤe, usiluje Ripellino (mimo jiné lektor
nakladatelství Einaudi) o vydáníjeho ko|áŽí, které doprovází svou studií
( 1976). A mťržemepokračovat dál: Fuksriv Spalouač mrtuol, román JiŤílro
Frieda Hobby, MeziprŮzhum nejblížeuplynulého Věry Linhartové, vybory
z Haškoq/ch povídek, Hrabalriv Inzerdt na d m, ue hterém už nechci bydlet,
to vše jsou texty. které Ripellino v Itálii prosazuje, doprovází sv5Ímirivody
či doslovy, spolupracuje na pŤekladech (pŤekládala je jeho Žena EIa
Ripellino-Hlochová)' V šedesát ch \etecbtěžíze sv1ich poby.triv Praze, aby
irrformoval italskou veŤejnost o rrovinkách v českékultuŤe a konečně o
dŮsledcíclr sovětské invaze (dnes ve sborníku.I fatti di Praga, I98$. Magichd
Pralta (1973) mohla vyjit v Československu aŽ téměŤ po dvaceti letech;
,,povídky
z českého|esa,, Storie del bosco boemo (1975)
Ripellinovy poetické
máme zatím jen v italštině'
Slavisté i bohemisté prisobící na italskych univerzitách věnovali mnoho
tísilí propagaci českémoderní literatury a zejména pŤekladri. Jedním z
nejaktivnějších byl Ripellinriv vrstevník Bruno Meriggi' kter;í se ve sv;Ích
odborn ch pracích věnoval i poezii (studie o Wolkerovi, o lidové poezii),
pŤekládal však zejména prÓzu, mimo jiné I. olbrachta (o sm'utnlch očích
Hany Karadžičoué, Anna proletdÍka) a J ' Bora (TerezírtshéRequieml. Svou
pr.acÍ o K. Capkovi a pňeklady Pouídeh z jedné a druhé kapsy a Vdlky s
mloky zaháj1l novou etapu čtenáŤskéhoa nakladatelského zájmu o tohoto
autora, která pak pokračovala od šedesát1fch let pŤeklady G.Manana(Hor.
dubal, obyčejn! žiuot, Pouětroii; R, U, R,, Věc Mahropulos), Gianlorenza
Paciniho (Bíki nemoc), A. Wildové (mladistvá poezie zeVzrušenlch tanc ).
Vlna nakladatelského zájmu kolem padesátého l ročíČapkovy smrti pŤinesla Ťadu novych pňekladri' takže dnes existují v italštině i Ziuot a dílo shla.
datele Folt!,na, Cesta n(7seueI ltalshé listy, Kniha apohryfti, pohádky' znovu
Ddšežlhaatd. Z mladé generace bohemistťrpŤekládali Čapka Giancar|oFazzi
a Luisa De Nardisová.
Podobně jako Karel Čapek i Jaroslav Hašek získal trvalé místo v Itálii
dobrého uojaha
až po druhé světové válce. První italsk;/ pŤeklad osud
Šuejhaje vydán v letech 1951-52, atove velmi populární edici. Deset let

latnvycbázinov1Í pňeklad Renata Poggioliho, v němž po jeho smrti pokračuje
B. Meriggi' Hašktiv román se brzY stal natolik populárním, Že lyšel dokonce
- po patŤičnéírpravě - jako školní četba. Vyšlo také několik vfborri z
Haškoq/ch povídek' první z nich 1l tuono uiola (1963), péčíA. M' a Ely
Ripellinovych, poslední, Lo sciopero dei maluiuenl' (1990), péčíDaria
Massimiho. Velk;i qíbor S. Corduase Su ejk contro I'Italia (1975)' doplněn;f
,'pražském
dadaplebejci a prokletem Haškovi'., se sr, m uspožádáním
studií o
(texty alternované s utržky života) značně wmyká béŽnj,m antologiím'
Hašek a jeho neuchopiteln hrdina bohemisty pŤitahuje: vrací se k němu
Corduas (1975' 1981' 1986), objevuje se v Ripellinově Magické Praze,
aÍLa|yzujejej Sylvie Richterová ve sv}ích esejích z let 1986 a 1987.
Aby se z tohoto pŤe|rledu nestal pouh;Í vyčet, soustŤedíme se nyní na
několik okruhri a autorri i za cenu toho, že některé bohemistické práce
a pŤeklady budeme muset opomenout. V dobé, kdy v Čechách vládla
marxistická Ťehole, kdy některé směry, myslitelé či autoŤi byli bud'
tabuizováni, nebo pouze jen trpěni, byly jejich texty v Itálii k dispozici.
Teze PraŽského lingvistického kror.ržku v doplněném vydání a se studií
J. KŤesálkové vyšly ve svazku La semiotica nei paesi slaui (Ig79; neríplné
vydáníje z roku 1966). PraŽsk;Í strukturalismus je v Itálii znám pŤedevším
díky činnosti S. Corduase. kten' mimo jiné pŤipravil dva velké v,fbory z
Mukďovského (1971 a L973, pruní z nich se studií); další dva MukaŤovského
texty vyšly později péčíS. Richterové2l a P. Montaniho.22 Ve svazku věnovaném Romanu Jakobsonovi, kter5i vyšel v redakci P. Montaniho a M. Prampoliniho z Ťímskéuniverzity La Sapienza, najdeme pŤíspěvek A. Wildové
o Jakobsonov;/'ch pracích z českémoderní literatury (1990)' S. Corduasovi
vděčímeza dvousvazkovou antologii z článkri K. Teiga (1982), za komentáŤ
k dílu R. Kalivody (197 I) a zavybor zfilozofick ch prací J. L. Fischera (1977),
se zasvěcen;Ínni vody do problematiky. Gianlorenzo Pacini, povoláním profesor ruskéhoj azyka a literatury na univerzitě v Arezzw, autor dvou svazkri
o pražském jaru (1968) a následující normalizaci (1973), seznámil italskou
veŤejnost s J' Patočkou (1970) a od sedmdesát ch let pŤekládal
divadelní
hry filozofické texty i listy z vězení V' Havla' PŤeložil mimo jiné román
JiŤt1roWeila Moskua-hranice a současně - ve světové premiére _ jeho
DŤeuěnou lžíci, a to Ťadu let-pŤedtím (1970), neŽ mohl vyjít česk;i
o.lg'.'il. e.,l
surrealismus nebyl v Československu pŤílišvítán; v Itálii
studovali rrizne
Jeho aspekty pŤedevšímS. Richterová (1980, 1982, 1983) a G. Dierna (1983,
1984), kteÚ také pŤeložilNezvalovrr Valerii a t^Ýd'en
d.iutja Řezníčkriv S/rop.
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natnwcházínoqí pŤeklad Renata Poggioliho, v němŽ po jeho smrLi pokračuje
B. Meriggi' Hašktiv román se brzy stal natolik populárním, Že vyšel dokonce
- po patŤičné pravě - jako školní četba. Vyšlo také několik v;Íbor z
Haškov ch povídek, první z nich 1l tuono uiola (1963), péčíA. M. a Ely
Ripellinov1/ch, poslední, Lo sciopero dei maluiuen'' (1990)' péčíDaria
Massimiho. Velk1íqfbor S. Corduase Suejk contro I'ItaIia (1975), doplněn1í
''pražském dadaplebejci prokletem
a
Haškovi'', se swŤn uspoŤádáním
studií o
(texty alternované s írtržky života) značné vymyká běžn;ím antologiím.
Hašek a jeho neuchopiteln hrdina bohemisty pŤitahuje: vrací se k němu
Corduas (1975' 1981, 1986), objevuje se v Ripellinově Magické Praze,
ana|y^Ije jej Sylvie Richterová ve svych esejích z let 1986 a 1987.
Aby se z tohoto pŤehledu nestal pouhy v;Íčet,soustŤedíme se nyní na
několik okruhri a autor i za cenu toho, že některé bohemistické práce
a pŤeklady budeme muset opomenout' V dobé, kdy v Cechách v]ádla
marxistická Ťehole, kdy některé směry, myslitelé či autoŤi byli bud'
tabuizováni, nebo pouze jen trpěni, byly jejich texty v Itálii k dispozici.
Teze Pražského lingvistického kroužku v doplněném vydání a se studií
J. KŤesálkové vyšly ve svazku La semiotica nei paesi slaui (Ig79; neríplné
vydáníje z roku 1966). Pražskf str.ukturalismus je v Itálii znám pňedevším
díky činnosti S. Corduase, kter;/' mimo jiné pŤipravil dva velké vybory z
Mukďovského (1971 a 1973, prllní znich se studií); další dva MukaŤovského
texty vyšly později péčíS. Richterové21a P. Montaniho.22 Ve svazku věnovaném Romanu Jakobsonovi, kter 'vyšel v redakci P. Montaniho a M' Prampoliniho z Ťímskéuniverzity La Sapienza, najdeme pŤíspěvek A. Wildové
o Jakobsonov;ích pracích z českémoderní literatury (1990). S. Corduasovi
vděčímeza dvousvazkovou antologii z článkri K. Teiga (1982), za komentáŤ
k dílu R. Kalivody ( 197 1) a za ulbor z filozofick ch prací J. L. Fischera ( 1977),
se zasvěcen;foni vody do problematiky Gianlorenzo Pacini, povoláním profe.
sor ruskéhoj azyka a literatury na univerzitě v Atezz,l, autor dvou svazkri
o praŽském jaru (1968) a následující normalizaci (1973), seznámil italskou
veŤejnost s J' Patočkou (1970) a od sedmdesátÝch let pŤekládal divadelní
hry, filozofické texty i listy z vězeni V. Havla. Prelozil mimo jiné román
JiŤího Weila Mo skua-hranice a současně _ ve světové premiéŤe _ jeho DŤeuěnou lžíci, a to Ťadu let pŤedtím (1970), neŽ mohl vyjít česk;Íoriginál. Ani
surrealismus nebyl v Ceskoslovensku pŤílišvítán; v Itálii studovali rrjzné
Jeno aspekty pŤedevšímS. Richterová (1980, 1982, 1983) a G. Dierna (1983,
1984), kteÚ také pŤeložil Nezvalovu Valerii a t!,d.endiu a Řezníčkriv Slrrp.

marxistickéh o r ažení.Měl zvídavost badatele a f antaz7l básníka, a z toho
vypl vající talent vynášet na povrch autory ajevy zasuté či okrajové, často
opomíjené v literárních pŤíručkách, autory provokující nebo dočasně
vyhoštěné. V roce 1950 vycházejí v časopise Convivium dvě studie, o Jakubu
Denrlovi a o Josefu Capkovi, v letech 1949, 195 1 a 1952 pŤekládá Halase,
od roku 1947 se postupnymi pŤeklady a studiemi blížík dílu Vladimíra
Holana. Konečn;Ím v;/'sledkem jsou pak dva vynikající vybory, Imagena
(1971) a Noc s Hamletem (1966). Z podnětu A. M. Ripellinavychází Deuět
bran, J7ífrtoLangra (1967), kniha, která byla pro Itálii objevem a dočkala
se několika vydání. V sedmdesát}ích letech, kdy se v Československu zavŤely
vody nad dílem JiŤího KoIáŤe, usiluje Ripellino (mimo jiné lektor
nak]adatelství Einaudi) o vydáníjeho koIáži, které doprovází svou studií
( 1976). A mriŽeme pokračovat dál: Fuksriv Sp alouač mrtuol, román JiÍího
Frieďa Hobby, MeziprŮzhum nejblíže uplynulého Věry Linhartové, vybory
z Haškov ch povídek, Hraba|.hv Inzerdt na d m, ue kterém už nechci bydlet,
to všejsou texty, které Ripellino v ltálii prosazuje, doprovází svymi rivody
či doslovy, spolupracuje na pi'ekladech (pŤekládala je jeho žena Ela
Ripellino-Hlochová). V šedesát ch |etechtěžíze svfch pobytri v Ptaze, aby
irrformoval italskou veŤejnost o novinkách v českékultuŤe a konečně o
dúsledcích sovětské invaze (dnes ve sborníku.I/otti di Praga, 1988). MasichÓ'
Praha (1973) mohla vyjít v Československu až téměŤ po dvaceti letech;
..povídky z českéholesa'' Slorle del bosco boemo (1975)
Ripellinovy poetické
jen
v italštině.
máme zatím
Slavisté i bohemisté prisobící na italsk5ích univerzitách věnovali mnoho
risilí propagaci českémoderní literatury a zejména pŤekladri. Jedním z
nejaktivnějších byl Ripellin v vrstevník Bruno Meriggi' ktery se ve sv5Ích
odborn;ích pracích věnoval i poezii (studie o Wolkerovi, o lidové poezii),
pŤekládal však zejména prÓzu, mimo jiné I. olbrachta (o smutnÍch očích
Hany Karad'žičoué,Anna proletdŤha) a J. Bora (TerezínshéRequiem). Svoll'
pr.ací o K. Čapkovi a pŤeklady Pouídek z jedné a druhé hapsy a VáIky s
mlohy zahájil novou etapu čtenáŤského a nakladatelského zájmu o tohoto
autora, která pak pokračovala od šedesát]fch let pŤeklady G. Mariana (1/or.
d,ubal, obyčejn! žíuot,Pouětroií; R. U. R., Věc Mahropuloil, Gianlorenza
Paciniho (BíIá. nemoc), A. Wildové (mladistvá poezie zeVzrušenj,ch tanc ).
Čapkoly smrti pŤines.
VIna nakladatelského zájmu kolem padesátého v51ročí
la Ťadu nov;fch pŤekladri, takŽe dnes existují v italštině i Ziuot a dílo shlad'atele Foltj,na, Cesta na seue\ Italské listy, Kniha apokryfti, pohádky, znovu
Dáše ,haatd. Z mladé generace bohemistťr pŤek1ádali Čapka Giancarlo Fazzi
a Luisa De Nardisová'
Podobně jako Karel Čapek i Jaroslav Hašek získal trva]é místo v Itálii
dobrého uojáha
až po drulré světové válce. První italsk1|' pŤeklad osud
Šuejhaje vydán v letech I95I-52, a to ve velmi populární edici. Deset let
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Román IJtrpení hnížeteSternenhocho prosadil S. Corduas (1983). Studiu
etiky a estetiky deníku se věnovala S. Richterová.23
Dodejme, žekromě těch, které jsme už uvedli ,vycházely v Itálii knižně
prÓzy dalších autor : v poválečnych letech vyšel J. Fučík, ale také F. Kožík
a J. Knap. od konce padesátych let to byli Hostovsk;í, Skvoreck;f, Kohout,
Linhartová, Vaculík, Procházka, Filip veďe Fukse' Ivanova, Marka (a alespon
jednou povídkou byli známi Aškenazy, Lustig, Nesvadba). Italsk čtenáŤ
si mohl udělat v minulych letech ucelenějšíobraz o situaci českéliteratury
nežbéžny ÓtnnáŤ v Československu. A nejen to: publikované stuďie a pieklady
'.norma1izace,'vědomí o hodnotách
udrŽovaly v ltátii v době československé
její
a životnosti' o jejím vkladu do
nezaměnitelnosti
o
kultury,
české

Hrabalova díla' Dnesjsou do italštiny pŤeloženasnad všechna Hrabalova
stéžejnídíla: vedle povídek starších i prací z posledních let vyšly oslÍe
sledouané ulaky, obsluhoualjsem anglichého krdle, PostŤižiny, PŤíIišhlučnti
sanlota, Suatby u domě, Městečho, kde se zastauil čas,Něžn! barbar ZpÍekladatelri (vesměs také autorri pŤedmluv či doslovti) jmenujme E. Ripel.
linovou, S. Corduase, G. Diernu, B. I. Kládu, H. Kubištovou-Casadeiovou,
z mladé generace bohemistri A. Cosentinovou. Srovnávací a naly zw U t r p ení
starého Werthera aTanečních hodin pro starší a pohročilépodal F" Esvan.26
Prosazovat v Itálii poezii je ve srormání s prÓzou mnohem těžší'Politické
události v Ceskoslovensku a jejich ohlas v tisku a zejtténa v televizi se
odtážejíve větším zájmu nakladatelri nejprwe o dokumentaci těchto událosťí'
pak o prÓzu a až nakonec o poezii. Politickou, sociální i kulturní atmosÍéru
doby od bÍezna do srpna 1968 zachycuje obsáhlá antologie zLiterárních
,,nuouo
listlŮPraga 1968: Le idee del
corso,'(1968), vydaná ve vyběru Jana
Cecha (= A. J. Liehma) a v pŤekladech A' Witdové a L. Antonettiho. Básník
Giovanni Giudici je autorem l boru Omaggio a Praha - Hold Praze (1968),
kde vedle jeho vlastních textri najdeme ve dvojjazyčnéverzibásně V Nezvďa,
F' Hďase, J. Seiferta, V Holana' J. KoIáŤe, I. Blatného a J. ortena. orLenovu
dílu věnoval Giudici ve spolupráci s V. Mikešem antologii 'La cosa chíamata
poesia (1969). Na okupaci reagovaly napŤíklad Carte segrete,z1 které
publikovaly anonymní poezií z23. srpna 1968 v pŤekladu A. Wildové, básně
o Janu Palachovi v pŤekladu S' Corduase. Protest českych básníkri proti
okupaci zaznívá z vyboru Praha nemlčí (21 agosto 1969 - Praga non tace,
1969) a je zajímavé,že poŤadatelka M. Nováková zaŤaďla i některé Seifertoly
verše z období Mnichova. Bez pŤíménávaznosti na udá]osti v Československu
vyšel v bor z poezíe Y. Závaďy v pŤekladu Idy Bonettiové z neapoiského
Istituto Universitario orientďe (1975). Po Ripellino\.Ích pŤekladech a studiích
o Ho]anovi se tomuto básníkovi věnovala S. Vitaleová''8 G.' Dell'Agata,29
S. Corduas;30 o Ripellinově pŤekladu Halase psala Alessandra Murová'31
S. Richterová pŤedstavila q/borem ze sbírky Chyba broskuí Jana Skácela
(1981), dále jej pŤekládala a psala o něm Annalisa Cosentinová.:r2

pokladnice literatury světové.
Zďe je tŤeba vyzdvihnout pŤedevším ohlas díla Milana Kundery a
Bohumila Hrabala. Kundera začal b,!t v itálii pŤekládán jiŽ od konce
šedesátych let a od té doby postupně lyšly péčírusistky a bohemistky Sereny
Vitaleové, G. Dierny a naposledy mladé pŤekladatelky Alessandry Murové
téměŤvšechny jeho romány, povídky a teoretické práce. Současně lycházely
Kunderovy články a eseje' které opětovně kladly Čechy a Prahu do popŤedí
zájmlyněkteré v časopisu l,ettre Internationale A. J. Liehma, jehoŽ ewopsk1/
vyznam a funkci pro znalost české kultury není tŤeba pŤipomínat. Z
Kunderova díla chybějí v italštině jen některé divadelní hry a jeho poezie
z mlad1fch let, kterou však sám autor dnes zavrhuje. RományNesnesitelná
lehkost bytí a pozďéji Nesmrtelnosl figurovaly po mnoho tfdnri na prvním
místě mezi nej spěšnějšími knihami pŤekladové literatury. Jako zajímavost
i doklad mriŽeme uvést' že italsk;í titul Nesnesitelné lehhosti bytí
(L,insostenibile leggerezza dell,essere) se dokonce stal jak]fmsi okŤídlenym
vyt:azem, kter1y je nejrriznějším zprisobem znovu a znovu parafrázován
napŤíklad v novinov}ích titulcích' Bibliografie článkri, recenzí a studií o
autorovije dnes už velmi obsáhlá; zde bychom chtěli upozornit na knihrr
S. Richterové Sloua a ticho (1986,1991), kde najdeme téžobjevné studie
o Linhartové, Vaculíkovi, Skácelovi a Haškovi, na článek G. Paciniho2a
a na práci F. Esvana o tematizaci a pronominalizaci vyprávění v jedné
z povídek Směšnych ld,seh.2s
Pokud se nemylíme, první pŤeklad z Bohumila Hrabala lyšel roku 1966
ve vyboru Sette racconti per i giorni feriali v pražském orbisu, měl však
velmi omezenou distribuci. Italsk;f pŤeklad Inzerd'tu na d m' ue hterém
už nechci bvdlet Í968) byl tedy prvním signálem pozdějšího tispěchu

2G
''
2t
29
30

" Er.rrpo Orientalis \988.
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L'ottouogiorzo 1983.
's

Ri"","]." Slauistiche ]rgg2/g3,č,'2.
1 9 6 8 ,č .7 ; 1 9 6 9 ,č '9 .

Al-o,ro"",

dello Specchio 1974.

Ve sva"kr Poeticontenporanei d.'Europue d'Arnerica, 7976,
L'informatore li.brario 7983.

" Eurrpo Orientalis 7g8g.
32
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Ronriin Utrpení lenížeteSternenlulclta prosadil S. Corduas (1983). Studiu
etiky a estcťiky deníku se věnovala S. Richterová.'..
Dodeinre, že kromě těch, které jsne už uvedli, vyclrázely v Itálii knižně
prozv dalŠíclrautor.ťr:v poválečn.ychletech vyšel J. Fučík, ale také F.'KoŽík
a J. Krrap. ()d korrce padesát5;'chlet to by]i Hostovsky, Skvorecky, Kolrout,
Lirr]rartová, Vactrlík, Procházka, Irilip vcdle Fukse, Ivanova, Marka (a alespoĎ
jednou povídkou byli zniími Aškenazy' Lustig, Nesvadba). Italskv čterráŤ
si rnolr1udělirt v r.r.rirruiycl-r
leteclr uce]eněišíobraz o situaci české]iteratury
neŽ béŽnyčtenáŤv ()eskoslover-rsku.A nejen to: publikované stuďie a pŤekladv
udr.Žova]yv Itálii v době československé'.normalizace,'vědorní o hodnotác].r
českc ku]tury, o její rrczaměnitelnosti a životnosti. o jejím vkladu do
pokladnice literzitury Světové.
Zde je trcba vyzdvilrnout pŤedevšírno]rlas díla Mi]ana Kundery ir
Bohrrrnila Hrabala. Kundera začal br't v ltáIii pŤekládán jiŽ od korrce
šeclcsrítyclrlet a ocl ťédoby postrrpně r,ryšlypéčír.usistky a bolrernistky SerenY
Vitalcové. (i. Dierrry a nzrposledy rnladé pŤekladatelky A]essandry Murove
télrrěrvšeclrnvjelro ronriinY povídky a teoretické práce. Současně vycháze]y
KunderovY č]ánky a ese.'e,které opětovně kladly Ceclry a Prahu do popŤedí
záin-ru;některé v časopisuLettre Internationa]e A. J. Liehma, jehoŽ ewopsky
vyznirnr ar firnkci pro Znalost české kultury není tŤeba pňipomínat'' Z
Kunderova díIa clrvbějí v italštirrě jen některé divadelní lrry a jelro poezie
z lnltrdyclr let, ktcr.ou vŠaksám autor dnes zavrlruje. RomáIry Neslrcsi,telna
lelthost bytí zt pozdé1iNt:snrtelnosl figrrrovaly po mnoho t1idn na prvnirrr
místě rnezi nejÍrspěŠnějšírni
knilrirIni prekIadové literatury. Jako zajímavost
i doklad m Žeme uvést, že italskv titu] Nesnesitelné lehkosti bytí
(.L,itl,sostettibileleggerezza dell,essere)se dokonce stal jakyrnsi okŤídlenyIlr
vyrazem. ktery .je nejrťlznějšíInzpťrsobem Znovu a znovu parafrázovan
napr.íklad v novinovycl-r titulcích. Bibliografie článkri, recelzi a studií cr
autorovi je drres uŽ velrrri obszil.rlá;zde bychonr chtěli upozornit rra knil"ru
S. Richterové SLoua a ticlrc (1986.1991), kde najdeme téŽ objevné studie
cl Lirrlrartové, Vaculíkovi' Skácelovi ir HaŠkovi, na článek G. Pacinilro'n
a na práci F. Esvana o tematizaci a pronominalizaci vyprávění v jedné
z povídek Směšn.Ých lciseh'2|'
Pokud se nenrylíme, první pi.eklad z Bohunrila Hrabala vyŠelroku 1966
ve vybor'u Sette' raccottti per i giorni feriali v praŽském orbisu, rněl všzrk
ve]trri omezenou distribuci. Itzrlsky pi.eklad Inzerátu na d ,m, ue kterén
už nechci bydlet (1'968) byl tedv prvním signálenr pozdějšího rispěchtr

Hrabalova díla. Dnes jsou do italštiny pŤeloŽenasnad všeclrna Hrirbalovir
stěžejní díla: ved]e povídek starších i prací z posledrríclr ]e| vyšly osliz
sledouané uloky, obsluhoual jsen anglickélrc lzt.ale,Postí-ižiny,Pt,ílišhlucna
sa|nota, Suatby u domě, Městečko, kde se zosto,uil čas,Něžny brlrbar.7pŤe.
kladatelú (vesrněs také trutorr.i pi.edrrrluv či dosiovťl)jrnenujrne E. ttipellinov<lu,S. Corduase, G. Dierntr' B. I. Kl/rdu, H. Kubištovotr.(]asadeiovou,
zmlaďé generace bohemist A' (losentinovou. Srovnávací analyzu Utrpenl
starého Werthera a Tanečníchhoclin pro starší o pokročilé poclal F. Esvan.2''
Prosazovat v Itr.iliipoezii je ve sror.nání s prozou nnohenr těŽŠí.
Politicke
události v Ceskoslovensku a jetich ohlas v tisku a zc,jménav televizi sc
odráŽejí ve většín'rzajnru nakladatelti ne.jprve o dokunrerrtaci těclrto rrcl1rlostí.
pak o prÓztr ii aŽ nakonec o poezii. Politickou, sociální i kulturní atmosÍéru
doby od bŤezna do srpna 1968 zaclrycuie obsáhlá antologic z Literárníclr
listri Proga 1968: I'r: idee rlel ,'nuoLlocol.so''(196t]),v.ydaná vc vyběrrr .Ianil
Ceclra (= A. .I. Lielrlna) a v pŤekladech A. Wi]dové a L. Altonettilro. IJiisník
Giovanni Giudici je ttutorern rÝboru ontaggío a,Prahct _ Hot,d Proze (7968)'
kde vedle jel.rovlastních textťrnajdeme ve dvojjazyčnéverzi básl.rě V Nezvďa'
F. Halase, J. Seiferta, V Holana, J. KoiáŤe, I. Blatného er.].ortcrra. ortcrrovlt
díIu věrroval Giudici ve spolrrpráci s V. NlikeŠerrrerntologiiLa cosa chicttttcttct
poesia (1969). Na okupaci reagovaly napŤíklad Czrrte segrete,'' ktere
publikovaly anonyInní poezii z 23. srpna 1968 v pŤekladtr A. Wildové' básne
o Janu Palaclrovi v pŤekli.rduS. (]orduirse. Protcst českycir básníkťr proti
okupaci zaznívá z vyboru Praha nenlčí (21 agosto 1969 - Prago non.ta'ce,
1969) a je zajínravé,Že poi'adatelka 1\I.Nclvirková zaraciilii i některé Seiíbftovv
verše z období Mniclrova. Bez piínic návaznosti na udďosti v Čcskoslovcnsktr
vyšel v1í.borz poezie Y. Zllvaďy v pŤeklaclu Icly Bonettiové z neapolskéi.ro
Istituto Universitario orieritďe (1975). Po ltipellinoqiclr piekladech á studiíclr
o Ho]anovi se tomuto básníkovi věnova]a S. Vitaleová,2E G. Dell'Agata'2l,
S. Corduas;'J.)oRipellinově prekladu Halase psaia Alcssanclra NIurová.']]
S. Riclrterová pŤedstavila vyborern ze sbírky Chyba brc.lskuÍ'
,Iana Sktrcela
(1981), dáie iej pŤekládala a psirltr o něnr
Annzrlisa (losentinová..i2
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Z díla Jaroslava Seiferta byly v ItáIii už dŤíve publikovány Ripellinoly
pŤeklady ojediněl ch básni, Pražsk! hrad (pŤe|ožlla A. Wildová) aMozart
u Praze (pŤeložilS. Corduas), Seifert vešel však do povědomí italské veŤej.
nosti teprve po udělení Nobelovy ceny v roce 1984. V prriběhu několika let
vyšel Corduasriv qfbor Seifertovy poezie z|et 1925-1967 pod názvem Vestita
di luce (1986), Morou!, sloup v pŤekladu A. Wildové (1985)' obsáhl1Íqfbor
ze sbírek Deštníh z Piccadilly a Bj,ti basníhem (pŤeklady E. Ripellinové'
M. Leskovjanové, F. Della Sera, 1985), kniha vzpomínekVšechy hrá.sy suěta
(pŤeložil D. Massimi, 1985, 1991) a Ťada čIánkri a studií o Seifertově díle,
častojako vod či komentáŤ k pi.ekladtim (Corduas 1986, Marušková-De.
martisová 1987, Massimi 1985 a 1991, Wildová-Tosi 1985 a 1987).

LINGvIsTIKA

/ VÝuxa

ČnŠrn.w A ČEsKÉ LITER.ATURY

Ponecháme-li stranou slovanskou lingvistiku a filologii, je zŤejmé, Že
specifick ch prací věnovan;fch českémujazyku je mnohem méně než studií
o literatuŤe. Na žádnéitalské univerzitě není dnes aktivována češtinajako
samostatny pŤedmět, v oficiálním pojmenování oboru stojí sice jazyk na
prvním místě, ale ve skutečnosti se preferuje literatura' Název oborrr zní
''lingua
vždy bud'''lingua e letteratura ceca.' (českf jazyk a literatura), nebo
e letteratura ceca e slovacca'. (českJÍa slovensk jazyk a literatura); na
Ťímskéuniverzitě dokonce odolává pŤedválečny stav'.lingua e letteratura
cecoslovacca', (československ;Íjazyk a literatura), ačkoli o změnu se žádalo
už asi pŤed patnácti lety. Vyučrrje se ovšem zvlášť čeština a slovenština
Qazykovou v}Íukou se zab5ruajítéměŤvždy lektoŤi), pŤednášky a semináŤe
jsou vesměs o českéliteratuŤe, občas i o slovenské. Univerzita naštěstí
ponechává volnost profesorovi vyučujícímu tento v podstatě čtyrhlaÚ obor'
jak:Ím je at lž česk5ía slovensky, či ..československ;f'.jazyk a literatura'
Univerzitní učitel se tedy věnuje té které součásti oboru podle sv;Ích sklonri
či specializace'
Z posledních letjsou tu studie F. Esvana o postavení enk]itik ve vedlejších
věLích (Atti del colloquio Lingue slaue e lingue romanze: un confronto, 1985),
o pŤedklonkách a pŤíklonkách vzhledem ke kopule (Problemi di motfosintassi
d.elk lingut slaue, ]'988) a o zachovávání Wackernagelova pravidla v současné
češtině,33o postavení českého slovesa a klitik,sa o kopulativních větách
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a dislokaci v češtině.3sZe starší doby pŤipomínáme studii G. Dell'Agaty
o českémplurálu na -mď-ama v obecnéčeštiněa česk;ichnáŤečích(1965).
Po roce 1968 a znovu v osmdesát1fch letech neobyčejně vzrostl zájem
o studium češtiny. Projevil se pŤílivem studentti češtiny na velk;fch
univerzitách, zejrnéna v Římě a v Neapoli. S vy'imkou S. Corduase (a později
S. Richterové, která u Ripellina napsala diplomovou práci) se však nikdo
z tehdejších Ripellinoqfch žákri nevěnoval plně bohemistice. Je pravda,
že za četnépŤeklady vděčíme Sereně Vitaleové, Že se občas pŤekladrim z
češtiny věnovala Caterina Graziadeiová (naposledy šlo o knihu Sylvie
Richterové Místopis) a Antonella d,Ameliová' že češtinu využívá Cesare
De Michelis ke sv m vědeck;fm pracím: všichni jmenovaní - také Michele
Colucci, Rita Giulianiová, Michaela Biihmigová, Claudia Scandurová a další
_ jsou dnes profesory ruského jazyka a literatury, a nikoli jazyka a literatury české.
Nové možnosti se pro bohemistiku otevňely pŤed několika |ety za\oŽenírn
univerzit v menších centrech, napiíklad v Udine a ve Viterbu. T}'to univerzity dosťaly nová ..systemizovaná,,místa i pro profesory bohemistiky. Teritoriální roz|oženi vypadá tedy dnes takto: na severu ltáIie jsou stabilní
bohemistická místa v Benátkách, v Padově, v Udine, v centru je to Řím
a Viterbo, na jihu Neapol. To ovšem neznamená, Že jinde se česk;Íjazyk
a literatura neučí:někdy b}vá v1iukou dočasně pověŤen profesorjiného,
pŤíbuznéhooboru nebo tzv. ricercatore (asistent), ovšem zasejen pÍíbuzného
oboru (v celé Itálii dnes žádn;í asistent v oboru česky jazyk a literatura
není); jindy jde jen o v]íuku jazy.ka, která se v rámci slovanské filologie
svěŤuje lektorovi. To jsou pŤípady univerzit v Urbinu, v Bergamu, v Pise'
v Bologni a jinde' Na mal;ich univerzitách se početstudentri češtinypohybuje kolem dvou aŽ deseti, na velkych univerzitách se vŠakjejich počet dá
stanovitjen velmi pŤibliŽne. V Řimo bylo v lonském roce protokolárně zare.
gistrováno kolem padesáti zkoušen1/'chposluchačri; po odečteníslovakistti
a písemek dospějeme k počtu asi 35-40 studentri bohemistiky'
V Itálii neexistuje na humanitních oborech numerus clausus. Kdokoli
má maturitu z jakéhokoli oboru, mriŽe se zapsat' zaplatit školné a zvo|ít
si kteroukoli kombinaci, na jazykověJiterární větvi mriŽe tedy kombinovat
napŤíklad čtyŤletouruštinu s ''tňíletou'.čeŠtinou,nebo naopak (to je dost
časté),mriže však také kombinovat češtinujako hlavní nebo vedlejšíjazyk
s kter mkoli jin5im oborem, pokud se na univerzitě vyučuje. Naprostá volnost má ovšem také své stinné stránky, rozvrh nikdy nemriže vyhovovat
všem, ba ani většině studentri, protože vše koliduje se vším; posluchárny
nestačía míst v knihovnách je málo. Největší ita]ská univerzita,LaSapien.

Erropo Orientalis 1989.
Ririrto d.i Linguistica
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Z díla Jaroslava Seiferta byly v Itálii uždŤívepublikovány Ripellinovy
A. Wildová) aMozart
pŤeklady ojediněl ch básní, Pražsk!, hrad (pŤe|oŽ1la
u Praze (pŤeložilS. Corduas), Seifert vešelvšak do povědomíitalskéveŤejnosti teprve po uděleníNobelovy ceny v roce 1984.V prriběhu několika let
vyšel Corduasriv qfbor Seifertovy poezíez|et I925-L967 pod názvem Vestita
di luce (1986),Morou! sloup v pŤekladuA. Wildové(1985)'obsáhl;fqfbor
ze sbírek Deštníhz Piccadilly aBj,tí basníherz(pŤekladyE. Ripellinové.
M. Leskovjanové,F. Della Sera, 1985),kniha vzpomínekVšechyhr sy suěta
(pŤeloŽilD. Massimi, 1985, 199].)a Ťadačlánkri a studií o Seifertově díIe,
častojako tivod čikomentáŤk pŤekladtlm(Corduas 1986,Marušková-Demartisová 1987, Massimi 1985 a 199].'Wildová-Tosi 1985 a 1987).
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ČnŠrnrryA ČEsKÉ LITERÁTURY

PonechámeJi stranou slovanskou lingvistiku a filologii, je zŤejmé, že
specifickych prací věnovan1/ch českémujazyku je mnohem méně neŽ studií
o literatuňe. Na žádnéitalské univerzitě není dnes aktivována češtinajako
samostatny pŤedmět, v oficiáIním pojmenování oboru stojí sice jazyk na
prvním místě, ale ve skutečnosti se preferuje literatura. Název oborrr zní
.'lingua
vždy bud'.'lingua e letteratura ceca,.(českÝjazyk a literatura), nebo
e letteratura ceca e slovacca.' (česk]Ía slovensky jazyk a literatura); na
Ťímskéuniverzitě dokonce odolává pŤedválečn;istav',lingua e letteratura
cecoslovacca.. (československ;Íjazyk a literatura), ačkoli o změnu se žádalo
uŽ asi pŤed patnácti lety. Vyučuje se ovšem zvlášť čeština a slovenština
$azykovou vyukou se zab'fvajítéměň vždy lektoÍi), pŤednášky a semináŤe
jsou vesměs o českéliteratuŤe, občas i o slovenské. Univerzita naštěstí
ponechává volnost profesorovi vyučujícímu tento v podstatě čtyihlaqÍ obor'
jak m je ať už česk1fa slovensk;f, či '.československy,' jazyk a literatura.
Univerzitní učitel se tedy věnuje té které součásti oboru podle sqfch sklonri
či specializace.
Z posledních letjsou tu studie F. Esvana o postavení enklitik ve vedlejších
větách (Atti del colloquio Lingue slaue e lingue romanze: un confronto, 7985),
o pŤedklonkách a pŤftlonkách vzhledem ke kopule (Problemi di morfosintassl
dzlle lingue sloue, 1988) a o zachovávání Wackernagelova pravidla v současné
češtině,33o postavení českého slovesa a klitik,3a o kopulativních větách
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a dislokaci v češtině.3sZe staršÍ doby pŤipomínáme studii G. Dell'Agaty
o českémpluráIu na -mď-ama v obecnéčeštiněa česk;fchnáňečích(1965).
Po roce 1968 a znovu v osmdesát ch letech neobyčejně vzrostl zájem
o studium češtiny. Projevil se pŤílivem student
češtiny na velk5ích
univerzitách, zejména v Římě a v Neapoli. S v5ijimkou S' Corduase (a později
S. Richterové, která u Ripellina napsala diplomovou práci) se však nikdo
z tehdejších Ripellinov1fch žákri nevěnoval plně bohemistice. Je pravda,
že za četnépŤeklady vděčíme Sereně Vitaleové, Že se občas pŤekladrim z
češtiny věnovala Caterina Graziadeiová (naposledy šlo o knihu Sylvie
Richterové Místopis) a Antonella d'Ameliová, Že češtinu využívá Cesare
De Michelis ke sv)im vědeckym pracím: všichni jmenovaní _ také Michele
Colucci, Rita Giulianiová, Michaela Brihmigová, Claudia Scandurová a další
_jsou dnes profesory ruskéhojazyka a literatury, a nikolijazyka a literatury české.
Nové moŽnosti se pro bohemistiku otevŤely pŤed několika \ety za)ožením
univerzit v menŠíchcentrech, napffklad v Udine a ve Viterbu. T\,to univer.
zity dostaly nová ''systemi zovaná,, místa i pro profesory bohemistiky. Teritoriální rozložení vypadá tedy dnes takto: na severu Itálie jsou stabilní
bohemistická místa v Benátkách' v Padově, v Udine, v centru je to Řím
a Viterbo, na jihu Neapol. To ovšem neznamená, Že jinde se česk;fjazyk
a literatura neučí:někdy brívá vyukou dočasně pověňen profesor jiného,
pŤíbuznéhooboru nebo tzv. ricercatore (asistent), ovšem zasejen pŤíbuzného
oboru (v celé Itálii dnes žádn;í asistent v oboru česk1/'jazyk a literatura
není); jindy jde jen o vyuku jazy'ka, která se v rámci slovanské filologie
svěŤuje lektorovi. To jsou pŤípady univerzit v Urbinu, v Bergamu, v Pise,
v Bologni a jinde. Na mal;ích univerzitách se početstudentrj češtinypohybuje kolem dvou aŽ deseti, na velk;,Í'ch
univerzitách se však jejich početdá
stanovit jen velmi pňibliŽně. V Rímě bylo v lonském roce protokolárně zaregistrováno kolem padesáti zkoušenych posluchačri; po odečteníslovakistti
a písemek dospějeme k počtu asi 35.40 studentrf bohemistiky.
V Itálii neexistuje na humanitních oborech numerus clausus. Kdokoli
má maturitu z jakéhokoli oboru' mriže se zapsat, zaplatit školné a zvolit
si kteroukoli kombinaci' na jazykověJiterární větvi mriŽe tedy kombinovat
napŤíklad čtyiletou ruštinu s '.tiíletou.' češtinou, nebo naopak (to je dost
časté),mriŽe však také kombinovat češtinujako hlavní nebo vedlejšíjazyk
s kterymkoli jinfm oborem, pokud se na univerzitě vyučuje. Naprostá volnost má ovšem také své stinné stránky, rozvth nikdy nemťrŽevyhovovat
všem' ba ani většině studentri, protoŽe vše koliduje se vším; posluchárrly
nestačía míst v knihovnách je málo. Největší italská univerzita, La Sapien-
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za v Římě, má kolern 170 000 zapsan;fch studentri, z nic|tž chodí na pŤed.
nášky ovšemjen mizivá část. Porrze jedna tŤetina studentri, kteŤíse zapsali
na některou italskou státní univerzitu' studium také dokončí a i ti, kter1Ím
se to podaŤí,mají alespoĎ roční,ne-li dvouleté, tÍíletéčiještědelšízpoždění.
Je tedy tŤeba vycházet student m vstiíc, poskytovatjim nezbytné studijní pomricky: mluvnice, učebnice, bibliografie, materiál pro práci v jazykov;ich laboratoŤích. A' Wildová zpracovala pŤehlednou mluvnici současné
češtiny s pfihlédnutím ke struktuŤe italštiny Grammatica ceca (I97 4, Í99o),
pouŽívanou dnes běžně nejen Ťímsk1imi studenty. J' Stehlík z neapolské
univerzity (dnes v Padově) publikoval ve spolupráci s R. Liottovou mluvnici
zaměŤenou na praktické vylžití Grammatica pratica dB'lla lingua ceca (1979);
roku 1994 vyšla učebnice češtiny autoni J. Stehlíka a R. Stehlíka La lingua
ceca. Práce|ektorky Ťímskéuniverzity Lucie Casadeiové vyplnila citelnou
mezeru, pokud jde o pom cky pro qíuku v jazykov;ich laboratoŤích: její
skripta Rozumíte česhy? (pro pokročilé studenty, 1984) a dva díly skript
Mluuíte česky?(pro začáteÓnfl<ya mírně pokročilé, 1985 a 1987)jsou doplné.
ny kazetami. L. Casadeiová pŤipravila také pŤíručkuL,aspetto uerbale in
ceco (1987), která obsahuje ved]e praktickjÍch cvičenítaké pŤeklady text
některych česk;fchjazykovědcrj o slovesném vidu a ve spolupráci s A. Wildovou publikovala česko-italsky glosríŤkonektor .Lepiccole parole: Glossario dei connettiui ceco-italiano (1994). A. Wildová zpracovala bibliografii
pŤeklad ' studií a clánkri o Českosloven sku Bibliografra degli studi italiani
sulla Cecoslouacchía 1918-1978 (1980), v nížjsou z Iet 19]^8-45vybrány
jen ty nejdriležitější,kdeŽto v následujícím období do roku 1978je patrná
snaha o většíkompletnost, a to na základě excerpce zhruba 400 kulturních
a odbornych časopisri. od roku 1982 vycházely po několik let v časopise
Europa orientalis bibliografické pŤehledy, zahrnující i bohemistiku (napo.
sledy v 8. ročníku).Bohemistické práce do roku 1990jsou qfběrově zachyceny vpŤíspěvku A. Wildové-Tosi pro svazek La slauistica in ltalia.36 v :uveďen;ích bibliografiích lze také najít podrobnější ridaje o pŤeváŽnévětšině praci,
o kter;ich byla Ťečv tomto stručném pŤehledu.
(Rím, leden-rinor 1995)
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KANADSKÁ LITERÁRNÍ norrnMIsTIKA
VERONIKA AMBROSOVA

Cesk;Í jazyk a literatura se v Kanadě r,yučujípouze na univerzitě v Tbrontu.
Studium českéliteratury v Kanadě se datuje až od roku 1968. V té době
zača|iv Torontu pŤednášet profesoÍí Gleb Žekulin a Lubomír Doležel. od
samého počátku se vyuka českéliteratury vyznačovala vysokou rovní.
Tak napiíklad Doleželova kniha Narraliue Modes in Czech Lifurature (1973)1
upoutala pozornost odborníkri v oboru teorie vyprávění a vzbudilajejich
zájernjak o českéteoretické myšlení' tak i o českou literaturu všeobecně.
Toronto se díky DoleŽelovi stalo také sídlem sémiotického kroužku, ktery
kaŽdoročně poŤádal letní školu sémiotiky. Tato setkání kromě jiného umoŽnila
použít česky materiál mimo írzky rámec bohemistiky a uvést jej ve všeobecně
literárním kontextu. Některé Doleželovy články a hlavnějeho další kniha,
occidental poetics: T|adition and Progress (1990), sloužily jako zdroj
infor:rnací o Pražské škole a jejích teoriích. V poslední době se Doležel věnuje
pňedevším problematice teorie fikčních světri. Použilji napŤíkladve svém
článku o Capkov1ich pohádkách Ko rel Čapek _ A Modern Storyteller (7992).
od roku 1989 prisobí v Torontu Veronika Ambrosová, která se zabjruá
hlavně česk1fondramatem a divadlem. V poslední době se také soustŤed'uje
na tvorbu moderních česk ch spisovatelek, napŤftlad Milady Součkové,
Daniely Fischerové a Zuzany Brabcové.
Kanada a zejména Toronto nabyly v bohemistickém světě na proslulosti
také díky nakladatelství Sixty-eight Publishers, za\oženému Zdenou a
Josefem Škvoreck1fmi' Vycházely tam nejen knihy zakázan1Ích, ale i
zapomenuťych či neznám;/'ch autorri. Josef Škvoreckf, je dnes považován
za kanadského spisovaťele a jako takovy pŤitahuje pozornost kanadské
veŤejnosti. V;Írazem tohoto zájmu je knlba Prague Blues (Ig9}),jejíž autor
Sam Solecki, specialista na anglickou literaturu, se začal zab;Ívat dílem
Josefa Skvoreckého a vydal nejen velmi zasvěcenou studii, ale také soubor
článkri o Škvoreckém The Achieuement of Josef Škuorechy (1994)'
Moderní českédrama uvedla do anglicky mluvícího světa Markéta
Goetz-Stankiewiczová. Nejprve uveŤejnila obsáhlou studii Tft,eSilenced
Theatre: Czech Playwrights without a Stage (1979), ve které pňedstavila

1
Naratiullí zptisoby u české
litertttuí'e,Praha1993 (u českého
vydáníjde o rozšíŤenou
a opravenou verzi anglického originálu).
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za v Rímě' má kolem 170 000 zapsan ch studentri, znic|tž chodí na pŤednášky ovšemjen mizivá část. Potrze jedna tŤetina studentri, kteií se zapsali
na některou italskou státní univerzitu, studium také dokončía i ti, kter;Ím
se to podaĚí,mají alespoĎ roční,ne-Ii dvouleté, tŤíletéčiještědelšízpoždění.
Je tedy tŤeba vycházet student m vstŤíc,poskytovatjim nezbytné studijní pom cky: mluvnice, učebnice, bibliografie, materiáI pro práci v jazykovych laboratoŤích. A' Wildová zpracovala pŤehlednou mluvnici současné
češtiny s pŤihlédnutím ke struktrrŤe ita|štiny Grammatica ceca (1974' 1990)'
používanou dnes běžně nejen Ťímsk;fmi studenty' J. Stehlík z neapolské
univerzity (dnes v Padově) publikoval ve spolupráci s R. Liottovou mluvnici
zaměŤenou na praktické r,1rrŽitíGrammatica pratica dplla lingua ceca (1979);
roku 1994 vyšla učebnice češtiny autorri J. Stehlíka a R. Stehlfta La lingua
ceca. Práce lektorky iímské univerzity Lucie Casadeiové vyplnila citelnou
mezeru' pokud jde o pom cky pro v;Íuku v jazykov)ich laboratoiích: její
skripta Rozumíte česky? (pro pokročilé studenty, 1984) a dva díly skript
Mluuíte česhy?(pro začátečníkya mírně pokročilé, 1985 a 1987) jsou doplně.
ny kazetarni' L. Casadeiová pŤipravila také pŤíručkl L,aspetto uerbale in
ceco (1987), která obsahuje vedle praktick5ích cvičenítaké pŤeklady textri
někter;Ích českych jazykovědcrj o slovesném vidu a ve spolupráci s A. Wildovou publikovala česko.italsk;f glosaŤ konektorri .Lep iccole parole: Glossa.
rio dei connettiui ceco.italiano (1994)' A. Wildová zptacova|a bibliografii
studi italiani
pŤekladrl. studií a č]ánkr]o ČeskoslovensklBibliografiadegti
sulla Cecoslouacchia 1918-1978 (1980), v nížjsou zlet I9I8.45 vybrány
jen ty nejdúležitější,kdežto v následujícím období do roku 1978je patrná
snaha o většíkompletnost, a to na základě excerpce zhruba 400 kulturních
a odborn ch časopisŮ. od roku L982 vycbázely po několik let v časopise
Europa orientalis bibliografické pŤehledy, zahrnující i bohemistiku (naposledy v 8. ročníku). Bohemistické práce do roku 1990 jsou qfběrově zachyceny v pŤíspěvku A. Wildové-Tosi pro svazek La slauistica in ltalia.36 V uveden ch bibliografiích lze také najít podrobnější rídaje o pÍevážnévětšině prací,
o kterych byla Ťečv tomto stručném pŤehledu.
(Řím, leden. nor 1995)
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riuiste d'Ikrlia, suppl. al n.523-526, sett. -dic. 1993, 1994.

KANADSKÁ LITERÁRNÍ goHnMIsTIKA
VERONIKA AMBROSOVA

Cesk;/' jazyk a literatura se v Kanadě vyrčují pouze na univerzitě v Torontu.
Studium českéliteratury v Kanadě se datuje až od roku 1968' V té době
zač,a|iv Torontu pŤednášet profesoŤi Gleb Žekulin a Lubomír Doležel. od
samého počátku se v;íuka českéliteratury vyznačovala vysokou tirovní.
Tak napŤíklad Doleželova knil.'aNarratiue Mod'es ín Czech Literature (\973)1
upoutala pozornost odborník v oboru teorie vyprávění a vzbudilajejich
zájemjak o českéteoretické myšlení, tak i o českou literaturu všeobecně'
Toronto se díky Doleželovi stalo také sídlem sémiotického kroužku, kter;Í
kaŽdoročně poŤádal letní školu sémiotiky' Tato setkání kromě jiného umožnila
použít česk;ímateriál mimo rizk;Írámec bohemistiky a uvést jej ve všeobecně
literárním kontextu. Některé Doleželovy články a hlavnějeho dalšíkniha,
occidental poetics: Tl"adition and Progress (1990), sloužily jako zdroj
inforrnací o Pražské škole ajejích teoriích' V poslední době se DoleŽel věnuje
pŤedevšímproblematice teorie fikčních světri. PouŽilji napŤíklad ve svém
článku o Čapkovych pohádkách Ko reL Čapek _ A Modern Storyteller (|gg2|.
od roku 1989 prisobí v Torontu Veronika Ambrosová, která se zabyvá
hlavně česk]ímdramatem a divadlem. V poslední době se také soustŤed'uje
na tvorbu moderních česk ch spisovatelek, napŤíklad Milady Součkové,
Daniely Fischerové a Zlzany Brabcové.
Kanada a zejména Toronto nabyly v bohemistickém světě na proslulosti
také díky nakladatelství Sixty-eight Publishers, založenému Zdenou a
Josefem Škvoreck;Ími. Vycházely tam nejen knihy zakázan;Ích, ale i
zapomenutych či neznám ch autorri. Josef Škvoreck;/',je dnes považován
za kanadského spisovatele a jako takov1/ pŤitahuje pozornost kanadské
veŤejnosti. Y,frazem tohoto zájmu je kniha Progue Blues (1990), jejížautor
Sam So-lecki, specialista na anglickou literaturu, se začal zab}ívat díIem
Josefa Skvoreckého a vydal nejen velmi zasvěcenou studii, ale také soubor
článkri o Škvoreckém The Achieuement of Josef Škuoreckj,(1994).
Moderní českédrama uvedla do anglicky mluvícího světa Markéta
Goetz-Stankiewiczová. Nejprve uveňejnila obsáhlou studii ?áe Silenced
Theatre: Czech Playwrights Without a Stage (1979), ve které pŤedstavila

Naratiuttí zptisoby u české literatuí.e, Praha
a opravenou verzi anglického originálu).

1993 (u českého vydáníjde

o rozšíŤenou
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Havla, Topola, Klímu a dalšíjako autory ''bezjeviště'.,a později vydala
sborní<čes\íchber zakázarrych autorri Dro ma Contemporary:Czechnslouakia
( 1985)'Jakousi encyklopediídisidentsk1fchzkušenostíjsouhry o VaĎkovi,
tedy jak Havlovy aktovky, tak texty na ně navazující, psané Pavlem
I,arrdovs\|an,JiŤímDienstbierem a Pavlem Kohoutem. Goetz.Starr]<iewiczová
je shrnula v knize The Vaněk Plays: Four Authors, one Character (1987).
Dalšípublikace lydaná Markétou Goetz-Stankiewiczovol, nazvaná Good-bye'
Samizdat: T ;enty Years of Czechoslouah Undz'rground (1992),podává pŤehled
o literární produkci samizdatu a umoŽĎujeanglickémučtenáŤiutvoŤitsi
vlastní pohled na tzv. disent.
Právě tak jako Markéta Goetz-Stankiewiczová není ani Eva I'e Grandová
bohemistkou, a|e zabyvá se hlavně srovnávacíliterární vědou.V současné
době jí lycházíkn1t^a Memoires du Desir (L,esthetiquede Milan Kundera),
která navazuje najejí článkyo Kunderovi. Jako v DoleželověpŤípaděkomparatistické zaměŤeníobou autorek pŤesahujeriimec čistěnárodní čiregionální
literatury a pŤispívá k zaŤazeníčeskéliteratury do širšíhokontextu.
V podobnémduchuje takékoncipováno zvláštníčísločasopisuCanadian
Slavonic Papers věnovanéčeské
literatuŤe,kterévfrde v pŤíštím
roce.Jedná
se o soubor pÍíspěvkri pronesen1fchna první bohemistické konferenci s
názvem Bohemians at the Crossroads, která se konala v Torontu v lednu
tohoto roku. Referáty se !/kaly děl Milana Kundery, Václava Havla a Josefa
Skvoreckého'Na konferenci lystoupili jak renomovanívědci (Goetz-Starrkiewiczová, DoleŽel, Solecki), tak i absolventi torontskéuniverzity. Byli to
právě oni, kteŤíukázali, žeačje kanadská bohemistika poměrně mladá,
je schopna pŤinéstvelmi zajímavév sledky.

Good-bye, Samizd,at (TfuentyYears of Czechoslouak Underground), Northwestern University
1992.
EvA LD GRANDoVÁ:
Memoires du Desir (L'esthetisue de Milan Kundera), Montreal (v tisku).
sAM SoLECKI:
Prague Blu'es (The Fiction of Josef Šhuorec&y),Tbronto 1990.
The Achieuement of Josef ŠkuorecĚl, University of Tbronto 1994.
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Cesko-litevsk é vztahy začďy kŤižáck mi vj,pravami česk1fchry'tíĚ do Pobďtí a vyvrcholily v roce 1,424,když husité zvolili na česk;ftrrin Zikmunda
Karybuta, synovce velkoknížete Vy'tautase, a vládou Jagelloncri, jedné z
větví litevské dynastie Gediminovcri.
Kulturní styky zač,aly za|oženímlitevské koleje praŽské univerzity roku
1397, nad niž dtže| záštitu (alespoĎ formální) sám mistr Jan Hus' kter5i
byl též autorem jejího statutu. Na tyto styky lze pohlížet v širších
souvislostech evropské reformace a protireformace.Zatím nevíme, jak se
v první tištěné litevské knize(1547) ocitl pŤekladjedné z duchovních písní
Jana Husa, aleje to první doloŽeny pňeklad českéhotextu ajeden z prvních
pŤekladri do litevštiny vribec. Do těchto souvislostí lze zaŤadit návštěvu
J' A. Komenského na Litvě a jeho prisobení mezi litevsk;/mi kalvinisty,
ričast na jejich synodu v Ariogale v roce 1644, kde se Komensky vyslovil
pro spojení Jednoty bratrské s dalšími nekatolick;fmi církvemi.
Kulturní vztahy Litvy a Čech v době národního obrození lze pojmenovat
''české
paradigma''. Úspěch prisobení česk1fchbuditelri a obrozencli v zemi
obdobné velikosti a obdobného historického osudu, se stalo vzorem a
pÍíkladem pro první národně uvědomělé litevské vzdělance' Rozhodující
vyznam má pobyt patriarchy litevského národního obrození doktora Jonase
Basanavičiusev Prazev letech 1882-1884. Během svého pražského pobytu
pŤipravil k tisku několik čísel prvního litevského časopisu Aušra, kter1i
byl od roku 1883 v tištěn ve Vychodním Prusku' Podle slov Jonase
Basanavičiuse je''Praha kolébkou nově narozeného litevského národního
uvědomění.'.
Ceské národní obrození v mnoha ohledech sloužilo jako pŤíklad pro
Litvu' První litevské společnosti se formovaly podle vzoru Matice české,
často byli pňipomínáni J. Jungmann, F. Palacky a P. J. ŠafaŤík.
Ve své romantické poezii neopomíjel Čechy ani největší básník národního
obtození Maironis. Vzniklo mnoŽství textri opakujících a parafrázljících
začátek českénárodní hymny Kde domou m j (J. Vanagaitis, F. Bajoraitis,
Vydiinas, Maironis)' Tlrto Ťadu zahájil K. Saka]auskas v roce 1904. Y znamny
kulturní činitel Povilas Višinskis, jenŽ podporoval literární tvorbu prvních
spisovatelek, Julije Žemaiteové a Ragany Šatrijosové' v roce 1900 uveŤejnil
článek o Karolině SvětIé, jímž chtěI inspirovat litevské ženy k literární
činnosti.
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v roce 1918.
ZájemoČechynezanikl ani po obnovenílitevskéstátnosti
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Vrcholem bohemistické aktivity byla antologie moderní česképovídky
v roce 1936,v nížbylo zastoupeno 16 autor . Vedle K. Capka, V' Vančury,
I. olbrachta se v ní objevili téžJ. Durych, J. Čep,E. Hostovsky. Antologii
pŤipravil piekladatel Pranas Ramutis-Dova|ga, jenŽv obsáhléstudii načrtl
písemnictvíod jeho vzniku po současnost.Jsou to zatímnejfo.,oj českého
lepšílitevsky psané dějiny českéliteratury.
Pravda, byly i dŤívějšípokusy. Tak v roce 1920 v deníku Lietuva
(č.43) vyšel článekbásníka Balyse Sruogy Cekq literataros istorijos'trupiniai (Stiipky z dějin českéliteratury), v němŽ po stručnémhistorickém
pr"t't"a,' věnuje více pozornosti o. BŤezinovi.Roku 1926 vydal Struč'né
^d.ějiny
mezi
literatuŤezaŤazené
obecnéliteratury Maironis' BohuŽel české
jinÝmi slovansk;Ímiliteraturami bylo věnováno máIo místa,a z toho ještě
(romant1kMaironis povaŽoval
vou<ioast patn| aRukopisu králouéduorskému
a diskusi kolem něho.Zbyva.
Žánr)
literrírní
nrírodníepos zanejvyznamnější
jících několik vět bylo věnováno J. Kollárovi a J. Vrchlické.'-.- .
PŤekládaly se nejenom povídky.Vydávány byly romány (K. Capka'
J' Haška, J. i{opty aj.), v divadlech se hráIy Čapkovy hry, promítaly se
českéfilmy (naprrnaa Plukouník Šuecpodle románu Rudolfa Medka).
poezie pŤeložilbásník Vytautas Sirijos-Gira. Všechnovšak
Mnoho z české
pŤerušiladruhá světová válka a trojí okupace.
literatury. PŤevládali J. Fučík,
Po vá]ce se takévydávaly pŤekladyčeské
(ne
z češtiny).Náwat českého
pŤekládaní
vždy
Pujmanová
M. Majerová, M.
paradigmatu do kulturního vědomíje spojen s pražskymjarem 1968.Mnozí
mladí lidé se v těch měsícíchzačali učit Óesky. Z pochopitelnych drivodri
tento náwat nez stal doloženv tehdejšímtisku. Zadttkaz zqfšenéhozájmu
mrižemepokládat učebnicičeskéhojazyka,kterou v roce 1973jako vysokoškolskéskriptum napsal profesor Arnoldas Piročkinas.
V roce 1969 lyšel v exilovémčasopisuMetmenys (č.18)článekPozncim.
líteratuŤea d.ějind'ch.Atltor _ exilovy prozaik a dramatik Algirdas
hy o české
',Komickou literaturou par
Landsbergis - vzpomíná na pŤedválečnou['itvu:
excellencebyl Hašek,současnouutopií Čapek,romantikou Životav lrině
pŤírodyi legendou - olbracht..'VěGí částčlánku byla věnována kulturnímu
Životu praŽskéhojara. ZmiĎuje se o českémfilmu, divadle, píšeo proze
B' Hrabala, L. Vaculíka,V. Linhartové.Poezíebylazastoupenaukázkami
z tvorby F. Halase, M. Holuba, M' Macourka.
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Cesko.litevské vztahy začaly kŤižáck mi qfpravami česk:íchrytíŤri do Pobďtí a vJrvrcholily v roce 1424,když husité zvolili na česk;Ítrrin Zikmunda
Karybuta, synovce velkoknížete Vytautase, a vládou Jagelloncri, jeďné z
větví litevské dynastie Gediminovcti.
Kulturní styky zača|y za|oženímlitevské koleje pražské univerzity roku
1397, nad níž držel záštitu (alespoĎ formální) sám mistr Jan Hus, ktery
by| též autorem jejího statutu. Na tyto styky lze pohlížet v širších
souvislostech evropské reformace a protireform ace. Zatím nevíme' jak se
v první tištěné litevské knize (1,547)ocitl pŤekladjedné z duchovních písní
Jana Husa, aleje to první doložen1ipŤeklad českéhotextu ajeden z prvních
pŤeklad do litevštiny vribec. Do těchto souvislostí lze zaŤadit návštěvu
J. A. Komenského na Litvě a jeho prisobení mezi litevsk1fmi kalvinisty,
čast na jejich synodu v Ariogale v toce 1644, kde se Komensk;í vyslovil
pro spojení Jednoty bratrské s dalšími nekatolick5Ími církvemi.
Kulturní vztahy Litly a Cech v době národního obrození lze pojmenovat
.'české
paradigma.'. Úspěch p sobení česk;fchbuditelrl a obrozencri v zemi
obdobné velikosti a obdobného historického osudu, se stalo vzolem a
pŤíkladem pro první národně uvědomělé litevské vzdělance. Rozhodující
vyznam má pobyt patriarchy litevského národního obrození doktora Jonase
Basanavičiuse v Praze v letech 1882-1884. Během svého pražského pobytu
pŤipravil k tisku několik číselprvního litevského časopisu Aušra, ktery
byl od roku 1883 v tištěn ve V;fchodním Prusku. Podle slov Jonase
Basanavičiuse je '.Praha kolébkou nově narozeného litevského národního
uvědomění''.
Ceské národní obrození v mnoha ohledech sloužilo jako pŤíklad pro
Litvu. První litevské společnosti se formovaly podle vzoru Matice české,
často byli pŤipomínáni J' Jungmann, F. Palacky a P. J' ŠafaŤík.
Ve své romantické poezii neopomíjel Cechy ani největší básník národního
obrození Maironis. Vzniklo množství textri opakujících a parafrázujících
začátek českénárodní hymny Kde dornou m j (J. Vanagaitis, F. Bajoraitis,
VydtiLnas, Maironis)' Tlrto Ťadu zahájil K. Sakďauskas v roce 1904. Y,!,znamn!1
kulturní činitel Povilas Višinskis,jenž podporoval literární tvorbu prvních
spisovatelek, Julije Zemaiteové a Ragany Šatrijosové' v roce 1900 uveŤejnil
článek o Karolině Světlé, jímž chtěl inspirovat litevské ženy k literární
činnosti'
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Zájem o Čechynezanikl ani po obnovení1itevskéstátnosti v roce 1918.
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získat
čtenáŤi
litevští
moh1i
Československu
o
obraz
Celkovy
dáÁokra.ii.
jako
z knihy čehoslouakuRespubliha od profesoraJana Beblavého,ktery
univerzity.
Kaunaské
host pŤednášelna evangelické teologickéfakultě
Česképaradigma postupně dostalo novou náplĎ, a sice jako piíklad
vzorné demokratické zemé.Začaly Yycházet pŤeklady českéliteratury.
Vrcholem bohemistické aktivity byla antologie moderní česképovídky
v roce 1936,v nížbylo zastoupeno 16 autorri. Vedle K' Čapka,V' Vančury,
I' o1brachta se v ní objevili téžJ. Durych, J. Čep,E. Hostovsky. Antologii
pŤipravil piek1adatel Pranas Ramutis-Dova1ga,jenžv obsáhléstudii načrtl
r".t.ot'o písemnictvíodjeho vzniku po současnost.Jsou to zatím nej"Ý.'oj
lepšílitevsky psanédějiny českéliteratury.
Pravda, byly i dŤívějšípokusy. Tak v roce 1920 v deníku Lietuva
(č.43) vyšel článekbásníka Balyse Sruogy Čekqlíteraturosistorijos truptniai (š ivky z dějin českéliteratury), v němžpo stručnémhistorickém
pr"htud,' věnuje více pozornosti o. BŤezinovi.Roku 1926 vydal Stručné
literatuŤezaŤazenémezt
dějiny obecnéliteratury Maironis. Bohuželčeské
jinÝmi slovanskymi literaturami bylo věnováno málo místa,a z tohoještě
(romantik Maironis považoval
,,ctsi ea.t put ii;,i Rukopísu hrdlouéduorshému
a diskusi kolem něho. ZbyvaŽánr)
literární
národní epos zanejvyznamnější
jícíchněkolik vět byto věnováno J. Kollárovi a J. Vrchlické*}-.- '
PŤekládaly se nejenom povídky.Vydávány byly romány (K. Capka,
J. Haška, J. Kopty aj.), v divadlech se hrály Čapkovy hry, promítaly se
českéfilmy {napriuaa Pluhouník Šuecpodle románu Rudo1fa Medka).
poezie pŤeložilbásník Vy'bautasSirijos-Gira. Všechnovšak
Mnoho z české
pŤerušiladruhá světová válka a trojí okupace.
literatury. PŤevládali J. Fučík,
Po válce se takérrydávaly pŤekladyčeské
(ne
z češtiny).Náwat českého
pŤekládaní
vŽdy
M. Majerová, M. Pujmanová
paradigmatu do kulturního vědomíje spojen s praŽskym jarem 1968' Mnozí
mladi llilo se v těch měsícíchzačali učit éesky.Z pochopitelnych drivodri
tento náwat nezristal doloŽenv tehdejšímtisku. Zaďttkaz zqíšenéhozájmu
jako vysokom žemepokládat učebnicičeskéhojazyka, kterou v roce 1973
Piročkinas.
Arnoldas
profesor
napsal
skriptum
školské
V roce 19-69rryšelv exilovémčasopisuMetmenys (č.18) článekPoznámliteratuŤea d.ějinách. Autor _ exiloqi prozaik a dramatik Algirdas
hy o české
.'Komickou ]iteraturou par
Landsbergis - vzpomíná na pŤedválečnouI'itvu:
excellencebyl Hašek,současnouutopií- Čapek,romantikou životav lrině
byla věnována kulturnímu
pŤírody
.životu i legěndou olbracht.'. Většíčástčlánku
divadle, píšeo proze
filmu,
praŽskéhojara. ZmiĎuje se o českém
ukázkami
zastoupena
byla
V.
Linhartové.Poezie
B. Hrabala, L. Vaculíka,
Macourka'
lVI.
M.
Holuba,
F.
Halase,
z tvorby
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MoŽná bylo i pŤíznačné,
Že v okupovanéLitvě vjediném nakladatelství
krásné literatury zastávali driležitéfunkce pŤekladateléčeskéa slovenské
literatury - Vytautas Visockas a Stasys Sabonis. Díry edičnía pŤekladatelské
ptÓzy:B' Němcové,J. Nerudy, V. Vančury,
iniciativě vyšla zák]adnídíla české
A. Jiráska, novépŤekladyK. Čapka,J. Haška, kniha poezieKa zeta česklch
b sníh . KaŽdévydání doprovázely pŤedmluvy,za zv|ášťpoďrobnou studii
mrižeme pokládat rivod do tzv. litevsk1fch poem J. Zeyera od profesora
Arnoldase Piročkinase.Zeyerovi věnova] samostatnou kapitolu ve svéknize
o litevsk;fch inspiracích ve světovéliteratuŤe téŽexilov literární vědec
(Lietuuapasauliruějeliteratťlroje,Chicago 1985).
Antanas Šešp1aukis-T}ruo|is
Máme také možnostporovnat antologii česképovídky vydanou v roce
1984 s pŤedválečnou'
Je v ní zastoupenvětšípočetautor (25)i rozsáhlejší
období- od 19. stoletíažpo současnost.Chybějí autoŤiideologicky .'škodliví'.
a exiloví, zaŤazenijsou reprezentanti spisovatelskénomenklatury. PŤedmluva
se víc soustŤed'ujena vyvoj česképovídky a není tak podrobnájako v antologri
pŤedválečné.
Za zmínku stojípĚípaddramatika a novelisty Raimundase Samu]evičiuse
( 1937-198 1). Tento kaunask;Íspisovatel' kterj byl za záhadny ch okolností
zastŤelenvjednom vilniuském bytě, se v posledníchletech svéhokrátkého
Života učilčeskya v tisku publikoval články o českémdivadle a kultuÍe.
Napsal takédelšípovídku _ Sethánís JindŤichem,|v níŽmilostn1ÍpŤíběh
a reportérsky líčenásetkání Litevce v pražskéletní škole českéhojazyka
jeho pŤedka- litevského knížeteButautase,
se prolínají s životnímpŤr.během
jenŽ pŤi kitu pŤijal německéjméno Heinrich, strávil život na dvoŤeKarla
IV. a byl pohŤbenv podzemí kostela sv. Tomáše. Ačkoli je téžkémluvit o
uměleckéstránce povídky,její text je prosáknut tr]ubokou sympatií k Čechrim
a bohatou bohemistickou látkou. Zdáse, žejsme v osoběR. Samulevičiuse
ztratili potenciálně v1/znamného
bohemistu'
Za wchol literrírněvědnébohemistiky poválečného
obdobípovaŽujistudii
A. Landsberg1seEkologichá estetika u písemnictuíulchodní Europy,2 v
níŽkomparatistick pohled na prÓzu Milana Kundery a Antanase Škemy
(1914.1961)zasahuje širšíkontext moderníliteratury stŤednía qfchodní
Evropy,jež se porovnává s mytologizujícímitrendy v literaturách zápaďni
Evropy i Spojen1fchstátri. Staťkončízávěrem, žetzv.ekologická estetika
ve stŤedníEvropě a v baltsk1fch zemích zasluhuje většípozornost. Myslím
si, Že tyto rivahy neztratily na aktuálnosti ani v radikálně změněnésituaci,
a to nejen literární.

Kdyžsevletech1988-89pomaluzač'a]rauvolĎovatcenzura'objevila
i
se v tehdy jediném literárním t denftu celá Ťada statí o umlčovanych
alternativní
o
i
undergroundu,
o
samizdatu
r".k1fchspisovatelích,
uxllovl
"n
kultury'
kultuie vribec, o Čechách i stŤedníEvropějako regionu svébytné
v Ceské
Takénov samostatny litevsk1fstát věnuje mnoho pozornostidění
paradigčeské
zmiĎované
republice"- většinoujáho politickéstránce. Takse
proměnilove vícečiméněreáln;f pŤíkladrispěšnépolitickéilos*u
".o,,.,
země...Proto i z pŤeklad po.
podáŤskét,a.,sfo.m'ce b]ivalé'.socialistické
s T. G.
.l"d.,i.h let měly největšíohlas Havlovy eseje a Čapkovy Houory
Masaryhem.
v němŽ
Ču.t.ot.,'tt,'re je věnován bulletin Litevsko-českéspolečnosti,
badaliterární
uveŤejnila
zemí
našich
árnichvztazich
liter
o
obsažnyčIánek
české
tisknou
pokračování
telka Biruté MasionÍenéová,Ytéžerevuise na

dějiny.MomentálněsevPrazepracujenaprvnímlitevsko.českémačespoprve
ko-liievském slovníku. V letošnínrroce se na Vilniuské univerzitě
pÍíchodnové
slibuje
což
obor,
samostatny
češtinajako
zaÓínápŤednášet
g".,",u." pŤekladatelri a báhemistťr,kontinuitu na pevnych akademickych
základech.

1
Susitikimas su Indžichu, Ne muruts Ig80, é' 8-9;Pergaté 1980, č.11; knižnéKanaleto
pokštas, Vilnius 1987.
2
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MoŽná bylo i pffznačné,žev okupovanéLitvě v jediném nakladatelství
krásné literatury zastávali driležitéfunkce pŤekladateléčeskéa slovenské
literatury - Vytautas Visockas a Stasys Sabonis. Díky eďčnía pŤekladatelské
prÓzy: B. Němcové,J. Nerudy, V Vančury,
iniciativě lyšIa zák]adnídíla české
A. Jiráska, novépŤekladyK. Čapka,J. Haška, kniha poezie Ko zeta česhj,ch
básník . Každévydání doprovázely pŤedmluvy',za zvlášťpodrobnou studii
mrižeme pokládat rívod do tzv' litevsk ch poem J ' Zeyera od profesora
Arnoldase Piročkinase.Zeyerovi věnoval samostatnou kapitolu ve svéknize
o litevsk;Ích inspiracích ve světovéliteratuŤe téŽexilov;i literární vědec
(Lictuuapasaulinije literatťt'roje,
Antanas Šešplaukis-T}ruo|is
Chicago 1985).
Máme také možnostporovnat antologii česképovídky vydanou v roce
1984 s pŤedválečnou.
Je v nízastoupenvětšípočetautorrl (25)i rozsáhlejší
období- od 19. stoletíažpo současnost.Chybějí autoŤiideologicky ''škodliví',
a exiloví, zaŤazenijsou reprezentanti spisovatelskénomenklatury. PŤedm]uva
se víc sorrstŤed'ujena \ voj česképovídky a není tak podrobnájako v antologii
pŤedválečné.
Zazmínku stojípffpad dramatika a novelisty Raimundase Samulevičiuse
(1937-1981).Tento kaunask;íspisovatel,kte4í byl zazáhadnych okolností
zastŤelenvjednom vilniuském b1tě' se v posledníchletech svéhokrátkého
života učil českya v tisku publikoval články o českémdivadle a kultuŤe.
Napsal takédelšípovídku _ Sethání s JindŤichem,l v nížmilostn pŤíběh
jazyka
a reportérskylíčenásetkání Litevce v pražskéletní školečeského
se prolínajís Životním pŤíběhemjeho pŤedka- litevského knížeteButautase,
jenž pŤi kŤtu pŤijal německéjméno Heinrich, strávil Život na dvoŤeKarla
IV. a byl pohŤbenv podzemí kostela sv. Tomáše.Ačkoli je těžkémluvit o
umělecké stránce povídky'její text je prosáknut trlubokou sympatií k Cechrim
a bohatou bohemistickou látkou.Zdá se, Žejsme v osoběR. Samulevičiuse
ztratili potenciálně v 'znamnéhobohemistu.
Za wchol literárněvědnébohemistiky poválečného
obdobípovažujistudii
A. Landsberg1seEhologická, estetiha v písemnictuíulchodní Europy,2 v
nížkomparatistick pohled na prÓzu Milana Kundery a Antanase Skemy
(1914-1961)zasahuje širšíkontext moderníliteratury stŤednía qfchodní
Evropy, jeŽ se porovnává s mytologizujícímitrendy v literaturách západní
Evropy i Spojen;/chstátri. Staékončízávěrem, Že tzv. ekologická estetika
ve stŤedníEvropě a v baltsk ch zemíchzasluhuje většípozornost'Myslím
si, žetyto rivahy neztratily na aktuálnosti ani v radikálně změněnésituaci,
a to nejen literární.

Kdyžsevletech1988-89pomaluzaia|auvolĎovatcenzuTa'objevila
i
se v tÁdy jediném literárním t deníku celá Ťada statí o umlčovanych
á"iro-'.r'i".kychspisovatelích,osamizdatuiundergroundu,oalternativní
kultury.
kultuŤe vtibec, o Čechách i stŤedníEvropě jako regionu svébytné
Takénov1fsamostatn;flitevsk1fstátvěnujemnohopozornostiděnívCeské
paradigrepublice"- většinoujeho politickéstránce. Takse zmiĎovanéčeské
politickéi}osrispěšné
pŤíklad
reáln
či
méně
proměnilove vjce
*u
".'o.,,,í,a.,sfo.muce bfvalé '.socialistickézemě.'. Proto i z pŤekladri po.
podáŤské
s T. G.
.l"d.,i.h let měly největšíohlas Havlovy eseje a ČapkovyHouory
Masarykem.
v němŽ
Ču,t.ot.,'tt,'re je věnován bulletin Litevsko-českéspolečnosti,
badaliterární
uveŤejnila
zemí
našich
árnichvztazích
liter
o
obsaŽn článek
české
tisknou
pokračování
telka Birute Masionienéová.Y téžerevuise na

dějiny'MomentálněsevPrazepracujenaprvnímlitevsko.českémačespoprve
ko-liievském slovníku. V letošnímroce se na Vilniuské univerzitě
pĚíchodnové
slibuje
což
obor,
samostatny
češtinajako
zaÓínápňednášet
g"''".u." pŤeklad.atelria báhemistťr,kontinuitu na pevn;ich akademick]/'ch
základech'
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Susitikimas su Indžichu, lVemuruls I98O, č. 8-9;Pergalé 1980, č.11; kniŽné Kanaleto
pokštas, Vilnius 1987.
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Zatímco politické a kulturní styky mezi Čechy a Mad'ary sahají k počátkrim
státnosti obou národri ve stŤedověku, oboustrann1f literární zájem májen
krátkou historii a až do poslední doby bfval spjat s národně politickfmi
zŤeteli'
Až do padesát1fch let našeho stoletívyšlo jen několik stručn;fch informací
o českéliteratuŤe hlavně v lexikonech a česká díla b1/vala pŤekládánajen
sporadicky: 180 5 Komenského Laby rint suěta, 1856 riryvky R ukop i s u hrdlo uéduorshého,na pŤelomu století se objevilo několik básní J' Vrchlického
v niznych literárních časopisech.
Na budapešťskéuniverzitě se sice od padesátych let minulého století
pŤednášela slavistika, od osmdesát;Ích let mě]a i katedru, na níŽ plisobili
v1fborníslavisté (o. AsbÓth, J. Melich, I. Kniezsa), ale pěstovala se hlavně
lingvistika.
PŤi vzniku literárněvědného zájmu pŤedstavovala zajímavou epizodu
vědecká činnost několika gymnaziálních profesorri na Slovensku v prvních
desetiletích našeho století, tfkající se vesměs staročeské literatury.
Metodicky snad ne tak propracovaná, pŤestovšak pozoruhodnáje obsráhlá
studie Gyrrly Kardose srovnávající staročeskou |egendu Ziuot suatéKateŤiny
s maďarskou kateŤinskou legendou z 16. století (Košice 1907), asi vrinec
první studie, která zptacovává česko-mad'arské literární téma srovnávací
metodou.
János Gertj (1873-1920)' pomad'arštěl;f Slovák a pÍíwženecmad'arsko-slovenské jednoty, absolvent budapešťskéuniverzity, napsal v letech 1910-1920
několik podivuhodně náročn1fch a obsáhl1ích monografií a větších studií
(A cseh huszitrik Magyarorszagon lČeštÍhusité v Uhrách]. Banská Bystrica
1910; Á cseh és tÓt k zépkori ualld'sos hijltészet [StŤedověkénáboženské
básnictví českéi slovenské], tamtéž 1913 aj.), které sledují nejlepší tradice
pozitivismu' prozrazují pohotovou zna]ost současnéčeskéi německé odborné
literatury, ale nejen to, obsahují i v1ysledky autorova vlastního v1Ízkumu
v česk;Ích a mad'arsk ch archivech.
Gerii, kterého mrlžeme právem naz;ívat prvním madarskym bohemistou,
zemŤel mlád ve zmatené poválečné době, jeho dílo upadlo do riplného
zapomnění a dlouho po jeho stopách nikdo z mad'arsk;fch vědcri nešel.
V meziválečném období začali pŤekládat českou literaturu Mad'aŤi na
Slovensku, ale vydání antologie moderních česk1fcha slovenskych básnftri
Cseh ésszlouák hilltilh antolÓgiá'ja (Í93O v pŤekladu nejlepších mad'ars\.fch
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básnftťr, na domácí pridě nejnaročnějšípodnik, je spjato se jménem tehdejšfto
československého kulturního atašé Antona Straky - tedy ne Mad'ara'
Na poli česk;ich kulturních dějin začal ve tŤicátych letech publikovat
mladf nadějn;i vědec oszkár Sárkány (1912.1943), kte4/ však zélhy zahynt
v trestném oddílu na frontě' V té době také vznikly dva časopisy, ApollÓ
(1934.1940) a Szép SzÓ (1936-1939), které si uvědomovaly souvztažnost
osudťr stŤďoevropsk;fch narod (tehdejším termínem, oávenou kossuthovskou
'.podunajsk!ch'.) a jevily zájem o kulturu sousedních
reminiscencí, také
státti.
Jakkoli byla padesátá léta historicky v mnohém smyslu tragická, v
česko-mad'arsk;ich kulturních stycích znamenala rozhodny krok kupŤedu,
hlavně co se tyká kvantity r1iměn kulturních informací mezi oběma státy.
Na základě oboustrann;fch kulturních smluv bylo zahájeno i plánovité pŤek]ádání českfch děl do mad'arštiny a češtíklasikové jako Němcová, Neruda,
Jirásek, později Hašek, Čapek, Wolker, Nezval' Halas a další (do té doby
zde riplně nezrlámí) byli zpŤístupněni mad'arskému publiku.
Stinnou stránkou tohoto rozvoje bylo, Že dogmatická a tizkoprsá kulturni
politika ome zova|a a usměrĎovala tento proces poznáni a vyloučila z něho
drileŽite a charakteristické literání jevy, napŤíklad dekadenci, kato]icismus,
avantgardu atd', zato bylo lydáno hodně schematickych a kŤik]avě politicky
angažoÝanych děl. Byli také umlčováni někteŤí propagátoŤi podunajské
spolupráce (tato myšlenka se v bec stďa podezŤelou) a také zájemcí o českou
kulturu jako i I' Gál, redaktor b1ivalého časopisu ApollÓ. Zároveí se však
LászlÓ Németh, jeden z nejvyznamnějších spisovatelri této doby, stal v letech
195 1-1954 pŤek]adatelem několika Jiráskoqfch román]fJ (Psohlau ci, Temno,
Protiušem,),protože dlouho nemohl jako spisovatel publikovat. Vroce 1955
byl otevŤen česk;Íobor na katedŤe slovansk;/ch j azyk,Ů a literatur. Prwním
profesorem byljmenován Lász16 Dobossy' kter;f byl vedoucím oboru až do
roku 1980. Během sedmdesát1/'ch let ještě pŤibyly dvě odborné asistentky,
které zde dodnes učí českou literaturu: Veronika Heéová a Ludmila
Hanková-BŤízová (dnes docentka).
V roce 1956 vznikl Ústav literární vědy pŤi Mad'arské akademii věd,
kde postupné začali p sobit i badatelé s bohemistick1fmi zájmy (Lászl'6
Sziklay' Endre Bojtár, v současnosti i Tamás Berkes a další).
Padesátá a šedesátá léta bychorn mohli právem nazrlat heroickou dobou
mad'arské bohemistiky, kdy se hrstka milovníkri českékultury snažila obětavou a velice plodnou činností dohánět, co dŤívějšígenerace zmeškaly.
Mnozí znich pocházeli ze Slovenska, studovali praŽskou univerzitu a skoro
žádny znich nebyl rizce specializován jen na češtinu. Byli mezi nimi beletristé (Szalatnay, Kovács), historik a polonista (Kovács), slovakista (Szik]ay), romanista (Dobossy) a téměŤvšichni pŤispěli i k mad'arské literární
vědě.

91

vraĎensxÁ r,rrpnÁnNÍ goHnIWISTIKA
VERoNIKA HoÉovÁ

Zatímcopolitickéa kulturní styky mezi Cechy a Mad,ary sahajík počátkrim
státnosti obou národri ve stŤedověku,oboustrann1fliterární zájem májen
krátkou historii a až do poslední doby b;fval spjat s národně politickfmi
zŤeteIi'
Až do padesá|Íchlet našehostoletívyšlojen několik stručn;fchinformací
o českéliteratuŤehlavně v lexikonech a českádíla b;ivala pŤekládánajen
sporadicky: 1805 KomenskéhoLabyrint suěta, 1856 írryvkyR ukopisu hrdlo uéduorshého,
na pŤelomustoletíse objevilo několik básní J. Vrchlického
v r zn1íchliterárních časopisech.
Na budapešťské
univerzitě se sice od padesátych let minuléhostoletí
pŤednášelaslavistika, od osmdesát;ichlet měla i katedru, na níŽprisobili
v1fborníslavisté(o. AsbÓth, J. Melich, I. Kniezsa), ale pěstovala se hlavně
li n mri ef ilzq

PŤi vzniku literárněvědného zájmu pŤedstavovala zajímavou epizodu
vědecká činnost několika gymnaziálních proíesor na Slovensku v prvních
deseti]etích našeho století, tfkající se vesměs staročeské literatury.
Metodicky snad ne tak propracovaná, pňesto však pozoruhodnáje obsráhlá
studie Gyrrly Kardose srovnávající staročeskou legenďuZiuot suatéKateŤtny
s maďarskou kateŤinskou legendou z 16. století (Košice 1907), asi vrinec
první studie, která zptacovává česko-mad'arské literární téma srovnávací
metodou.
János Gerti (1873-1920)' pomad'arštěl;f Slovrák a pňíwženec mad'arsko-slovenskéjednoty, absolvent budapešťskéuniverzity, napsal v letech 1910-1920
několik podivuhodně náročn ch a obsáhl1Ích monografií a větších studií
(A cseh huszitrik Magyarorszagon lCeští husité v Uhrách], Banská Bystrica
1910; Á cseh és tÓt hilzépkori uallÓ'sos hijltészet [StŤedověké náboženské
básnictví českéi slovenské], tamtéž 1913 aj.), které sledují nejlepší tradice
pozitivismu' proztazujípohotovou zna]ost současnéčeskéi německé odborné
literatury, ale nejen to, obsahují i v1ysledky autorova vlastního vyzkumu
v českych a mad'arsk ch archivech'
Ger , kterého mrižeme právem naz;ívat pn'rrím mad'arskym bohemistou,
zemŤel mlád ve zmatené poválečné době, jeho dílo upadlo do plného
zapomnění a dlouho po jeho stopách nikdo z maďarsk;/ch vědcri nešel.
V meziválečném období začali pŤekládat českou literaturu Mad'aŤi na
Slovensku, ale vydání antologie moderních česk;Ícha slovensk ch básnftri
Cseh ésszloudk killt h antolÓgiája (1936) v pŤekladu nejlepších mad'arsk;fch
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brísnftri, na domácí pridě nejnríročnějšípodnik, je spjato se jménem tehdejšího
československého kulturního atašé Antona Straky - tedy ne Maďara.
Na poli česk1fch kulturních dějin začal ve tŤicátych letech publikovat
mlad;f nadějn;Í vědec oszkár Sárkány (1912.1943), ktery však záby zahynu'l
v trestném oddílu na frontě. V té době také vznikly dva časopisy, ApollÓ
(1934.1940) a Szép SzÓ (1936-1939), které si uvědomovaly souvztaŽnost
osudťr stŤedoevropskfch narod (tehdejším termínem, oávenou kossuthovskou
''podunajsk ch'.) a jevity zájem o kulturu sousedních
reminiscencí, také
stát .
Jakkoli byla padesátá léta historicky v mnohém smyslu tragická, v
česko-mad'arsk;ích kulturních stycích znamena]a rozhodn;i krok kupŤedu,
hlavně co se tyká kvantity v1fměn kulturních informací mezi oběma státy.
Na základě oboustrann1fch kulturních smluv bylo zahájeno i plánovité pŤekládání česk;fch děI do mad'arštiny a češtíklasikové jako Němcová, Neruda,
Jirásek, později Hašek, Čapek, Wolker, Nezval' Halas a další (ďo té doby
zde riplně neznámí) byli zpŤístupněni mad'arskému publiku'
Stinnou stránkou tohoto rozvoje bylo, žedogmatická a tizkoprsá kulturni
politika ome zova|a a usměrĎovala tento proces poznáni a vyloučila z něho
driležite a charakteristické literárníjevy, napŤíklad dekadenci, katolicismus,
avantgardu atd., zato bylo q'dáno hodně schematick;ích a kŤik]avě politicky
angažoÝanych děl. Byli také umlčováni někteŤí propagátoŤi podunajské
spolupráce (tato myšlenka se vribec stďa podezŤelou) a také zájemcí o českou
kulturujako i I' Gál, redaktor b]/valého časopisu ApollÓ. Zároveít se však
spisovatel této doby, stal v letech
LászlÓ Németh, jeden z \ejvyzrla'JírÍ:lějších
1951-1954 pŤek]adate]em několika Jiráskoqfch románt (Psohlauci' Temno,
Protiušem),protože dlouho nemohl jako spisovatel publikovat. Vroce 1955
byl otevŤen česk;Íobor na katedŤe slovanskych j azyk,Ů a literatur. Prwním
profesorem byljmenován Lász|6 Dobossy, kter;f byl vedoucím oboru aŽ rlo
roku 1980. Během sedmdesá|Ích letještě pŤibyly dvě odborné asistentky,
které zde dodnes učí českou literaturu: Veronika Heéová a Ludmila
Hanková-BŤízová (dnes docentka).
V roce 1956 vznikl Ústav literární vědy pŤi Maďarské akademii věd,
zájmy (Lász|6
kde postupné začali ptisobit i badatelé s bohemistickfmi
další).
a
Berkes
Tamás
i
současnosti
Sziklay, Endre Bojtár, v
Padesátá a šedesátá léta bychorn mohli právem nazyvat heroickou dobou
mad'arské bohemistiky, kdy se hrstka milovníkri českékultury snažila obě.
tavou a velice plodnou činností dohánět, co dŤívějšígenerace zmeškaly.
Mnozí znich pocházeli ze Slovenska, studovali praŽskou univerzitu a skoro
žádny znich nebyl rizce specializován jen na češtinu.Byli mezi nimi bele.
tristé (Szalatnay, Kovács), historik a polonista (Kovács), slovakista (Sziklay), romanista (Dobossy) a téměŤvšichni pŤispěli i k mad'arské literární
vědě.
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Doyen mad'arské bohemistiky LászlÓ Dobossy (nar. 1910) se během své
vícenež padesátileté činnosti věnoval skoro všem obdobím českéliteratury
- od staročesk ch povídek pŤes Husa a Komenského ažpo Hrabala a Kunderu. Napsal monografii o Karlu Capkovi ( 1961) a dvě o Jaroslavu Haškovi
(1963, 1970),je autorem v;Íborného,dodnesjediného velkého Česko.mad,arshého slouníful (1960), kongeniálním zprisobem pŤeložil Komenského .Labyrint ďo mad,arštiny. Stále vykonává systematickou a rispěšnou popularizační
práci, lyužívá qročíulznamn1/ch českych osobností, aby nejširšíobecenstvo
upozornil na hodnoty českékultury, pohotově recenzuje knihy s česk;fmi
tématy.
Dobossy se skromně nazyvá filologem, ve sv;í'chesejích i větších dílech
vychází z drobn]fch pozoruhodn;Ích faktri literárních, historickych a kulturních, od nichž pak svérázně dochází k širšímsouvislostem, jež se mnohdy
t;fkají obecné problematiky česko.mad'arsk;fch kulturních vztahri.
Další zas]oužilou osobností mad'arské bohemistiky byl Rezs Szalatnay
(1904-1977). Pocházeljako profesor Dpbossy ze Slovenska a také na něho
měla rozhodující vliv pražská studentská léta. Je autorem prvních a dosud
jedin ch celkovych dějin českéliteraturyÁ cseh irodalom tijrténete( 1964).
Jeho pohled zuženy na.'pokrokovou tradici'' a barvit , esejistickf styl b;/valy
kritizovány, pŤesťomá jeho práce podstatné klady: zábavn;ím, čtiqim
zprisobem provází mad'arského čtenáŤeneznámou pridou českéliteratury.
'.Tyl,
''česky
vábitel
Jeho poetizující charakterizace' typu
Macpherson'.,
.'kouzelná
lidu'',
flétna Nezvalova,' sice neusměrřují vždy správně čtenáŤory
pŤedstavy a někdyjsou i životnífakta piibarvena, celkově všakjeho dějrny
vzbudily zájem o další poznání.
Ender Kovács (1911-1985) byl také dlouhá léta horliv1fun propagátorem
českéliteratury: pŤekládal, napsal desítky rívodri a doslovri k českym kni.
hám. ByI však pŤedevšímhistorikem' v roce 1952 vydal sborník studií Cseh-fnagyar tijrténelmi hapcsolatoh (v upravené podobě za spolupráce Jana
Novotného vyšel i česky pod názvem Mad,aŤi a rny), sice ne bez chyb, ale
dodnes citovany. Zkoumal pob1't Mad'aru na pražské univerzitě, Komenského v Sárospataku atd. Spolu s Rusy, Poláky a jinfmi vykreslil portréty
česk1fchpolitikri - Palackého' Friče, Masaryka (?orténelmi archépek ÍHistorické portréty], 1976).
Jedním z nejplodnějších propagátorri pŤedevšímmoderní českéliteratury
je András Zádot (nar' 1912),ktery je sice česk m státním občanem, ale
celéjeho prisobení je zaměŤeno do Mad'arska. Vykonává drjležitou činnost
jako redaktor a pŤekladatel českfch děl prozaickyích i básnick;Ích' Dosud
má velk;i podíl na tom, Že pozoruhodné literární novinky v krátké době
lycházejí i madarsky. Jeho svazky jsou vŽdy \ybaveny dosloly a poznámkami
dobŤe informujícími o autorovi a jelro místě v českéliteratuŤe. Jemu vděčíme
za piony'rské vydáníÁ modern cseh líra hincseshdza (Pokladnice moderní
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českélyriky I.IX, ]'959), za dvě další antologie česképoezte (Cseh h ltak
antolÓgid,ja, 1980; D(. századi cseh és szloud,k h ltÓh antolÓgiája, 1986),
za maďarsk]Í pŤeklad velké části Čapkov1fch děl, Škvoreckého ZbabělcŮ,
(1967) atd. K. Capkovi věnoval Záďor i monogTafii (1984) ajako vedoucí
Iedaktor napsal mnoho českych hesel do Lexihonu suětoué literatury
(Világirodalmi Lexikon I' 1970).
kontakty se zab;Ívali i Lász|6 Sándor
Česko-slovensko-maďarsk1fini
(].909-1993),Gábor G. Kemény (1915-198].),Tibor Kardos (1908-1974) aj.
Největším írspěchem tohoto období bylo, že česká literaturajako celek
vystoupila v Mad'arsku z neznáma a stala se pevnou součástí antologií
světové literatury rrydávan;Ích v Maďarsku (napŤíklad v šestidílné Vlá'gtrouerseí1-11[Nejkrás.
1952.1872;Auilá,girodalomlegszebb
d.almiAntolÓgidja'
nějšíbásně světové literatury], 1966-1967)' Pozvolna se qtváŤel stáIe větší
okruh pŤátel české literatury a kultury vribec.
od šedesáfiích let byly stále v1/raznějšídvě tendence' Jednak se měnilo
pojetí komparatistiky' pŤecházelo od sledování kontaktrj k typologickému
zkoumání kulturníclr a literárních jevti' a to v kontextu více kultur či]iteratur. Dá]e se prosazovala strukturalistická metoda, pŤedtím v Maďarsku
skoro neznámá, k čemuž také vyznamně pŤispívali bohemisté.
syntézu o kulturně historickych
První velkolepou komparatistickou
i literárních otázkáchl,rytvoŤil Endre Angyal (1915.1976), lYsoce erudovany
vědec širokého rozhledu' zna\ec německé, italské a mad'arské stejně jako
slovanské ktrltury.Zabyval se hlavně obdobími manyrismu a baroka. Jeho
hlavní díIo o barokním slovanském světě s hojn;/'mi a pozoruhodnymi
poznatky o českébarokní literatuŤe, vytvarném umění a hudbě vyšlo jen
německy (Dj e slawische Barochwelt, 1961) apo|sky, nikoli však mad'arsky.
és Kelet-Europa
Angyal pŤispěl mimo jiné i do sborník.tt Magyarország
(Mad'arsko a qfchodní Ewopa, 1947), kde charakterizoval česko-mad'arské
kulturní styky, a Dějiny a ndrody (1965), kde pojednal česko-maďarské
kulturní vztahy v době baroka.
Zatímco|íteráti byli zaujati problémy literárních zÓn stŤední čiv-íchod.
ní Evropy, otázkami metod' kter mi by se dala obsáhnout jednotlivá období, směry a jevy rrizn;ich literatur, historici zabyvající se naší oblastí
(většinou pod pojmem ,'vychodní Evropa.') vytvoŤili pozoruhodná díla obsahující i pojednání o kulturní problematice' Endre AratÓ (1921'-7977) zpracoval dějiny široce pojaté vyclrodní Evropy (Pobaltí, Rusko s Kavkazem,
ostatní slovanské národy a Rumtrni, celf Balkán i s Albánií a Reckem) v
první polovině 19' století (Kelet.EurÓpa tijrténetea 79. szd'zad els felében,
1971). Kulturní dějiny národně obrozenskych hnutí stejné oblasti s názvem
A nemzeti meg juldsi mozgalmat Kelet.EurÓpd'bon (Národně obrozenská
hnutí ve qfchodní Evropě, 1977; rusky 1979) napsal Emil Niederhauser
(nar. ].923). obě díla využívají obsáhlé odborné literatury a projevují upŤím.
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Doyen mad'arské bohemistiky LászlÓ Dobossy (nar. 1910) se během své
více než padesátileté činnosti věnoval skoro všem obdobím českéliteratury
- od staročesk ch povídek pŤes Husa a Komenského aŽpo Hrabala a Kunderu. Napsal monografii o Karlu Capkovi ( I961) a dvě o Jaroslavu HaŠkovi
(1963, 1970),je autorem v5íborného,dodnesjediného velkého & sko.mad,arshého slouníhu ( 1960), kongeniálním zpťrsobem pŤeložil Komenského .Labyrint ďo mad,arštiny' Stále vykonává systematickou a rispěšnou popularizační
prácí, quživ á qročí y| znamn1ích českych osobností, aby nejširšíobecenstvo
upozornil na hodnoty českékultury, pohotově recenzuje knihy s česk;fmi
tématy.
Dobossy se skromně nazyvá filologem, ve sv:í'chesejích i větších dílech
vychází z drobn]fch pozoruhodn;Ích fakt literárních, historickych a kulturních, od nichž pak svérázně dochází k širšímsouvislostem, jež se mnohdy
t;fkají obecné problematiky česko.mad'arsk;fch kulturních vztahri.
Další zasloužilou osobností mad'arské bohemistiky byl Rezs Szalatnay
(1904-1977). Pocházeljako profesor Dpbossy ze Slovenska a také na něho
měla rozhodující vliv pražská studentská léta. Je autorem prvních a dosuď
j edin ch celkovych dějin českéliteraturyA cs eh irodalom' tilrténete( 1964).
'.pokrokovou
Jeho pohled zwženy na
tradici'. a barwit , esejistickf styl b;/valy
kritizovány, pŤesťomá jeho práce podstatné klady: zábavn;ím, čtiqÍm
zp sobem provází mad'arského čtenáŤe neznámou plidou českéliteratury.
''Tyl,
''česky
vábitel
Jeho poetizující charakterizace, typu
Macpherson,.,
,'kouzelnáflétna
liďu'',
Nezvalova.' sice neusměrřují vždy správně čtenáŤory
pŤedstavy a někdyjsou i životní fakta piibarvena' celkově všakjeho dějiny
vzbudily zájem o další poznání.
Ender Kovács (1911-1985) byl také dlouhá léta horliv1fm propagátorem
českéliteratury: pňekládal, napsal desítky rívodri a doslovri k česk;/'mkni.
hám. Byl však pŤedevšímhistorikem' v roce 1952 vydal sborník studií Cseh-n'agyar tijrténelmi kapcsolatoh (v upravené podobě za spolupráce Jana
Novotného lyšel i česky pod názvem Mad,aŤi a my), stce ne bez chyb, ale
dodnes citovan1i. Zkoumal poby't Mad'aru na pražské univerzitě, Komenského v Sárospataku atd. Spolu s Rusy, Poláky a jinfmi vykreslil portréty
česk ch politikri - Palackého' Friče, Masaryka (?orténelmi archépek ÍHistorické portréty], 1976).
Jedním z nejplodnějších propagátorri pŤedevšímmoderní českéliteratury
je András Zádot (nat' 1912), kter je sice česk m státním občanem, ale
celéjeho prisobení je zaměŤeno do Mad'arska. Vykonává driležitou činnost
jako redaktor a pŤekladatel česk ch děl prozaick ch i básnick;Ích' Dosud
má velk;i podíl na tom, že pozoruhodné literární novinky v krátké době
lyc}:'ázejíi mad'arsky. Jeho svazky jsou vždy vybaveny dosloly a poznámkami
dobŤe informujícími o autorovi a jelro místě v českéliteratuŤe. Jemu vděčíme
za pionyrské vydáníÁ modern cseh líra kincseshdza (Pokladnice moderní
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českélyriky I-IX, 1959), za dvě další antologie česképoezte (Cseh h lt k
1980; D(. századi cseh és szlouÓ,k k ltÓh antolÓgiája, 1986),
antolÓgidja,
za mad,arsk;f pŤeklad velké části Čapkov1fch děl, Škvoreckého Zbabělcti
(1967) atd. K. Capkovi věnoval Zádor i monografii (1984) ajako vedouci
Iedaktor napsal mnoho českych hesel do Lexihonu suětoué literatury
(Világirodalmi Lexikon I' 1970).
kontakty se zab;Ívali i Lászl.6 Sándor
Česko-slovensko-maďarsk1fmi
(].909-1993),Gábor G. Kemény (1915-1981),Tibor Kardos (1908-1974) aj.
Největším írspěchem tohoto období bylo, že česká literaturajako celek
vystoupila v Madarsku z neznáma a stala se pevnou součástí antologií
světové literatury rrydávan;Ích v Maďarsku (napŤíklad v šestidílné Vilá'gtrouersei 1-11[Nejkrás.
1952-1872;Auilá,girodalomlegszebb
d.almiAntolÓgidja'
nějšíbásně světové literatury], 1966-1967)' Pozvolna se v1tváŤel stáIe větší
okruh pŤátel české literatury a kultury vribec.
od šedesáfiích let byly stále v1/raznějšídvě tendence' Jednak se měnilo
pojetí komparatistiky' pŤecházelo od sledování kontaktri k typologickému
zkoumání kulturníclr a literárních jevti' a to v kontextu více kultur čiliteratur. Dá]e se prosazovala strukturalistická metoda, pŤedtím v Madarsku
skoro neznámá, k čemuŽ také vyznamně pŤispívali bohemisté.
syntézu o kulturně historick5;ch
První velkolepou komparatistickou
i literárních otázkách vyťvoŤil Endre Angyal (1915.1976), {ysoce erudovany
vědec širokého rozhledu' zna\ec německé, italské a mad'arské stejně jako
slovanské ktrltt;iry.Zabyval se hlavně obdobími manyrismu a baroka. Jeho
hlavní díIo o barokním slovanském světě s hojn1/'mi a pozoruhodnymi
poznatky o českébarokní literatuŤe' vytvarném umění a hudbě vyšlo jen
německy (Dj e slawische Barochwelt, /961) a polsky, nikoli však mad'arsky'
és Kelet-Europa
Angyal pŤispěl mimo jiné i do sborník.Ů Magyarország
(Mad'arsko a qfchodní Ewopa, 1947), kde charakterizoval česko.mad'arské
kulturní styky, a Dějiny a ndrody (1965), kde pojednal česko-maďarské
kulturní vztahy v době baroka.
Zatímco\íteráti byli zaujati problémy literárních zÓn stŤední čiv-íchodní Evropy, otázkami metod' kter mi by se dala obsáhnout jednotlivá období, směry a jevy rrizn;ich literatur, historici zabyvající se naší oblastí
(většinou pod pojmem ''vychodní Evropa.') vytvoŤili pozoruhodná díla obsahující i pojednání o kulturní problematice. Endre Arat6 (|921.-7977) zpracoval dějiny široce pojaté vyclrodní Evropy (Pobaltí, Rusko s K.avkazem,
ostatní slovanské národy a Rumtrni, celf Balkán i s Albánií a Reckem) v
první polovině 19' století (Kelet.EurÓpatijrténete a 79. szd'zadels felében,
1971). Kutturní dějiny národně obrozenskych hnutí stejné oblasti s názvem
A nemzeti meg julá.si mozgalmat Kelet-EurÓpd'bon (Národně obrozenská
hnutí ve qÍchodní Evropě, J'977; rusky 1979) napsal Emil Niederhauser
(nar. ].923). obě díla využívají obsáhlé odborné literatury a projevují upŤim.
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nou snahu vytváŤet co nejodstíněnější obraz o pojednan;/ch společnostech,
historick1ich a kulturních dějích.
od počátku sedmdesá|fch let vznikaly i pokusy o komparatistickou
syntézu více literatur. Několik menších, na ridaje velmi bohalfch studií
o stŤedoevropském obrození a romantismu) napsal István Fried (nar. 1934)'
jeden z nejerudovanějších mad'arsk1Ích komparatistti'
Endre Bojtár vydal v roce 1977 podnětnou kníŽkuÁ helet-eurÓpai auantgarde irodctlom o avantgardní litelatuŤe vychodní Ewopy, prťrkopnické dílo
v tomto žánru, na něŽ posléze navazovala další.
Pozoruhodn;ím pokusem o syntézu byla práce spisovatele, dramatika
a slavisty Gy rgyho SpírÓa (nar. 1946)Á h zép-kelet-eurÓpai drdtna: Afeluildgosodd,s kordtÓl Wyspiaítski szintéziséig (1986) - pŤehled rozvoje stŤedoa vychodoevropského dramatu od doby obrození aŽ do Wyspiaiiského'
Komparatista-bohemista Tamás Berkes (nar. 1954) vydal kníŽku o literární grotesce šedesát;íchlet ve stŤedo-a vychodoevropsk ch literaturách
s kunderovskym názvem Senhí sem fog neuetní (Nikdo se nebude smát,
1990).
Do komparatistiky stňedo- a v5íchodoevropsk;íchliteratur se aktivně
zapojila i nejmladší generace vědeckych pracovníkri. Pojem katastrofisrnu,
pŤevzaty arozšíÍen,!E. Bojtárem z polské literatury, aplikovala Magdolna
Baloghová na ostatní stŤedoevropskou literaturu v knize Kiuttalan utakon
(Cestou bezcestím, 1994). Péter Krasztev se podobnou typologizující metodou
snažil podat celkor, obraz stŤedo- a r,1íchodoewopskéhos}.rnbolismu (Megint
ťtjra kell sz letn nh [Měli bychorn se znovu narodit]' 1994)'
Se slovansk;ími strukturalistick;imi
směry seznamovali mad'arskou
vědeckou veŤejnost Lász]'Ó Sziklay a Endre Bojtár.
LászlÓ Sziklay (1912-7987), pŤedevšímslovakista a dlouhodob;í pŤedstavitel mad'arsk;Ích komparatistri na mezinárodních odborn1fch fÓrech, pŤispěl
bohemistice několika studiemi o českych literárních jevech (o obrozenském
literárním životě, o historickém románu, o meziválečné avantgardnípoezíi
atd.) a hlavně pŤehledem dějin praŽské školy.
Endre Bojtár (nar. 1940), absolvent oboru česk;íjazyka literatura na
budapešťské univerzitě, je jedním z nejv5íraznějšíchmad'arsk]fch literárních
vědc s rozsáhlou vědeckou činností' Po několika cennych studiích, zejrnéna
o moderní česképoezii, se věnoval pŤedevším literární teorii a komparatistice. V roce 1977 vyda|knížkl Szldu strukturalizmus, y nížosobi[Ím zprisobem propojil rusk;Í formalismus, česk;ístrukturalismus a polsk strukturálně fenomenologick směr Ingardenrfv a vyzdvihl jejich společnérysy.
V osmdesát}ich letech se jeho zájem pŤesunul k problém m estetické hod.
noty. V literární historii pěstuje kornparatistiku nejen slovansk;fch literatur,
ale také pobaltsk1fch literatur, v Mad'arsku dodnes téměŤneznámych. Je
pŤesvědčen, Že do kulturní zÓny stŤední a qÍchodní Evropy v určit5ích do-
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bách patŤily i tyto literatury. Nevfrasněnost hranic naší kulturní oblasti
''izoglosa'.,
vymezením mal1fch ostnavrhuje metodologicky vyŤešit pojmem
jevri,
které vzhledem k časovérozdílnosti kulrrivkri společn1fchkulturních
turních změn nemusí nutně existovat u všech těchto národri současně'
Do oblasti českéliteratury podnikli zajimavé exkursy i slavisté.lingvisté.
Péter Király (nar. 1917) objevil v mad'arsk;ích archivech několik cenn;Ích
staročesk1Íchrukopisri, mimo jiné ostŤilromsky rukopis statočeskéAlexand.reidy. Nejnovější ptáce Lász|6 Hadrovicse (nar. 1910) dokládá německé
a českéfiliace mad'arské tzv. husitské bibl e (A rnagyar Huszita Bíblia nérnet
és cseh rohonsága, 1994).
Mad'arskou bohemistiku obohacují i češtínebo v Čechách žijícíhungarisliterární vědci, kteŤí se zajímajío mad'arskou kulturu - dŤíve
respektive
té,
Julius Dolansky a Karel Krejčí, nyní Richard Pražák, Jaroslava Pašiaková,
Petr Rákos a další.
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HISToRIE A PRoBr,Émy nnaĎansxÉ BoHEMISTIKY
TAMAS BERKES

Existence a osobitá tváŤ madarské bohemistiky je utváŤena dvěma h]avními
faktory. Pruní faktor zahrnuje vliv a prisobení politiky na její rozvoj i na
její občasn;i ripadek - dokladem tohoje skutečnost, Že se Ceši ocitají v popŤedízájmu Mad'aru poté,co se značná část Uherska stala součástívznikajícího československého státu. období mezi dvěma světov1imi válkami, charakterizované chladrr1foni,nepŤátelsk]Ími a na vzájemném nepochopení za|ožen mi vztahy,bylo po roce 1948 vystŤídáno uniformovan m pŤátelstvím,
které staré rozpory sice nevyŤeši|o,zato však umožnilo vzájemné pozrrárri
(Česko-mad'arské vztahy sovětského
obou kultur v dosud nepoznané ŠíŤi.
období se tak pŤesunuly do oblasti společného zEmv.)
D ruh! faktor určujícísamostatn;Í charakter bohemistick;fch vyzkumri
v Mad'arsku je tŤeba hledat ve skutečnosti, žemad'arsk1f badatel - jakožto
osoba postrádaj ícíi tu sebemenší s]ovanskou identitu - rreyy cl|ází pŤi zpr acovávání českékultury z obecné slavistiky, ale ze stŤedoewopské, jazykovym
hlediskrim vzdálené komparativní literární historie.i V Mad'arsku je totiž
za pozlistatek určitého atavistického chápání pova Žován_ v Čecháchjinak
oprávněn;f _ postup vycházející z porovnávání slovansk;Ích literatur, i pŤesto, že česká kultura vykazuje více typologick;ich paralel s kulturou mad'arskou než Ťekněme s bulharskou.
Nemám však v rimyslu popírat, Že mad'arská bohemistika je ve své
podstatě fantasma: stěží mliŽeme hovoŤit o její existenci vribec, a ani její
oprávněnost nelze považovat za samozŤejmou. Vyvstává tak otázka, Óílr.
se má zab}'vat badatel, není-li českéhop vodu. Vžd}'t sotva mriže soutěžit
se sv1fm českym kolegou v základním vyzkumu české literatury! Druhá
možnost, qÍzkum v oblasti česko-maďarsk ch vztah , byla v uplynul1Ích
několika desetiletích vyčerpána, neboťbílá místa zristala jen sporadicky.2

'
vi" T. Ku''i"'uy: Les possibilites d'une ]itterature comparéede l'Europe orientale, Ácla
Litteraria Academiae Scientiarum Hungoricae L962, s' LI5-I27 (pŤednesenona konferenci
o problémechkomparatistiky v Budapešti, 1962).
2
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HISToRIE A PRoBr,Émy nnaĎansxÉ BoHEMISTIKY
TAMAS BERKES

Existence a osobitá tváŤ madarské bohemistiky je utváŤena dvěma h]avními
faktory. Pruní faktor zahrnuje vliv a prisobení politiky na její rozvoj i na
její občasn ripadek - dokladem tohoje skutečnost, že se Češiocitají v popŤedízájmu Mad'aru poté' co se značná část Uherska stala součástívznikají.
cího československého státu. období mezi dvěma světov mi válkami, charakterizované chladrr1foni,nepŤátelsk]Ími a na vzájemném nepochopet\í za|ožen mi vztahy,bylo po roce 1948 vystŤídáno uniformovan m pŤátelstvím,
které staré rozpory sice nevyŤeši|o,zato však umožnilo vzájemné poznání
(Česko-mad'arské vztahy sovětského
obou kultur v dosud nepoznané ŠíŤi.
období se tak pŤesunuly do oblasti společného zEml.)
D ruh!, faktor určujícísamostatn;Í charakter bohemistick;fch vyzkumri
v Mad'arsku je tŤeba hledat ve skutečnosti, žemaďarsky badatel - jakožto
osoba postrádající i tu sebemenší slovanskou identitu - nevychází pŤizpra.
covávriní českékultury z obecné slavistiky, ale ze stŤedoewopské, jazykoq'rn
hlediskrim vzdálené komparativní literární historie.i V Mad'arsku je totiž
za pozlistatek určitého atavistického chápání povaŽován _ v Cecháchjinak
oprávněn]Í _ postup vycházející z porovnávání slovansk;Ích literatur, i pŤesto, že česká kultura vykazuje více typologick;ich paralel s kulturou mad'arskou než Ťekněme s bulharskou.
Nemám však v rimyslu popírat, Že mad'arská bohemistika je ve své
podstatě fantasma: stěží mrižeme hovoŤit o její existenci vribec, a ani její
oprávněnost nelze považovat za samozŤejmou. Vyvstává tak otázka, čím
se má zabyvat badatel, není-li českéhoprivodu. VŽdyt sotva m Že soutěžit
se sv1fm českym kolegou v základním vyzkumu české literatury! Druhá
možnost, qÍzkum v oblasti česko-maďarsk ch vztah , byla v uplynul1Ích
několika desetiletích vyčerpána, neboťbílá místa zristala jen sporadicky.2

'
vi" T. Ku,'i",uy: Les possibilites d'une ]itterature comparéede l'Europe orientale, Áclo
Litteraria Academiae Scientiarum Hungoricae L962, s' I15-I27 (pŤednesenona konferenci
o problémechkomparatistiky v Budapešti, 1962).
2

V znamnější pŤíručkya bibliografie tohoto tematického okruhu - o. Sárkány: Mogyar kultu'ráLis lt'at sok Cseh,orsz gban, Budapest 1938; E. Kovács: Magyar.cseh tijrténeImi
kapcsolutok, Budapest 1952; J. Novotn;f - E. Kovács: Mad,aŤi a my (Z dějin madbrsko-Óeshoslouensklch uztah ), Praha 1959; Dě.jiny a nd'rod'y (Literd'rněItistorickéstudie o českos.
Iouensko-mad'arskj,ch
uztazích)Praha 1965,red' Z. Adamová. K. Rosenbaum _ L' Sziklay.
DáIe viz: I. KáÍer: A szloudh ésa cseh irodalotn magyar bibliografidja a kezdetektÓl 1970.is,
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Materiál česko-mad'arsk;Ích vztah tvoŤíkorpus poměrně malého rozsahu.
oproti metodologicky zastaralému mapování pŤím ch vlivri a vztahri je
driležitější systém bezděčnych shod a paralel odkrywan1/ pŤi rozboru děl
- avšak ani ten, je.It zílžen na dvě literatury, neprozrazuje mnoho'
Z toho vypljwá, že mad'arsk3í (a vribec zahraniční) bohemista si mriŽe
vytyčit dva tikoly: Y pruním pŤípadě m Že rozebírat jevy českéliteratury
v širšíchstŤedoevropsk ch souvislostech a formulovat tak něco nového nejen
o tomto regionu, ale i o procesech v českéliteratuŤe'3 Tato část komparativní literární historie tvoŤísoučást dějin kultury daného regionu -jedná
se tedy o pomocnou vědu historiografie.
Ye druhém pŤípadě zasazuje mad'arsk;Í bohemist a nejvyznačnější umělecká díla do domácího prostŤedí. Zda|eka tu nejdejen o pouhé pŤeložení
česk1fchděl, ale mnohem více o jejich zasazení do mad'arského kulturního
kontextu. Jedná se tedy qílučně o otázku literární interpretace, která si
vyžaduje empatick1f a zhodnocující pŤístup' Cílem proto není literární historie, n1fbržvysvětlující, hermeneutické podání, které lyžaduje, aby se lite.
rární historik (kritik, esejista) pohyboval v pŤijímajícím prostŤedí se suverenitou vlastní prostŤedí domácímu. I takto mriže mad,arská recepce českého
díla napomoci pÍi formování hodnotícího soudu v rámci českévzdělanosti.
Závéremje tŤeba Ííci, že i během uplynulého prilstoletí zabraĎovala
politika vzájemnému poznávání obou kultur. Co opomenuly či zakáza|y
českéírŤady,k tomu nedala povolení ani mad'arská kulturní politika. Ba
co víc - mad'arská věda si pro interpretaci českéminulosti byla nucena
qfklad školy Palackého-Masaryka,
bez v;ihrad osvojit komunistickf
tak
zvany husitsh! marxismus,a ktery byl dominantou padesát1fch let, ale v
latentních formách se uplatĎovď i později.s Širšímad,arské publikum proto
po dlouhou dobu mohlo vidět česká specifika jen v tomto světle. Není divu,
že takto vytvoŤené falešné stereotypy o českékultuŤe hluboce zakoŤenily
v maďarském povědomí. Autokorekce mad'arské bohemistiky je aktuální

tím spíše, že novinky českéhotrhu v uplynul ch letech podstatně změnily
obraz české kultury'
Maď'arská recepce obsahovala samozŤejmě i specifické prvky. MimoŤádné
oblibě se napŤíklad od poloviny šedesát;ích let těšila česká groteska - pŤed.
stavovala totiž chybějící uměleck;/'směr a estetickou formu (na dílech Bohumila Hrabala r,1rťrstaly celé generace, které českéhoklasika pociťovďy jako
dobového mad'arského autora). od let sedmdesát1Ích se začala silně uplatĎovat i opačná tenďence _ dezorientace. Maďarská nakladatelství v Budapešti a v Bratislavě takŤka bez vyběru chrlila oficiálně povolenou, pÍ měrnou českou literaturu, v níž se mad'arsk]í čtenáŤnedovedl - a později ani
nechtěl _ orientovat.
V současnédobě je největší pŤekážkou nezájem, Principiální těŽkosti
mad'arské bohemistiky tak pŤesahuje pouze množStví rikolri čekajících na
vyŤešení.

Budapest 1985; I. Fried: AuswaNbibliographie der ungarischen literaturwissenschaftlichen
Slawistik (1959-1975),Studicl Slauica (Hung.) 1977 (pokračováníbibliografie 1976.1980
vyšlo v uvedeném časopise v roce 1984).
3

Viz napŤíklad E' Bojtár: East-Europerm Auant-garde Literature, Budapest 1992

a

K pojmu ázsils kéhomarxismu viz pŤedevšímZ. N ejed|y:o smyslu česklch d'ějin,Praha
1952;J. Macek: Iíusitskéreuolučtlíhnutí'Pta}:'a1952;F. Kavka:.Ě1zsitska reuoIuční
tradice,
Praha 1953; M. Machovec: Husouo učetlí,Praha 1953.
5

K oNasu učeníZ. Nejedléhov mad'arskébohemistice viz L. Dobossy:A cseh irodaiomt r.
ténet korszakolása,A Magyar Tudomdttyos Akadémia Nyelu_ éslrodulomtudomrinyi osztáI y á n a h K z l e m é t r y eXiI I , 1 9 5 8 , s . 1 6 1 . 1 7 4 '
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Materiál česko-mad'arsk;Ích
vztahri tvoŤíkorpus poměrně maléhorozsahu.
oproti metodologicky zastaralému mapování pŤím ch vlivri a vztahri je
driležitějšísystémbezděčn ch shod a paralel odkr;Ívan1/
pŤi rozboru děI
- avšak ani ten, je.|i zižen na dvě literatury, neprozrazuje mnoho.
Z toho vypl;ivá, žemad'arsk}i (a vribec zahraniční)bohemista si m že
vyiyčit dva rikoly: Y pruním pŤípaděmrižerozebírat jevy českéliteratury
v širšíchstŤedoevropsk1/ch
souvislostecha formulovat tak něco novéhonejen
o tomto regionu, ale i o procesechv českéliteratuŤe.3Tato část komparativní literární historie tvoŤísoučástdějin kultury danéhoregionu -jedná
se tedy o pomocnou vědu historiografie.
Ye druhém pffpadě zasazuje mad'arsk bohemista nejv značnější
umělecká díla do dornácíhoprostŤedí.Zda|eka tu nejdejen o pouhépŤeložení
česk1Ích
děl, ale mnohem víceo jejich zasazenído mad'arskéhokulturního
kontextu. Jedná se tedy qílučněo otázku literární interpretace, která si
pŤístup.Cílem proto neníliterární his'
vyŽadujeempatick1fa zhodnocující
torie, n1fbržvysvětlující,hermeneuticképodání,kterévyžaduje,aby se liteprostŤedíse suverární historik (kritik, esejista)pohybovalv pŤijímajícím
renitou vlastní prostŤedídomácímu.I takto mrižemad'arská recepcečeského
díIanapomoci pĚi formováníhodnotícíhosoudu v rámci české
vzdělanosti.
Závétemje tňeba Íici, Že i během uplynulého prilstoletízabraĎovala
politika vzájemnému poznávání obou kultur. Co opomenu|y či zakázaly
české Ťady,k tomu nedala povolení ani mad'arská kulturní politika. Ba
co víc - mad'arská věda si pro interpretaci českéminulosti byla nucena
bez v hrad osvojit komunistickf qfklad školy Palackého-Masaryka, tak
zvany husitsh! marxismus,a kter5Íbyl dominantou padesát]fchlet, ale v
latentních formách se uplatĎovď i později.sŠiršímadarské publikum proto
po dlouhou dobu mohlo vidět českáspecifikajen v tomto světle. Není divu,
žetakto vytvoŤenéfalešnéstereotypy o českékultuŤe hluboce zakoŤenily
v mad'arskémpovědomí.Autokorekce mad'arskébohemistiky je aktuální

tím spíše,ženovinky českéhotrhu v uplynul ch letech podstatně změnily
obraz českékultury'
Mad'arská recepceobsahovďa samozŤejměi specificképrvky. MimoŤádné
oblibě se napŤíkladod poloviny šedesát ch let těšila českág::oteska_ pŤedstavovala totižchybějícíuměleck;f směr a estetickou formu (na dílechBohu.
k]asika pociťovďyjako
mila Hrabala ryrristaly celégenerace,kteréčeského
dobovéhomad'arskéhoautora)' od let sedmdesát;fchse začalasilně uplatĎovat i opačnátendence _ dezorientace. Mad'arská nakladatelství v Buda.
pešti a v Bratislavě takŤka bez qfběru chrlila oficiálně povolenou, prriměrnou českouliteraturu, v nížse mad'arsk čtenáŤnedovedl _ a později ani
nechtěl - orientovat.
doběje největšípŤekážkounezájem. Principiální těŽkosti
V současné
na
mad'arskébohemistiky tak pŤesahujepouze mnoŽstvírikolri čekajících
vyŤešení'

Budapest 1985; I. Fried: Auswahlbibliographie der ungarischen literatwissenschaftlichen
Slawistik (1959.1975)'studia slauica (Huns.) |977 (pokračováníbibliografre 1976-1980
vyšlo v uvedenémčasopisev roce 1984).
3

Viz napiíklad E' Bojtár: East-Europerln Auant.gard'e Literature, Budapest 1992

a

K pojmu lua.sllskéhomarxismuviz pŤedevšímZ. Nejed|!: o smyslu česklchdějin,Praha
tradice,
reuolučtlíhnutí'Ptaha 1952;F. Kavka: Ilusitskt1reuoIuční
1952;J. Macek: ,I/u,sitshé
Praha 1953; M. Machovec: Husouo učetlí,Praha 1953.
5

K oNasu učeníZ. Nejedléhov mad'arskébohemistice viz L. Dobossy:A cseh irodalomtÓrténet korszakolása,A Magyar Tudomt1nyosAkadémia NyeIu- ésIrodolomtudomanyi oszt(l.
lyánah KÓzlemétlyeiXII, 1958' s. 161-174.
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soUčAsNÁ nrraĎansxÁ goHnn[IsTII{A
a.rn.rÍPoHLED Na Čnsxou LITERATURU
LUDMILA s. HANxovÁ

SledujemeJi literárněvědnéstudie z oboru bohemistiky,kterévyšly v Mad'arsku v posledníchletech (máme na mysli zhruba posledníchdeset ]et),
zjistíme,žemezi nejfrekventovanější
autory,kteŤíjsou pŤedmětemtěchto
studií, patŤí:Jaroslav Hašek' Karel Čapek,Bohumil Hrabal, Milan Kundera, Václav Havel a Josef Skvorecky. Z toho vypl;ivá, že pŤevažlje zájem
o literaturu dvacátéhostoletí(zejménao šedesátálétav českéliteratuŤe)
a o autory ''renomované'',
v Mad'arsku i širšíkulturní veŤejnostiznámé,
cožjedojistémíry ovlivĎováno i pŤekladatelskoua nakladatelskou praxí.
Dále je zajímavé,žepoměrně málo studií je věnováno v1fhradněčesk;ím
autorrim. Většinoujsou otázky česk5ich
literárních děl zkoumány v širších
souvislostechs problémyliteratur celéoblasti stŤední,
pŤípadněi vychodní
Evropy. Je tedy pochopitelné,Že po stránce metodologicképŤevaŽují
komparatistické metody. ZátoveĎ zájem o problematiku tétooblasti vede k za.
měŤenípŤevážněna obsahovésložkydíla, pŤípadněna historické, politické
problémy,tedy na mimoliterární okolnosti, na néždanédílo reaguje.
Mezi současn;Ími
mad'arskfmi bohemisty-komparatisty si bezesporu
zaslolží pozornostTamás Berkes (1954).Jeho zprisobsrovnávání literárních
jevri se poněkud vymyká staršímmad'arsk;fm komparatistick;ím tradicím.
NesoustŤed'ujese totiŽ tolik na vzájemné styky, vlivy, národní odlišnosti.
V popňedíjehozájmuje hlavně umělecké,literární vyjádŤeníspolečn ch
nebo aspoĎ podobn5íchproblémri člověka žIjícíhov této oblasti, pŤičemŽ
se zaměĚujehlavně na šedesátáléta.Tamás Berkes se zabyvá srovnávacími
metodami i teoreticky,napŤíkladve studii GroÍeskníliteratura šedesdtjch
je vŠakjeho samostatná kniŽní publikakt a srouruduací
ulzhum,| Závažnéjší
ce s titulem inspirovanym povídkouMilana Kundery Senhi sem fog neuetnt:
Groteszk irányzat a hatuanas éuekk zép-éskelet-eurÓpai irodalmdban
(Nikdo se nebude smát: Groteskní směry šedesálfch let v literatrrrách stŤední
a v chodníEvropy, Budapest 1990).Autor tu zkolmávyznam jednotliqÍch
literárních děl šedesá|Íchlet, v nichŽ zdrirazĎujegroteskníprvky. PŤitom
hledá zp sob vy'jádŤ.ení
obecně lidsk;fch pocitri člověka žijícího
v realitě

1
A hatvanas évekgroteszk irodďma ésaz tisszehasonlítÓ kutatrís, inÁ mi iissze]rconlít]ntÓ,
ésatni nen, Békéscsaba1989, s. 75.81'
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tehdejšího socialismu, které byly pŤes určitéodlišnosti podmínekv jednotliqfch zemíchvelice podobné' Tamás Berkes trledá jejich vyjádŤenív absurdním
nížje samozŤejmě absurdita dané
dramatu a groteskně vyznívajiciprÓze,v
doby téžobsažena. Z česk1Íchautorri analyzuje hlavně dramata Václava
Havla, dále povídky a romány Milana Kundery, Josefa Škvoreckého,
Bohumila Hrabala, Ladislava Fukse, Ivana KIímy a jin ch. ZdrirazĚuje
pocit odcizení mezijednotlivcem a tehdejší tzv' socialistickou společností,
v širším pojetí pak mezi člověkem a soudobou moderní společnostívribec.
Myšlenky obsaženév analyzovan5ich dílech uvádí do souvislostí s hlavními
filozofick;ími proudy ovlivĎujícími myšlení našeho století' Po stránce
metodologické se odvolává mimo jiné na MukaŤovského pojetí struktury
uměleckého díla jako složky,,souvislého qfvoje celého národního básnictví.'.z
Vidí samozŤejmě vliv západoevropsk;ich literárních směrri, pŤedevším
existencialismu a francouzského absurdního dramatu, na stŤedoevropskou
a vychodoevropskou absurdní a groteskní literaturu šedesát1fch let. Pod
tímto zornym Írhlem pak zkoumá napŤíklad zplisob' jak m se vyskytují
kaÍkovské motivy v prízách Milana Kundery a Ivana KIímy ve srovnání
s díly rumunsk ch a madarsk1fch spisovatelri (Sarin Titel, Matei Calinescu,
Tibor Déry, István Ečrsi). Zajímav,lm zprisobem analyzuje téžHrabalovu
prÓzu šedesát ch let, autorovo umění vytváŤet takové groteskní situace,
znichžvyzaŤuje lidskost a obdiv k životu. Vyzdvihuje také Hrabďovu metodu koláže a surrealistické prvky, dominující v jeho tehdejší prÓze.
I jiní bohemisté a také širšímaďarská kulturní veŤejnost se zajímají
.'nové
vlny''
o díla česk;Íchspisovatelri, jejichŽ jména jsou symbolem tzv.
českéliteratury šedesálich let. .Iejich povídky a romány jsou v Mad'arsku
dodnes pŤekládány. Vycházely od šedesát3íchlet zejména v budapešťském
nak]adatelství EurÓpa, částečněv samizdatoqfch vydáních. (V samizdatové
edici AB vyšel v osmdesátych letech napŤíklad Kunderriv Valčíh na rozloučenou.)
Co se tfče literárněvědnyích studií o česk;ích autorech šedesát]fch let,
chtěli bychom ještě pŤipomenout sborník, kter1/'lydala v loĎském roce Univerzita JÓzsefa Attily v Szegedu pod názvem A modern regény Kelet.Kijzép.EurÓpdbon (Moderní román ve vychodní a stŤední Evropě). obsahuje
mimo j iné pět bohemistick;ích studií, z nicttŽ dvě j sou věnovány Bohumilu
Hrabalovijedna Josefu Škvoreckému,jedna srovnání typu pr zy Škvoreckého a Milana Kundery' Znich je z hlediska zahraniční bohemistiky zajímavá studie Judity Katonaové (nar. 1957), ve které autorka srovnává Hrabďovu trilogii Suatby u dorně s novelami madarského spisovatele z pŤelomu

,

J. Mukaňovsk:y:RoztŤíštěn Bezručrjvverš,Slolo a slouesnost 1935,
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soUčAsNÁ nnaĎansxÁ norrpMIsTIKA
a.rp.rÍPoHLED Na čnsxou LITER.ATURU
LUDMILA B. HANKOVA

Sledujeme-li literárněvědné studie z oboru bohemistiky, které vyšly v Mad'arsku v posledních letech (máme na mysli zhruba posledních deset let),
zjistíme, Žemezi nejfrekventovanější autory' kteŤíjsou pŤedmětem těchto
studií, patŤí:Jaroslav Hašek. Karel Čapek, Bohumil Hrabal, Milan Kundera, Václav Havel a JosefŠkvorecky' Z toho vypl;Ívá, že pÍevažuje zájem
o literaturu dvacátého století (zejména o šedesátá léta v českéliteratuŤe)
''renomované'.'
a o autory
v Mad'arsku i širšíkulturní veŤejnosti známé,
je
jisté
což do
míry ovlivĎováno i pňekladatelskou a nakladatelskou praí.
Dále je zajímavé, že poměrně málo studií je věnováno v hradně česk;fm
autor m' Většinou jsou otázky česk1j'chliterárních děl zkoumány v širších
souvislostech s problémy literatur celéoblasti stŤední,pŤípadněi v chodní
Evropy. Je tedy pochopitelné, že po stránce metodologické pŤevažujíkom.
paratistické m etoďy. Zátoveí zájem o problematiku této oblasti vede k zaměŤení pŤevážněna obsahové složky díla, pŤípadně na historické, politické
problémy, tedy na mimoliterární okolnosti, na něž dané dílo reaguje.
Mezi současn;Ímimad'arskymi bohemisty-komparatisty si bezesporu
zas|oužípozornost Tamás Berkes (1954). Jeho zprisob srovnávání literárních
jev se poněkud vymyká starším mad'arsk;Ím komparatistick1fm tradicím.
NesoustŤed'uje se totiž tolik na vzájemné styky, vlivy, národní odlišnosti.
V popŤedíjeho zájmuje hlavně umělecké, literární vyjádŤení společn ch
nebo aspoř podobn;ích problémri člověka žijícího v této oblasti, pŤičemž
se zaměŤuje hlavně na šedesátá léta. Tamás Berkes se zabyvá srovnávacími
metodami i teoreticky, napiíklad ve studii Groles hní literatura šedesá'tlch
Iet a srounauací ulzhum.l Závažnéjšije však jeho samostatná kniŽní publikace s titulem inspirovanym povídkou Milana Kundery Sen ki sem fog neuetnt:
Groteszh irdnyzat a hatuanas éueh h zép- és helet-eurÓpai irodalmtiban
(Nikdo se nebude smát: Groteskní směry šedesálfch let v literaturách stŤední
a qfchodní Evropy, Budapest 1990). Autor tu zkoumávyznam jednotliqfch
literárních děl šedesát5ích let' v nichž zdllrazĎuje groteskní prvky. PŤitom
hledá zprisob vyjádŤení obecně lidsk;fch pocitri člověka žijícíhov realitě

r
A hatvanas évekgroteszk irodalrna ésaz ijsszehasonlít kutatás' in Ami ÓsszelxlsolllíthatÓ,
ésatni nem, Békéscsaba1989' s' 75-81.
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tehdejšího socialismu, které byly pŤes určité odlišnosti podmínek v jednotliqfch zemích velice podobné. Tamás Berkes Nedá jejich wrádŤení v absurdním
dramatu a groteskně vyznívající prÓze, v níŽje samozŤejmě absurdita dané
doby téŽ obsaŽena' Z česk;fch autorri analyzuje hlavně dramata Václava
Havla, dále povídky a romány Milana Kundery, Josefa Škvoreckého,
Bohumila Hrabala, Ladislava Fukse, Ivana Klímy a jin;fch. Zdiraz 'uje
pocit odcizení mezijednotlivcem a tehdejší tzv' socialistickou společností,
v širším pojetí pak mezi člověkem a soudobou moderní společnostívtibec.
Myštenky obsaženév analyzovanych díIech uvádí do souvislostí s hlavními
filozofickymi proudy ovlivĎujícími myšlení našeho století. Po stránce
metodologické se odvolává mimo jiné na MukaŤovského pojetí struktury
uměleckého díla jako složky,'souvislého v1voje celého národního básnictví''.2
Vidí samozŤejmě vliv západoevropskych literárních směrri, pŤedevším
existencialismu a francouzského absurdního dramatu, na stŤedoevropskou
a vychodoevropskou absurdní a groteskní literaturu šedesá|fch let. Pod
tímto zorn;Ím rihlem pak zkoumá napŤíklad zpťrsob, jakfm se vyskytují
kaÍkovské motivy v prÓzách Milana Kundery a Ivana Klímy ve srovnání
s díIy rumunsk;fch a mad'arsk1/'ch spisovatel (Sarin Titel, Matei Calinescu,
Tibor Déry, István E rsi). Zajímav,lm zprisobem analyzuje téžHrabalovu
prÓzu šedesá|/ch let, autorovo umění vytváŤet takové groteskní situace,
z .chŽvyzaíuje lidskost a obdiv k Životu' Vyzdvihuje také Hrabalovu metodu koláŽe a surrealistické prvkv' dominující v jeho tehdejší prÓze.
I jiní bohemisté a také širšímaďarská kulturní veŤejnost se zajímají
.'nové
vlny'.
o díla česk;fch spisovatelri, jejichž jména jsou symbolem tzv.
českéliteratury šedesálich let. Jejich povídky a romány jsou v Mad'arsku
dodnes pŤekládány. Vycházely od šedesátych let zejména v budapešťském
nakladatelství EurÓpa, částečněv samizdatovych lydáních. (V samizdatové
edici AB vyšel v osmdesát;fch letech napŤíklad Kunderriv Valčíh na rozloučenou.)
Co se t1fčeliterárněvědn ch studií o česk ch autorech šedesát1/'chlet,
chtěli bychom ještě pŤipomenout sborník, kte4f lydala v loĎském roce UniAttily v Szegedu pod názvem A modern regény Kelet-KijvetzitaJÓzsefa
zép-EurÓpd'bon (Moderní román ve qíchodní a stŤední Evropě). obsahuje
mimo jiné pět bohemistick;fch studií, z nic7tŽdvě jsou věnovány Bohumilu
uralátoviJedna
Josefu Škvoreckému,jedna srovnání typu prÓzy Škvoreckého a Milana Kundery' Z nich je z hlediska zahraniční bohemistiky zajímavá studie Judity Katonaové (nar. 1957), ve které autorka srovnává Hrabalovu trilogii Suatby u domě s novelami madarského spisovatele z pŤelomu

" J. MukaŤovsk;í:RoztŤíštěn Bezručrivverš,Slooo a slouesttost1935
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století Gyuly Krridyho.3 CtenáŤ znaljí obou autorri se pravděpodobn ě zeptá,
jaké společnéznaky mohou bjt,vykázány u mad'arského neoromantika-impresionisty doby secese a u Bohumila Hrabala. Potom zjísti, Že autorka se
v mnohém odvolává na studii Milana Jankoviče Text jako proud, kde ji
zŤejmě zaujala charakteristika Hrabaloq/ch Proluh, v níchž íftžky vzpomí.'o
nek vypovídají
unikavosti všeho jsoucího a o lidské touze dotknout se
i té unikavosti samé.'.aV tomto obsahu, ve vfrádŤení snahy uchopit neuchopitelné, nachází autorka hlavní společnérysy literárních děl, jejichŽ struktura je zcela odlišná. Je zŤejmé,že jelikož nemrfŽe znát česk}ídobov}í kon.
text vzniku Hrabalovy prÓzy,nachází v ní poněkudjiné hodnoty neŽ česká
literární věda. Mnohoznačnost Hrabalova díla v ní vyvolává jiné asociace
než u českéhočtenáŤe,jejichž základem je odlišn1fprostor a jiné kulturní
povědomí.
prwní poloviny 20. století pŤitahuje mad'arské
Z česk;/ch spisovatel
badatele pŤedevšímJaroslav Hašek a Karel Čapek. Tojsou takéjediní dva
autoŤi, kte4fon mad'arská bohemistika věnovďa monografické knižní publikace. o Jaroslavu Haškovi publikoval v Budapešti knížku v roce 1963 zakladatel bohemistiky na budapešťskéuniverzitě, profesor LászlÓ Dobossy (nar.
1910) pod pros|Ím názvem Hašek. V roce 1970 pak vyšlajeho zasvěcená
monografie .F/ošeh uilá'ga (Haškriv svět). Sleduje v ní Haškovu dobrodružnou
životnÍdráhu i osudy jeho trlavnrlho dila,zabjruáse oh|asem Šuejkavesvětové
literatuŤe i v Mad'arsku, analyzuje zvláštnosti této netradiční románové
formy a vyzdvihuje jedinečnost Haškova humoru'
Interpretaci oatd
dobrého uojcika Šuejka věnoval v současné době
studii Adám Fejér (nar. 1940), vedoucí katedry slavistiky na Univerzitě
Jízsefa Attily v Szegedu.s Veronika Heéová (nar. 1946) ve studii Suel
anehdotd.i (Svejkovy anekdoty)G dokazuje, Že hlavním zdrojem stálé
aktuálnosti a popularity Haškova díla je zejména jeho groteskní humor
a názornost komick;f'ch situací'
Také o Karlu Capkovi napsal v Mad'arsku první kníŽku monografického
charakteru profesor LászlÓ Dobossy, a to pŤed vice nežtŤiceti|ety (Karel
Čapeh, Budapest 1961). Seznámil v ní mad'arského čtenáie s Čapkov1im
Životem a díIem azabyva| se místem Karla Čapka v českéi světové litera-

o
J' Katonaová: Kisvilágok egy cseh és egy magyar itÓ miivében (Hrabal és Krridy),
s. 143-149.
a

M. Jan}ovič:Nesatnozi'.ejmoststn,yslu,Praha 1991, s. 214.

5

A' Fejér:A kiismerhetetlen Švejkésa szentségtÓriiHašek, in RégiÓnk nipeirck kulturáIis
runeghatciroztisaes u regtny, Szeged 1993, s.2l-28.
6V.Heéová:Švejkanekdotái,inÁ
s.12-185.
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tuŤe. V závěreiné kapitole sledovď styky Karla Capka s mad'arsk;/mi umělci
a spisovateli, zejména s hudebním sk]adatelem Bélou BartÓkem a spisovatelem Dezs<i Kosztolányim.
Veronika Heéováje Dobossyho žačkou.V roce 1976 vydala v Budapešti
svou čapkovskou disertaci snázvem Líraisá'g ésepihum: Milfaji problémdk
Karel Čapeh prÓzdjdban (Lyričnost a epika)' Píše v ní o žánrovyďn promě.
nách Capkoqfch povídek a román , o pronikání lyrick;/ch prvkri do epick;fch
žánr.Ů..Po metodologické stránce se opírá kromě mad'arsk;Ích, polsk1fch,
anglick ch zdroj o teoretické stati a rozbory Capkovy ptÓzy Jana MukaŤovského a _ cožje zajímavé - téžo první Uměni romá'nu (1961) Milana Kundery. K čapkovské tematice se Veronika Heéová ještě vrací v pŤíspěvku
do sborníku vydaného k sedmdesátinám profesora Dobossyho, a to strukturáIním rozborem Čeruenépouítlky ze ZdŤiu!,ch htubin bratŤí Čapkri.7
I mladší bohemisty pňitahuje literární odkazKar7a Capka. V reprezentačním číslečasopisu Spolku pŤátel českékultury v Mad'arsku Bohemia
lryšel napŤftlad v lednu 1995 kratší rozbor v;Ístavby a vyznamu Capkov ch
Božích muk od Judity Kalonaové.8
SamozŤejmě nejen Hašek, Čapek a spisovatelé šedesát.íchlet vzbuzují
zájem mad,arsk;ích bohemistri. Všestrannost, zabírající široké pole od
Iiteraťury stŤedověké až po současnost, bychom chtěli vyzdvihnout pŤedevším
u profesora Dobossyho, kter1/ je vlastně prvním mad'arsk;im bohemistou-komparatistou. Jeho srovnávací metoda vycházi z pŤedpokladu, že literární
dílo i jeho anal:Íza mají sloužit i miInoestetick;fon cílrim, napŤíklad sbližování
národri. To ho často pŤivádí ke zkoumání literárních děl ve vztahu k
mimoliterárním jevŮm, napŤíklad ke společnosti nebo k historii. Prostor
pro bohemistická srovnáváníje u něho vymezen zhruba prostorem stŤední
Evropy.
V roce 1989 vydal profesor Dobossy pod pŤíznačn1/mnázvem Společně
u starostech a nadějích soubor někter ch sqÍch studií a esej . Ve stati Společnost a literatura na pŤelomu století srovnává na základě anal1fzy historicko-společenského pozadí román K' M' Capka Choda TÚ,rbina (1918) s mad'arskou trilogií Zo|tána Ambruse Baron Berzsenyi a jeho rodina (1902,
1906, 1928) a s povídkov1fm cyklem chorvatského spisovatele Miroslava
Kr],eŽi Glembajeui (I92$. Jak;f v1iznam m Že mít srovnání těchto tÍí děl,
qfstavbou odlišn;fch, z nichž - jak autor závérem konstatuje - ani jedno
nedosahuje velikosti západoewopského rodinného románu (napĚíklad romá-

modernregényKeIeťKzép.EurÓpában,Szeged1994,

7
h]ubinách bratŤíČapkťr,sb. Tanul.
V. Heéová:Tematické a Žz{movéproblémyv Zrí-Ťiqfch
n nyok DoĎossy LtiszlÓ 70, sziiletésnap'j ra, Budapest 1980, s.2o7.2|4.
8
J. Katonaová: Karel Čapekkorai prÓzájának paradoxonai a Kalvária ( 1917) címii kÓtet.
ben, Bolrcmia IIV1, 1995, s. 8.11 (privodně in Magyarok ésszkiuok, Szeged 1993).
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století Gyuly Krridyho.3 ČtenáŤ znal;|'obou autorri se pravděpodobně zeptá,
jaké společnéznaky mohou bytvykázány u mad'arského neoromantika-impresionisty doby secese a u Bohumila Hrabala. Potom zjistí, že autorka se
v mnohém odvolává na studii Milana Jankoviče Text jako proud, kde ji
zŤejmě zaujala charakteristika Hrabaloqfch Proluk' v nichŽ utržky vzpomí.'o
nek vypovídají
unikavosti všeho jsoucího a o lidské touze dotknout se
i té unikavosti samé''.4V tomto obsahu, ve vt'ádŤení snahy uchopit neuchopitelné, nachází autorka hlavní společnérysy literárních děl, jejichž struktura je zcela odlišná. Je zŤejmé,že je|ikož nem že znát česk doboqf kontext vzniku Hrabalovy pr6zy, nacházív ní poněkud jiné hodnoty než česká
literární věda. Mnohoznačnost Hrabalova díla v ní vyvolávájiné asociace
než u českéhočtenáŤe,jejichž základem je odlišn prostor a jiné kulturní
povědomí'
Z česk;ich spisovatelri prwní poloviny 20. století pŤitahuje mad'arské
badatele pŤedevšímJaroslav Hašek a Karel Čapek. Tojsou takéjediní dva
autoŤi, kter1fon mad'arská bohemistika věnovďa monografické kniŽní publikace. o Jaroslavu Haškovi publikoval v Budapešti knížku v roce 1963 zak]adatel bohemistiky na budapešťskéuniverzitě, profesor Lász|6 Dobossy (nar.
1910) pod prost m názvem Hašeh. V roce 1970 pak vyšlajeho zasvěcená
monografie ^F/o
šeh uild.ga (Hašktiv svět). Sleduje v ní Haškovu dobrodružnou
životnÍdráhu i osudyjeho hlavního dila, zabyvá se ohlasem Su ejka ve světové
literatuŤe i v Mad'arsku, analyzuje zvláštnosti této netradiční románové
formy a vyzdvihuje jedinečnost Haškova humoru.
Interpretaci osudti dobrého uojaka Suejka věnoval v současné době
studii Adám Fejér (nar' 1940), vedoucí katedry slavistiky na Univerzitě
JÓzsefa Attily v Szegedu.s Veronika Heéová (nar' 1946) ve studii SuEá
anehdotd,i (Svejkovy anekdoty)G dokazuje, že hlavním zdrojem stálé
aktuálnosti a popularity Haškova díla je zejména jeho groteskní humor
a názornost komick;fch situací'
Také o Karlu Capkovi napsal v Mad'arsku první knížku monografického
charakteru profesor LászI6 Dobossy, a to pŤed více než tticetilety (Karel
Čapeh, Budapest 1961). Seznámil v ní mad'arského čtenáŤes Čapkov5ím
Životem a dílem a zabyva| se místem Karla Capka v českéi světové litera-
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tuŤe. V závéreénékapitole sledovď styky Karla Čapka s mad,arsk;fmi umělci
a spisovateli, zejména s hudebním sk]adatelem Bélou BartÓkem a spisovatelem Dezs Kosztolányim.
Veronika Heéováje Dobossyho žačkou.V roce 1976 vydala v Budapešti
svou čapkovskou disertaci s názvem Líraisdg ésepikum: Miifaji problémdh
Karel Capek prÓzajá'ban (L}'r.ičnost a epika). Píše v ní o žánrovlch proměnách ČapkoqÍch povídek a román , o pronikání lyrick;fch prvkri do epick;fch
žánri. Po metodologické stránce se opírá kromě mad'arsk5ích, polsk;fch,
anglick1fch zdrojti o teoretické stati a rozbory Capkovy prÓzyJana MukaŤovského a _ cožje zajímavé - téžo první Umění rom nrz (1961) Milana Kundery. K čapkovské tematice se Veronika Heéová ještě wací v pŤíspěvku
do sborníku vydaného k sedmdesátinám profesora Dobossyho, a to strukturálním rozborem Čeruenépouídky ze Zdíiuych hlubin bratií Čapkti.7
I mladší bohemisty pŤitahuje literární odkaz Kar]a Capka. V reprezen.
tačním číslečasopisu Spolku pŤátel českékultury v Mad'arsku Bohemla
r,yšel napŤíklad v lednu 1995 kratší rozbor v;fstavby a v5iznamu Capkov;ích
Božích muk od Judity Katonaové.8
SamozŤejmě nejen Hašek, Čapek a spisovatelé šedesát1fchlet vzbuzují
zájem mad'arsk ch bohemistri. Všestrannost, zabírajici široké pole od
literatury stŤedověké až po současnost, bychom chGli vyzdvihnout pŤedevším
u profesora Dobossyho, kter5Íje vlastně prvním mad'arsk;irn bohemistou.komparatistou' Jeho srovnávací metoda vycházi z pŤedpokladu, že literární
dílo i jeho anď;í'za mají slouŽit i mimoestetick;im cíl m, napŤíklad sb]iŽování
národti' To ho často pŤivádí ke zkoumání literárních děl ve vztahu k
mimo]iterárním ievrim, napŤíklad ke společnosti nebo k historii. Prostor
pro bohemistická srovnáváníje u něho vymezen zhruba prostorem stŤední
Evropy.
V roce 1989 vydal profesor Dobossy pod pŤíznačnymnázvem Společně
u starostech a nadějích soubor někter1fch sv1fch studií a esejri. Ve stati Spo.
Iečnosta literatura na pŤelomu století srovnává na základě anal zy historicko.společenského pozadí román K. M. Čapka Choda TI^lrbina(1918) s mad'arskou trilogií Zoltána Ambruse Baron Berzsenyi a jeho rodina (t902,
1906, 1928) a s povídkovym cyklem chorvatského spisovatele Miroslava
Ikleži Glembajeui (1928). Jak1f v5íznam mriže mít srovnání těchto tŤí děl,
v stavbou odlišn;Ích, z níchž - jak autor závétem konstatuje _ ani jedno
nedosahuje velikosti západoewopského rodinného románu (napŤíklad romá.
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nli Thomase Manna, Emila Zoly čiJohna Galsworthyho)? Profesor Dobossy
na tuto otázku odpovídá v závéru svéstudie: Tato díla ',mohla - obvykle
varujícími prostŤedkyironie, humoru a satiry - ovlivĎovat ty velké změny,
vjejichž prriběhu se dosud mnohonásobněutlačované
národní celky orga.
nizovaly v modernínárody'''9Vidíme tedy, Že pro profesora Dobossyho (a
mrižemetíci,žepro značnoučástmad arskéliterární vědy vribec)je dťrležitá
zejménarecepce literárního díla a jeho potenciální vliv na společnost.
Y Lémže
sborníkupak najdeme dalšíDobossyhostudie a eseje,napffklad
o Komenském,o Máchovi nebo poctu Jaroslavu Seifertovi.
V1fznamn;fonkomparatistou je i profesor István Fried (nar. 1934),vedoucíkatedry dějin světovéliteratury na Univetzitě JÓzsefa Attily v Szegedu.
V oblasti českéliteratury se zabyvá zejménadobou obrozenía romantismu
ve srovnání s ostatními stŤedoevropsky'rni
literaturami. Na otázku budoucnosti stŤedníEvropy nablížípoměrně pesimisticky, perspektivu však vidí
v možnékulturní a literární spolupráci.10Y Ó|ánkuJá'n Kollá,r ésa magyar
irodalom (Jan Kollár a madhrská literatura)]l se zabytá pŤíbuznostímotivri v někte4fch básníchJana Kollára a mad'arsk;fchbásníkri Jánose Aranye
a Mihálye Vdrtismartyho.
o 19. stoletípíšei Endre Bojtár (nar' 1940)v knize s titulem - citátem
,,Azernber
z mad'arskéhoromantickéhobásníka VÓr smartyho _
felj ...,,:
A feluílágosodás ésa romantiha a k zép-éshelet-eurÓpai irodalmohba,n (,,A.
objevíse čIověk...',:
osvícenstvía romantismus v literďurách stŤednía vy.
chodníEvropy, Budapest 1988).Srovnává tu slovanskéa pobaltskéliteratury s literaturou mad'arskou od osvícenstvía klasicismu pŤesdominantní
romanticky styl ažpo realismus 19. stoletÍ'Z českéliteratury doby osvícenromantick1fch básství vyzdvihuje zejménaJosefa Dobrovského,z česk1fch
ník pŤirozeněK. H. Máchu.
české
Zbyvá se zeptat, jaky vztahmá mad'arská bohemistika k současné
literatuŤe.Zájemo českou]iteraturrrdevadesát ch let 20' století,o jejínejnovějšíreprezentanty, nejvíceprojevuje nejmladšígenerace mad'arsk;ích
univerzitě.
bohemistri, nedávn1fchabsolventri oboru češtinyna budapešťské
Jejich aktivita se však prozatírfl soustŤedbje hlavně na pňekladatelskou
činnost'NapŤíkladv roce 1994 uspoŤádalaskupina těchto nejmladšíchbohemistri pod vedenímIstvána Vtjrtisebohemistickéčísloliterárně.uměleckého
čtvrtletníku Nappali hd,z.Za v5ítvarnéhodoprovodu ko|ážíJiŤíhoKoláŤe

a reprodukcí současn1fchčesk;íchmalíŤria grafikri tam byly uvedeny ukázky
ze současnéčesképoezie iptÓzy, napŤíkladbásně Jáchyma Topola, Svatavy
Antošové,Bohdana Chlíbce, Sylvy Fischerovéa riryvky z prÓz Daniely Hodrové,Ewalda Murrera, Michala Viewegha a dalších'
Závěrem bychom se chtěliještě stručnězmínit o inspiraci českoumeto.
dologií.Mnozí mad'arštíbohemistése ve sr ch studiích odvolávajína metody vypl1ivajíci ztradic pražskéstrukturální školy a formulované zejména
v pracíchJana MukaŤovského.o popularizaci těchto metod se užv sedmdesátych letech zasloužilEndre Bojtár. Jeho tehdejšípublikaceÁ szlá'ustruhturalizmus az irodalomtudomárt,yban(Slovansk1Í
strukturalismus v literrární
vědě, Budapest 1978)znamenala do jiste míry pnilom do tradičníchkontaktologicko-komparatistick;ich metod mad'arskébohemistiky. Endre Bojtár
s funkčnímstn.rkturďis.
seznámil mad'arskou odbornouveŤejnostpŤedevším
postupy Romamem Jana MukaŤovskéhoa s ontologicko.fenomenologickymi
na Ingardena. Tím se stal v Mad'arsku jedním z pr kopníkrimodernílite.
rární vědv. zaměŤenéna literární díIosamo a na ieho vÝznam.

'

L. Dobo''y. Társadalom ésirodalom a századfordu16n, Gondban, reménybenazonosdn'
B u d a p e s t 1 9 8 9 ,s . 7 1 .
10
Srov. napŤíklad,jeho staťInsz egyszeregyK zép-EurÓpa? (Budejednou existovat stŤerlni
Evropa?), In: Kiizép-eurÓpai uriltozatok, Szeged 1993, s' 65-77.
rt
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nri Thomase Manna, Emila Zoly čiJohna Galsworthyho)? Profesor Dobossy
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varujícími prostŤedkyironie, humorrr a satiry - ovlivĎovat ty velké změny,
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nizovaly v modernínárody''.9Vidíme tedy, Že plo profesora Dobossyho (a
mrižemetíci,žepro značnoučástmad arskéliterární vědy vribec)je driležitá
zejménarecepce literárního díla a jeho potenciální vliv na společnost.
V témžesborníkupak najdeme dalšíDobossyhostudie a eseje,napŤr-klad
o Komenském,o Máchovi nebo poctu Jaroslavu Seifertovi.
Vyznamn1nn komparatistou je i profesor István Fried (nar. 1934),vedoucíkatedry dějin světovéliteratury na Univerzitě JÓzsefa Attily v Szegedu.
V oblasti českéliteratury se zab vá zejménadobou obrozenía romantismu
ve srovnání s ostatními stŤedoevropsky'rni
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a Mihálye VÓrrismartyho.
o 19. stoletípíšei Endre Bojtár (nar' 1940)v knize s titulem _ citátem
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z mad'arskéhoromantickéhobásníka V rtismartyho _
felj ...,,:
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objevíse člověk..''.:osvícenstvía romantismus v literaÍurách stŤednía vy.
chodníEvropy, Budapest 1988).Srovnává tu slovanskéa pobaltskéliteratury s literaturou mad'arskou od osvícenstvía klasicismu pŤesdominantní
romantick;f styl ažpo realismus 19. století.Z českéliteratury doby osvícenromantick1fch básství vyzdvihuje zejménaJosefa Dobrovského,z česk1fch
ník pŤirozeněK. H. Máchu.
české
Zbyvá se zeptat,jak5ívztah má mad'arská bohemistika k současné
literatuŤe.Zájemo českouliteraturrr devadesát ch let 20' století,o jejínejnovějšíreprezentanty, nejvíceprojevuje nejmladšígenerace mad arskych
univerzitě.
bohemistri, nedávn;Íchabsolvent oboru češtinyna budapešťské
Jejich aktivita se však prozatírn soustŤed'ujehlavně na pŤekladatelskou
činnost.NapŤíkladv roce 1994uspoŤádalaskupina těchto nejmladšíchbohemistri pod vedenímIstvána VÓrtjse bohemistickéčísloliterárně-uměleckého
čtvrtletníku Nappali hd,z,Za v1ftvarnéhodoprovodu koláží JiŤího KoláŤe

a reprodukcí současn1fchčesk;ichmalíŤria grafikri tam byly uvedeny ukázky
ze současnéčesképoezie i prÓzy, napŤftlad básně Jáchyma Topola, Svatavy
Antošové,Bohdana Chlíbce,Sylvy Fischerovéa ríryvky z prÓz Daniely Hodrové' Ewalda Murrera, Michala Viewegha a dalších'
Závěrem bychom se chtěliještě stručnězmínit o inspiraci českoumetodologií.Mnozí mad'arštíbohemistése ve sq/ch studiích odvolávajína metody vypl1ivajícíztradic pražskéstrukturální školy a formulované zejména
v pracíchJana MukaŤovského'o popularizaci těchto metod se uŽ v sedmdesátych letech zasloužilEndre Bojtár. Jeho tehdejšípublikaceÁ szlá'ustrukturalizmus az irodalomtudomárryban(Slovansk;Ístrukturalismus v literrírní
vědě, Budapest 1978)znamenala do jiste míry prrilom do tradičníchkontaktologicko-komparatistick;ich metod mad'arskébohemistiky. Endre Bojtár
s funkčnímstrukturďis.
seznámil mad'arskou odbornouveŤejnostpŤedevším
postupy Romamem Jana MukaŤovskéhoa s ontologicko.fenomeno1ogick;i'rni
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znltÍcll
(Německo, Rakousko, Šv carsko)
(Stručnj' pŤehled s bibliografií)

MILoŠsnnN'rtoussKÝ
.leN"ltRouŠpx
Dlouhodob;f i rozsáhly odborny zájem o českou literaturu a literární vědu
je v německémjazykovém kontextu nespornym faktem' Je však tŤeba sr
uvědomit, žev Německu ani v Rakousku ČiŠqicarsku neexistuje samostatné
akademické pracoviště, které by se zab;Ívalo qílučně bohemistickou filologií.
Bohemistika jakožto obor tedy funguje v rámci institucí zaměŤen1Ích:a)
i najiné slovanské filologie (obory slavistiky, pŤípadně západní slavistiky
na univerzitách) anebo b) na studium ku]turního i politického a hospodáŤskélro v5ívoječesk;íchzemí čístÍední a vychodní Evropy' Mimo uvedeny rámec
existují ovšem i akťivity literárněvědného vyznamu zahrnující pŤedevším
oblast odborné publicistiky (ve formě populárně vědeck1Íchpublikací a pŤednášek či napŤíklad v podobě expertiz pro nakladatelství); projevy tohoto
druhu však pŤesvšechnu svou kompetenci nereprezentují samostatné cen.
trrrm soustavnějšího bohemistického r1fzkumu. Dějiny i současny stav literarněvědné bohemistiky v německy mluvících zemích, její tematické a problémové okrulry i teoreticko.metodologické otázky a postupy, formulované a uplatĎované, pŤípadněrozvíjenévjejí oblasti, je tedy nutno chápat - pŤi veškeré
akceptaci individuality badatelsk;ich zájm - v souvislosti podmíněné zmíněnymi strukturami a jejich celkov;ím zaměŤením, pŤičemžhlavním organizačními obsahov;ím qÍchodiskem soustavné práce na tomto polije oborov5i
celek slovanské filologie existující v podobě institutri, kateder, semináŤri
a oddělení německ;fch, rakouskych a šqfcarsk}ích univerzit.
Uvedenou skutečnost osvětluje i celkoq/ pohled na qivoj literárněvědné
bohemistiky v německé jazykové oblasti. Bohemistika tu dlouhou dobu
zristávala zce|av područí oborově nediferencované slavistiky' jejíž metodologické zaměŤení bylo navíc již tradičně podmíněno hluboce zakoŤeněnym
chápáním oboru jakoŽto historicko.filologické disciplíny. V popŤedíodborné
pozornosti stála problematika historicko-genetické jazykovědy (zejména
sťudium staroslověnštiny), zatímco literárněvědná témata byla probírána
fakultativně a selektivně pŤedevšímjako materiál pro anď5Ízu Ťešící
tradiční
filologické otázky. V takto zaměňerrém studijním rámci se rea]izova|a zejména
filologická textová kritika, vyzkum pramenri a studium vliv . Charakteristick byl pŤitom vyběr textového materiálu pŤevážně ze starších období:

106

pozornost byla věnována staročeskéliteratuŤe, napŤr,klad tématu cyrilometodějské mise a česko.německ;fm literárním vztahrim v období stŤedověku.
Po druhé světové válce do slavistiky pronikala pod vlivem literárněvědné
germanistiky téžduchovědná tradice, která vyzdvihovala vyznam literární
historie a měla porozumění i pro otázky stylistické vystavby textu. I tady
však pŤevažoval zájem o starší literaturu, jak to dokládají zejména ČyŽevského objevné studie'o Komenském, českémbaroku a českéstŤedověkélyrice.
V1foaznou proměnu jak v postavení vriči ostatním obonim v celku slavistiky, tak i ve své vnitŤní struktuŤe a metodologické orientaci zaznamenala
bohemistika ťeprve pŤed tŤiceti lety. Zhruba v polovině šedesát1/'chlet vstoupila slavistika _ a spolu s ní bohemistika - jako i ostatní filologie do tzv.
dishuse o metodd'ch' Vychozím motivem tu byl zqÍšeny zájem o metodologickou sebereflexi, pŤedmětem pak bvlo hledání, formulování a aplikace obecn;y'chteoretickych a metodologickych modelri a postupri, které vedly na jedné
straně k pŤekračování tradičních oborovych hranic, k interdisciplinaritě'
a na straně druhé ke specifikaci vlastních prostŤedkri, cílri a objektri zkoumání, a tudíž' v drisledku obou aspektri, k vícevrstevnate a komplexnější definici
vlastního pojmu oboru. V souvislosti s touto diskusí tak došIo kvyrazné
expanzi i k hlubší diferenciaci slavistiky, k procesu, ktery lze s ohledem
na qfvoj literárněvědné bohemistiky charakterizovat takto:
1. Hlubší specifikace pojmu, respektive objemu, pŤedmětu slavistického
odborného zájmu vedla pŤedevším k pŤijetí organizačního modelu zaŽitét.o
v jin1fch (větších) univerzitních filologick ch oborech: totiŽ k rozdě]ení
prisobnosti na oblast jazyka a oblast literatury (na většině slavistick;ích
institutri vznikly odděIené katedry jazyka a literatury). Tak se vlastné
etablovala v rámci slavistíky literární uěda _ a spolu s ní i literárněvědná
bohemistika . jako autonomní disciplína.
2. Účast na zmíněnémezioborové diskusi jazykovědn;Ích a literárněvědn;Ích disciplín vedla k intenzívnímu metodologickému propojení literárněvědné a jazykovědné slavistiky - a tak i bohemistiky - s paralelními
disciplínami jin1fch fllologick;Ích oboru (pŤedevšímgermanistiky, romanistiky
a anglistiky)' Na některych nově vznikajících univerzitách se toto zapojení
do mezioboroué dishuse projevilo i v tom, žekatedry literárněvědné a jazyko'

vědné slavistikyjsou i organizačně zapojeny do mezioborově poja|fch fakult
či oddělení pro literární vědu a jazykovědu (napŤíklad v Kostnici).
3. Sebereflektivní a expanzívní tendence se projevila i v zesíIeném zájmu
',otevŤenost'. aktuálnost zkoumaného objektu.
a
o procesualitu, dynamiku,
oproti tradicionalistické filologické nedrivěŤe k těmto kvalitám a zá\ibé
v uzavŤenych, a tedy i historicky vzdálen1/ch epochách se do popňedí dostala
pozornost věnovaná moderní literatuŤe.
4. V pfímé spojitosti se zmíněnou diskusí došlo k intenzívnímu vyzkumu
metod, teoretickych pŤístupri a koncepcí. Práce se pŤitom mohla opírat o

107

LITERÁRNĚvonNÁ

BoHEMIsTIKA

v Nnnmcr<y
vrr,uvÍcÍcrr
znrwiclt
(Německo, Rakousko, Šv carsko)
(Stručnj. pŤehled s bibliografií)
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Dlouhodob;íi rozsáhly odborny zájemo českou literaturu a literárnívědu
je v německémjazykovém kontextu nespornym faktem. Je však tŤeba sr
uvědomit, Že v Něrnecku ani v Rakousku čiŠv carsku neexistuje samostatné
akademické pracoviště, které by se zab;irvalo r, lučně bohemistickou filologií'
Bohemistika jakoŽto obor tedy funguje v rámci institucí zaměŤen]ích: a)
i najiné slovanské filologie (obory slavistiky' pŤípadně zápaďní slavistiky
na univerzitách) anebo b) na studium kulturního i politického a hospodáŤské1rov;ívoje českych zerrríčistŤední a v5ÍchodníEvropy. Mimo uvedeny rámec
existují ovšem i aktivity literárněvědného vyznamu zahrnující pŤedevším
oblast odborné publicistiky (ve forrně populárně vědeck;Ích publikací a pŤednášek či napŤíklad v podobě expertiz pro nakladatelství); projevy tohoto
druhu však pŤesvšechnu svou kompetenci nereprezentují samostatné cen.
tr"um soustavnějšího bohemistického vyzkumu. Dějiny i současn;í'stavliterarněvědné bohemistiky v německy mluvících zemích, její tematické a problémo.
vé okruhy i teoreticko-metodologické otázky a postupy, formulované a uplatĎované, pŤípadněrozvíjenévjejí oblasti,je tedy nutno chápat _ pŤi veškeré
akceptaci individualitybadatelsk;Ích zájmri - v souvislosti podmíněné zmínén}imi strukturami a jejich celkovfm zaměŤením, pŤičemžhlavním organizačními obsahov]ím vjíchodiskem soustavné práce na tomto polije oborovy
celek slovanské filologie existující v podobě institutri, kateder, semináŤri
a odděIení německ)?ch, rakousk;ich a šv]fcarskych univerzit.
Uvedenou skutečnost osvětiuje i celkoqÍ pohled na vjwoj literárněvědné
bohemistiky v německé jazykové oblasti. Bohemistika tu dlouhou dobu
zristávala zcelay područí oborově nediferencované slavistiky' jejíŽ metodologické zaměŤení bylo navíc již tradičně podmíněno hluboce zakoŤeněn1Ím
chápáním oboru jakoŽto historicko.filologické disciplíny. V popŤedíodborné
pozornosti stála problematika historicko-genetické jazykovědy (zejména
studium staroslověnštiny), zatímco literárněvědná témata byla probírána
fakultativně a selektivně pŤedevšímjako materiáI pro anal)Ízu Ťešící
tradiční
filologické otázky. V takto zaměÍeném studijním rámci se reďizovala zejména
fiIologická textová kritika, q/zkum pramen a studium vlívri. Charakteris.
tickf byl pŤítom v}íběr textového materiálu pŤeváŽně ze starších období:
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bohemistika - jako autonomní disciplína2. Účast na zmíněné mezioborové diskusi jazykovědn;ích a literárněvěd.
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a anglistiky). Na někter;ích nově vznikajících univerzitách se toto zapojení
do mezioboroué dishuse projevilo i v tom, že katedry literárněvědné a jazykovědné slavistikyjsou i organizačně zapojeny do mezioborově pojatych fakult
či oddělení pro literární vědu ajazykovědu (napŤíklad v Kostnici).
3. Sebereflektivní a expanzívní tendence se projevila i v zesíleném zájmu
'.otevŤenost'.
a aktuálnost zkoumaného objektu.
o procesualitu, dynamiku'
oproti tradicionalistické filologické nedrivěŤe k těmto kvalitám a zá\ibé
v uzavŤen5ích, a tedy i historicky vzdálen;ích epochách se do popŤedídostala
pozornost věnovaná moderní literatuíe.
4. V pŤíméspojitosti se zmíněnou diskusí došIok intenzívnímu v;Ízkumu
metod, teoretick;fch pŤístupri a koncepcí. Práce se pŤitom mohla opírat o

r07

bohaty materiáI vědeckéreflexe z oblasti vlastního - slavistického - zájmu:
v pňípaděbohemistiky šlozejménao českoustrukturalistickou školu,jejíž
postupy ostatně ovlivnily i směry pozdější,a to
teoreticko-metodologické
jak v Evropě, tak v Americe, a ve zprostŤedkovanépodobě pronikaly v
šedesálich letech do r znych filologick;ich a uměnovědn5ÍchoborŮ zejména
v SRN.
Tento radikální posun, lépeňečenov;Ívojv pojetípŤedmětustudia, se
ovšem projevil uvnitŤ slavistiky i polarizací mezi '.novátorsk]Ími'.a
''tradicionalistick5imi'.pozicemi,
která v zásadě trvá dodnes a je patrna
téžv bohemistice.
V drisledku popsan;íchzměn se postupemdoby vytvoi'ilov literárněvědné
slavistice a bohemistice více zájmov ch oblastí,jež reptezentujíprojevy
hlavních vyvojov;íchtendencí literárněvědné bohemistiky v německém
jazykovém kontextu až do současnosti.T}'to zájmovéoblasti, respektive
v5wojovétendence,|ze - zde pouze informativně, schematicky a bez nároku
na logickou sYstemizaci - shrnout do pěti tematick;Íchcelkri (kterése ovšem
ve skutečnostinavzájem pŤekrywajía doplĎují):
7. Strukturalismus tzu.pražskéšholy
Zde se soustŤedilaodborná pozornost:
- na zprostŤedkovánípoznatkťrdocílenychtouto školou - sem patŤí
prací Jana MukaŤovského(1967' I97I, l974'
edičníčinnostpŤedevším
1986)i pŤekladya edice text dalšíchčlenriPražskéholingvistického krouŽku (to se |fká pochopitelně i pracíJakobsonovych,Wellekov;ÍchčiBogatyr'e.
vov;Ích,které tu však neuvádíme) i česk;Ích
autor pokračujícíchve strukturalistické tradici (Cervenka 1978, Kalivoda 1970, Levy 1969, Vodička
1976),dále informativní články (Chlumsk;í 1985, Chvatík I974, 1985a a
1988c,Měšťan1989b,Schamschrrla 1979b)a pŤehledys bibliografick1/mi
daji (Boldt 1973,Sedmidubsk - Kroll 1980, Sedmidubsklf 1986b)i rozsáhlejšípojednánío zdrojícha vyvoji českého
strukturalismu (Burg 1985,
Chvatík 1970 a 1981, Koepsel 1975' Striedter 1976);
_ na kritickou a srovnávací analyzu těchto poznatk z literárněvědn1/ch
pozic (Civikov 1987,Gtinther 7973 a 1986a,Chvaa filozoficko-estetick;ich
tík 1983a, ].983ba 1984' W. Schrnid 1976 a 1977, H. Schmidová 1970 a
199la, Schwarz 1995a, Schwarz - Jankovič - Holf 1995, Stempel 1978)'
na jejich rozpracováníjakv analy'tickémpÍístupuke konkrétnímumateriá.
lu, tak v konfrontaci se současnymi literárněvědn;fmi a jazykovědn;fmi,
pŤípadněfilozoficko.estetick;ímimetodami (Bielfeldtová 1978b, Eimermacher 1975,Chlumsk;Í1986' Chvatík 1987a,W.Schmid 1980,H. Schmidová 1973, I975,7982 a 1989b,Sclrwarz 1980' 1993b' Sedmidubsky 7982
a 1986a), i na dalšírozvíjeníteoreticko-metodologick1fch
v1fchodisekčeskéhostrukturalismu (Chvaťík- Schwarz 1990,JauB I977,H. Schmidová
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I976a a 1977). Sem patií i studie zabyvajícíse jak primárními texty, tak
odbornou literaturou danéhopŤedmětu.V souvislosti s touto orientacíse
rozvíjelstrukturalistick;i aspekt v teorii i exemplární ana|yze(Sedmidubsk;Í
1988b)i vyzkum základních teoretick;fchpojmri (Chlumskf 1981.Sedmidubskf 1981,H. SchmidováI976b a 1982b,Schwarz 1989b).Strukturalistická
metoda tu byla téŽjedním z hlavních zdroj sémiotick;íchhledisek (Fischer-Lichteová 7979 a 1981, Grzybek 1989' Chvatík 1985b a 1986a' Jiroušek
1993b, Kloepfer ].975,Scholz 1980),napŤíkladtéžpŤiv;Ízkumuintertex'
tuality (Neveršilová 1994) a intermediality (Jiroušek 1993a a 1995d).
2. Literatura 20. století
_ TěŽištěmodbornéhozájmu tu byla zprvu tzv klasická. historická
- ',levá.'avantgarda dvacá|ich let. Podobnouorienťacilze sledovat i vjinych
literárně- a uměnovědn5Ích
oborechzejménav sedmdesátychletech.V oblasti
slavistiky tento zájem dokládá napŤíkladdevět disertací(Brousková 1975,
Drews ].975,Fazliová 1980'Grochtmann 1979,Miiller 1978'Rothmeierová
1975,Schwarz1980,Thumim 1966.Zrounek 1966)'pojednánío avantgardě
ve slovanskéma ewopskémkontextu (Drews 1983),Ťadajednotliqich studií
(Giinther 1986b'Jáhnichen 1975a 1986,Kunstmann 1976,MěŠťan
1983b,
Rothmeierová 1982 a L987, Rothová 1986b,Schwarz 1986' 1987 a 1993a,
Sedmidubsk;í1995, Seehaseová 1984)i vydavatelskych aktivit (reprinty
Socialistichj realísmus, časopisu U(blok) a ReD ve Wiirzburku, viz
Kunstmann aj. 1973,1975 a1977).Bohemistika v NDR se v tétosouvislosti
zabyval'a ideologickym hlediskem levicové tradice českéliteratury
(Seehaseová1974).
_ Postupem doby se těžištězájmtl pŤesouvalona zjevy tétoavantgardě
paralelní (na tzv. ' jinou', avantgardu): na díIoWeinerovo (Ibler 1995a a
1995b)'Demlovo (Rothmeierová 1993),Durychovo (Rothová 1986e),Haškovo
(viz sborník ze sympozia o J. Haškovi _ Schamschula 1989a a 1989b'
Ambrosová 1989,Baumann 1989,Drews 1989a,Eshelman 1989,Chvatík
1989,Koschmal 1989,Kosta 1989,Měšťan1989d,Miiller-Schaffner 1989,
Riff-Eimermacherová 1989' P. Richter 1989, Toman 1989' Ulrich 1989'
Wedel 1989,dale srov.Baumann 1983b,Freidhof 1982,Guski 1988b,Jiroušek
1994,Kosta 1986a 1988a,Lion \977, Měšťan1986aa 1986b,Riff-Eimermacherová 1990,Rothová 1986c a 1987b,Schalich 1978),Čapkovo(Badyová
1977,A. Brousek 1984,Freise 1995a,HeÍtrich1990,Ibler 1995b,Jáhnichen
1990a a 1990b,Klein 1988a a 1988b,Seehaseová 1990)a Klímovo (Sacher
1993).
- Spolu s posunem k paralelním projevťlmhistorické avantgardy se
pozornost obracela jak k období bezprostŤedněnásledujícímu, tak i
pŤedcházejícímu:
Badatelská orientace na dobu fin de siěcle - klasické
moderny - symbolismu (BielfeldtováI978a, Heftrich 1993,Houska 1980,
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Chvatík 199].,Rothe 1988b, Simonek 1993) nebo naturalismu (Hobland
1991)čipostsymbolismu(Ibler 1988,Sedmidubsk;f 1988b)se projevila takŤka
současněse zájmem o tzv. postavantgardu tňicát;ich let (Locher 1994),
zejménapak o Seifertovu postavantgardní tvorbu (tady hrálo patrně roli
i světovéttznánídíla J' Seiferta, poctěnéhov roce 1984 Nobelovou cenou;
A. Brousek 1990a,Drews 1986, Ibler 1995e,Schwarz 1995b)a Holanovo
dílo(Flicková 1982,Kunstmann ].977b,Měšťan1986d,Neveršilová 1983,
pŤedválečn1f
Nitschová 1979)nebo o česk5í
surrealismus (Kunstmann 1977a,
u pŤíeŽitostidvou sympozií
Rothmeierová 1979 a1992), okrajově, pŤedevším
v Cechách, byla věnována pozornosti Poláčkovudílu,jinak v německém
kontextu takŤka neznámému (A. Brousek 1992 a 1995, Jiroušek 1995e).
moderny a avantgardy,
Rozsáhléesejisticképojednánío tradici a qÍvojičeské
podávajícíkulturně typologickétozbory, pŤipravujeP. Sacher (1996).
- V souvislosti se sledováním dalšíhov]ivoje českéliteratury ve 20.
stoletíse konečněprosadil i soustavnějšízájem o současnoutvorbu (Drews
1990b,Drubek-Meyerová 1995a,Gesemann 1983aa 1983b,Chvatík 1988a'
Jiroušek 1990ba 1995b,Kunstmann 1970,Marklová 1981,Měšťan1983e,
Sclramschula1982a,H. Schmidová 1986b'R' Schmidová 1975,Schultzeová
1984,Schwarz - Burg - Burgard _ Giitterová - Schneiderová 1988)ajejí
postmoderníprojevy (Ritz 1993 a 1994);je zajimavé,žeto bylo pŤedevším
dílo Bohumila Hrabala (Bock 1989, Chvatík 1987b, Ritz L992, Rothová
1981,1982,1983,1986a,1987a,1989a,1989ba 1992,Toman 1989),které
se tu stalojednímze základníchmateriá]ri (a poměrně ménětŤebaKunderovy
kontextu těšívelképopularitě
texty' kterésejinak v něnreckémjazykovém
(ke Kunderovi srov. Chvatík 1986b' 1993 a 1994, Kosta 1993, Morstein
1989, 1990' Neveršilová 1988' Rothová 1986d a 1990).(Ve vztahu k této
problematice LzetéŽpŤipomenoutpráce o díle Václava Havla _ viz dáIe')
- Ve stejnésouvislosti, ale i v drisledku kulturně politické situace
a osmdesátychlet se zájem soustŤediltéžnatzv. neoficiáIní
sedmdesát1Ích
literaturu (srov.Bock 1993),a to jak na tvorbu v samizdatech (Beyrau Bock 1988,Bock 1992,A. Brousek 1990b,Gruša - Brousek 1990, Měšťan
1987e,Possetová1991),tak v exilu (Gruša 1990,Kunstmann 1974b,I.Ilrich
1988).
- Za1ímav,lma ve vztahu ke zmíněn;ímskutečnostemsigniflkantním
jevem německéliterárněvědnébohemistiky je zesílenáorientace na qizkum
českéhodramatu' patrná jižod poloviny sedmdesátych let. Nejednalo se
ovšempouze ojakyísiefekt neoficiální,zvláště pak Havlovy tvorby' n;ibrž
také o pokus charakterizovat specifika českéhomoderního dramatu v
(ewopském)kontextu 20. století(Ambrosová 1991,1992a 1993,Diviš 1983
a 1990, Jiroušek 1995a, KieBl 1987, P. Richter 1995, Rothschild 1973'
Schalich 1970, Schamschula 1980b, H. Schmidová 1979, I982a, 1986a,
1990a,1990ba 1991b,Schultzeová1988,1990a 1995,Schwarz _ Gtitterová
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1984) a sledovat v tétosouvislosti speciálně i qlvoj českéteorie dramatu
a divadla (Ibler 1990 a 1991, H. Schmidová 1989a).
Velk1fzájem o současnoučeskouliteraturu vykazuje i bohemistika bj.valé
NDR. Tady ovšembylo možnoz kulturně politick;fch drivodri pracovat,
respektive publikovat, pŤevážněv oficiálně vymezen;Íchhranicích:studiurn
se zpravidla omezovalona dílotěch autorri,kteŤísměli b5;t_ v tom čionom
období_ zveŤejĎováni(srov.Krehlová 1983,Schlegel 1983,Zietlow 1970).
Z ideoiogick;ích hledisek bylo ostatně žádoucívykazovat aktivitu orien.
tovanou na soudobouoficiální produkci (mimo jiné také oproti v zkumu
''starší,'českéliteratury)'
Proto se takésoustavnějšízájemo současnéautory, kteňípťrsobiliv samizdatu nebo v exilu, mohl projevit ažpo roce 1989
(srov.Jáhnichen 1991 a 1995a).
3. Literatura 19. století
ZaměŤenina studium moderní(respektiveavantgardní,postavantgardní
a postmoderní)literatury je však od poloviny osmdesát ch let kompenzováno
nar stajícímzájmem o českouliteraturu 19. století, zvláště pak doby
národního obrození.Tato v vojová tendence souvisí s celkovou orientací
humanitních věd na makrosémiotickou a typologickou problematiku
novodobychnárodních kultur, jejich tradic a vzájemnych vztahri, alze ji
sledovat i v ostatníchfilologick;Ícha uměnovědn5ích
disciplínách.V rámci
bohemistickéhostudia se její hlediska uplatĎují pŤedevším
v kulturně
sémiotické,
historické,pŤípadněm1/topoetické
anďyze písemnictvínárodního
obrození (srov. H nig 1976), poskytujícípodněty k formulování nejen
historické' ale i aktuální problematiky národní literatury a kultury.
- Zájem o novodoboučeskouliterární tradici pŤedznamenalojiž několik
vyznamnych pracív sedmdesát5íchletech (Schamschula 7973 a I979a) a
tŤidisertace (Kleineová 1971o Hálkovi, Langerová 1979o pohádce,P. Richter
1973 o sonetu).
- V osmdesátych a devadesát5íchletech tato orientace vrcholí v pracích
na r zná témata(Schamschula 1986b,1986c, 1987a a 1988c,Stolz 1984,
Udolph 1995c),pŤedevším
o prÓze 19. století(Drews 1991,Kuellin g 1994,
P' Richter 1980, Ucenová 1990), konkrétně pak o díle BoŽeny Němcové
(Guskéhosborník1991a,zde:Báckerová 1991,Guski 1991b,Grzybek 199]-a
a 1991b,Rothová 1991aa 199lb, Sedmidubsk;f1991;a dalšístudie:Ibler
1993a 1995d,Poštrilková]'988,Rothová 1988a 1995),dále diskusío českém
biedermeieru (Sedmidubsk;i 1985, Schamschula 1982b)' máchovskou
konferencí(Berger 1995,Drubek-Meyerová 1995b,Ibler 1995c,Jáhnichen
1995c, Jiroušek 1995c, Kosta 1995b, Krehlová 1995, Meyer 1995b' H.
Schmidová 1995a a 1995b' Schwarz 1995c,Sproede 1995,Udolph 1995e)
a dalšímipracemi o Máchovi a romantismu (Langerová 1991 a 1994, Meyer
].995aa 1995c,P. Richter 1988,Schamschula ].987ba L994;slovníkk Máji:
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současněse zájmem o tzv. postavantgardu tÍicátych ]et (Locher 1994)'
zejménapak o Seifertovu postavantgardnítvorbu (tady hrálo patrně roli
i světovéttznánídíla J. Seiferta, poctěnéhov roce 1984 Nobelovou cenou;
A. Brousek 1990a,Drews 1986, Ibler 1995e,Schwarz 1995b)a Holanovo
dílo(Flicková 1982,Kunstmann 1977b,Měšťan1986d,Neveršilová 1983,
surrealismus (Kunstrr'ann1977a,
Nitschová 1979)nebo o českypŤedválečn;í
u príIeŽitostidvou s1'rnpozií
Rothmeierová 1979 a1992). okrajově' pŤedevším
v Cechách, byla věnována pozornost i Poláčkovudílu,jinak v německém
kontextu takŤka neznámému (A. Brousek 1992 a 1995' Jiroušek 1995e).
moderny a avarrtgardy,
Rozsáhtéesejisticképojednánío tradici a l voji české
podávajícíkulturně typologickérozbory,pŤipravujeP. Sacher (1996)'
_ V souvislosti se sledováním dalšíhov1ivoječeskéliteratury ve 20.
stoletíse konečněprosadil i soustavnějšízájem o současnoutvorbu (Drews
1990b,Drubek.Meyerová 1995a,Gesemann 1983aa 1983b,Chvatft 1988a'
Jiroušek 1990ba 1995b,Kunstmann 1970,Mark]ová 1981,Měšt'an1983e'
Schamschula I982a,H. Schmidová 1986b,R' Schmidová 1975,Schultzeová
1984, Schwarz _ Burg _ Burgard _ Giitterová _ Schneiderová 1988)ajejí
postmoderníprojevy (Ritz 1993 a 1994);je zajimavé,žeto bylo pŤedevším
dílo Bohumila Hrabala (Bock 1989, Chvatík 1987b' Ritz 7992, Rothová
1981' 1982,1983,1986a,1987a,1989a,1989ba 1992'Toman 1989),které
se tu stďo jedním ze základních materiálri (a poměrně ménětŤebaKunderovy
texty, které se jinak v německémjazykovém kontextu těšívelké popularitě
(ke Kunderovi srov. Chvatík 1986b, 1993 a 1994' Kosta 1993, Morstein
1989, 1990' Neveršilová 1988, Rothová 1986d a 1990).(Ve vztahu k této
problematice ],zetéžpŤipomenoutpráce o díle Václava Havla _ viz dále.)
_ Ve stejnésouvislosti, ale i v drisledku kulturně politické situace
sedmdesát;ícha osmdesá|Íchlet se zájem soustŤediltéŽnatzv. neoficiální
literaturu (srov.Bock 1993),a to jak na tvorbu v samizdatech (Beyrau Bock 1988, Bock 1992,A. Brousek 199ob,Gruša - Brousek 1990, Měšťan
1987e,Possetová1991),tak v exilu (Gruša1.990,Kunstmann 1974b,t]lrich
1988).
_ Zajimavym a ve vztahu ke zmíněn1Ímskutečnostemsignifikantním
jevem německéliterárněvědnébohemistikyje zesílenáorientace na vyzkum
českéhodramatu, paftrrá jížod poloviny sedmdesát}íchlet. Nejednalo se
ovšempouze ojak;í'siefekt neoficiální,zvláště pak Havlovy tvorby, n brž
také o pokus charakterizovat specifika českéhomoderního dramatu v
(evropském)kontextu 20. století(Ambrosová I99I,1992 a 1993, Diviš 1983
a ]'990, Jiroušek 1995a, KieBl 1987' P. Richter 1995, Rothschild 1973'
Schalich 1970, Schamschula 1980b, H' Schmidová 1979, 1982a, 1986a'
1990a, 1990b a 1991b,Schultzeová 1988, 1990 a 1995,Schwarz _ Gtitterová
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1984) a sledovat v této souvislosti speciálně i vj'voj českéteorie dramatu
a divadla (Ibler 1990 a 1991, H. Schmidová 1989a).
Velk1i zájem o současnou českou literaturu vykazuje i bohemistika b;fvalé
NDR. Tady ovšem bylo moŽno z kulturně politick ch dtivodri pracovat,
respektive publikovat, pŤevážně v oficiálně vymezen;ich hranicích: studium
se zpravidla omezovalo na dílo těch autorri, kteĚí směli b;ít _ v tom čionom
období _ zveŤejĎováni (srov, Krehlová 1983' Schlegel 1983, Zietlow 1970).
Z ideologick;ích h]edisek bylo ostatně žádoucí vykazovat aktivitu orientovanou na soudobou oficiální produkci (mimo jiné také oproti vyzkumu
''starší''
českéliteratury). Proto se také soustavnější zájem o současnéautory, kteŤí prisobili v sarnizdatu nebo v exilu, mohl projevit až po roce 1989
(srov. Jáhnichen 1991 a 1995a)'
3- Literatura 19. století
ZanéŤení na studium moderní (respektive avantgardní, postavantgardní
a postmoderní) literatury je však od poloviny osmdesálfch let kompenzováno
narristajícím zájmem o českou literaturu 19. století, zvláště pak doby
národního obrození' Tato v1Ívojovátendence souvisí s celkovou orientací
humanitních věd na makrosémiotickou a typologickou problematiku
novodobych národních kultur, jejich tradic avzájemnych vztah , alze ji
sledovat i v ostatních filologick;fch a uměnovědnych disciplínách. V rámcr
bohemistického studia se její hlediska uplatĎují pÍedevším v kulturné
sémiotické, historické, pŤípadně mytopoetické anď;Íze písemnictví národního
obrození (srov. Hijnig 1976), poskytující podněty k formulování nejen
historické, ale i aktuální problenratiky národní literatury a kultury.
_ Zájen o novodobou českou iiterární tradici pŤedznamenalo jiŽ několik
vyznamnych prací v sedmdesátych letech (Schamschula 1973 a 7979a) a
tii disertace (Kleineová 1971 o Hálkovi, Langerová 1979 o pohádce, P. Richter
I973 o sonetu).
_ V osmdesátych a devadesát ch letech tato orientace vrcholí v pracích
na rrizná témata (Schamschula 1986b, 1986c, 1987a a 1988c' Stolz 1984,
Udolph 1995c), pŤedevšímo ptÓze 19' století (Drews 1991, Kuellin g 1994,
P. Richter ].980, Ucenová 1990), konkrétně pak o díle BoŽeny Němcové
(Guského sborník 1991a' zde: Báckerová 1991, Guski 1991b, Grzybek 1991a
a 1991b, Rothová 1991a a 1991b, SedmidubskÝ 1991; a dalšístudie: Ibler
1993 a 1995d, Poštrilková 1988, Rothová 1988 a 1995), dále diskusí o českém
biedermeieru (Sedmidubsk}' 1985, Schamschula 1982b)' máchovskou
konferencí (Berger 1995, Drubek-Meyerová 1995b, Ibler 1995c, Jáhnichen
1995c, Jiroušek 1995c, Kosta 1995b, Kreh]ová 1995, Meyer 1995b' H.
Schmidová 1995a a 1995b, Schwarz 1995c, Sproede 1995' Udolph 1995e)
a dalšími pracemi o Máchovi a romantismu (Langerová 1991 a 1994, Meyer
I995aa 1995c, P. Richter 1988, Schamschula 1987b a 1994; slovník k Máji:
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Měšťan - Měšťanová 1988), nerudovskymi pracemi (Freise 1995b,
Kanyar-Beckerová 1989,Klein 1985,Měšťan1985a,Sedmidubsk 1988a,
Schlegel 1986,W. Schmid 1994)a studiemi o Erbenovi (Neveršilová 1978,
Udolph 1995da 1995e)'HavlíčkoviBorovském(Guski 1988a),Hálkovi (H.
Schmidová 1982c)a jin;fch autorech (Měšťan1989c,Wytrzens 1985).
4. Stí-edouěkda ,,starší,,
českaliteratura
V rámci tétotradičníbadatelskéoblasti se vedle p vodní problematiky
a filologicky artikulovanjích metod či duchovědně orientovanéliterárnr
historie (Bamborschke 1968-69 a1982, Barlmeyer 1978a, 1978b a 1988,
Baumann 1978b,1979a 1993b,Bieder 1988,1990 a 1994,Bujnoch 1977
a 1988,Harder 1981 a 1988,Harder - Rothe 1987, 1988a,1991, 1993 a
1995, Jilek 1975, Keipert 1988, Kratochvil 1984 a 1989, Ludwig 1990,
Machilek 1988,Neuber 1986,Olesch - Rothe 1989,Rosenfeld 1981a a 1981b,
Rothe 1988a, 1991, 1992 a 1993, Rothe - Scholz 1993, Scháfer 1988'
Schamschula 1983,1986aa 1988b,Udolph 1988,Ulbrich 1980a 1985,Vintr
1977, 1982, 1986a, 1986b, 1988, 1991a, 1994 a 1995a,Wiirster 1988;
tematicky vyniká napŤíkladŤadakomeniologick;íchpracíBauerová 1983,
Baumann 1988,Dieterich 1991,Donat 1970, Erdmann-Pandžičová1993,
Forster 1960a 1989,Harms 1970,Hofmann 1985,Riisel 1973,1978,1981a,
1981b a I982a, Seehaseová 1993' Schaller 1986, viztéž vydání v5Íborriz
díla Komenského:Cyževskij_ Schaller 1973-76)uplatĎuje během posledních
let zesílená ''novátorská.'tendence s těmito pŤíznaky:
_ metodologiív5Ízkumunarativiky a literárních druhri, která se opírá
o nové teoreticképoznatky na tomto poli (Bamborschke 1983 a 1987,
Baumann I975a, 1975ba 1983a,CyŽevskij|972b,Schamschula 1978aa
1988a);
_ metodologii vycházející pŤedevšímz obnovenéhozájmu o rétoriku
a na ní vybudovanéana|yzy textri (ČyŽevskij1972c' Drews 1981 a 1982,
Schamschula 1977, Udolph 1993a, 1993b a 1995b, Vintr 1991b, \992 a
1995b).
5. LiterÓrní uztahy
Dominujícíoblast tu pochopitelně pŤedstavujíčesko.německéliterární
vztaby. I tadyjde o pokračovánív tradičníorientaci, souvisejícís qÍzkumem
literárních a kulturních vlivri (Drews 1985, 1988, 1989b' 1990a a 1993'
Freidhof 1988,Lemberg - Seibt 1980,Měšťan1981, 1983a,1985ca 1987b,
Rtjsel 1981c,Schamschula 1980a,U]brich 1980 a 1985).Takév tomto riimci
se částečněprosazuje zájem o moderní metodologii,doprovázen;fširším
kulturně historick;/'ma kulturně typologick;fm aspektem (Baumann 1978a
a 1995a, Baumann - AnnuB 1985,Wytrzens 1986 a 1993).Svědčío tom
práce zaměŤenéna aktuální komparatistickou (Baumann 1975b, 1978b'
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1983a, 1983c a 1986, Drews 1981 a 1983, Gesemann 1988b,Karbusick;f
1980,Kunstmann 1978,Potthoff 1977a 1988,P. Richter 1988,R sel 1g82b,
Rothová 1986b,Schamschula 1978a,Schwarz 1980),respektive na literárně
a kulturně typologickou problematiku (I,angerová 1984, Rothmeierová 1995b,
Schwarz 1989a) a na otázky spojenés problematikou recepce,pŤípadně
recepčníestetiky (Drews 1989a a 1989b' Heftrich 1990 a 1993, Měšťan
1994' Rothe 1988c,Rothmeierová 1995a,Rothová rggz,Schamschula 1986a
IIlrich 1980a 1987),čipŤekladu(Freidhof1982'Jiroušek 1994,Kosta 1986'
1988a' 1988b' 1989a 1993).V;ivojováproblematika české
literaturyje také
pojednávána z hlediska slavistickékomparatistiky (CyŽevskij1968,Drews
1990a' 1992 a 1984.85,Koschmal 1993 a 1995),vztahri k polské(Měšťan
1987c, Rítz 1992 a 1993)'ruské,pŤípadněqíchodoslovanskékultuŤe(Měšťan
1983c' 1983d' 1984b a 1986c),nebo vztahri k francouzské(Hoenschová 1990,
Jiroušek 1990a,Kunstmann 1971,Měšťan1990b)čianglo-americkékultuŤe
(Schamschula 1988d).Recepcíčeské
literatury 19.a20. stoletív německé
jazykovéoblasti - a problematikou pŤekladu- se zab;fwalatakéliterárněvědná bohemistika b;ivaléNDR (Jáhnichen 1967, 1972' 7977, 1985' 1987a
a 1987b)'Na tomto základě vznikaly dalšípráce po roce 1989 (Jáhnichen
1993 a 1995b)'pŤihlížející
i k recepci fenoménuněmectvív českém
literárním
kontextu (Frankenberg 1995).
Je ovšemtŤebatakévyzdvihnout driležitéliterárněhistorické práce,jež
jsou shrnutím dosavadníchbadatelsk ch poznatkti, aťjiz o obdobístarší
českéliteratury (Baumann ]'978a,Schamschula 1990),čiliteratury 19. a
20' století (Kunstmann l974a, Měšťan1987a a 1984a).
Fakt, Že německá, rakouská a šl carská literárněvědná bohemistika nejsou
samostatn1im stuďijním oborem, vypl;Ívámimo jiné z nesymetrickéhopoměru
mezi jednotlivjmi nrirodními ku]ttrrami, z traďčního uspoňádríníuniverzitních
pracovišťi z ještě nedávnékulturně politickésituace; v ŽádnémpŤípadě
však neznamená nedostatečnotrzainteresovanost odborníkri.Dokladem
soustavnéhoa v poslednídobě očividněrostoucíhozájmu o tento obor je
v1fběroqí pŤehled bohemistické činnosti, kter tu pŤedkládáme Vyuoj
posledníchdesetiletíostatněvykazuje určitétendenceke specifikaciríkolŮ
literárněvědné bohemistiky v relativní nezávislosti na ostatních slavistick ch
disciplínách.
Nedávné proměny evropskéhopolitickéhokontextu otevŤelytéžnové
perspektivy kulturních vztahli mezi německy mluvícímia českymizeměmi
(nezapomeĎmepŤitom,žev pŤípaděNěmecka a Rakouska se jedná ovztah
k sousední zemí,j1žnerušenyizolujícímizásahy), V tétosouvislosti se v
německéjazykovéoblasti ukaztrje i zv5íšen;Í
zájem o českoukulturu, a to
zejménau mlad;Íchlidí. V akademickéoblasti o tom svědčínapŤíkladjev,
kter;Í lze zaznamenat na několika univerzitách (napŤftlad Mnichov,
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Měšťan - Měšťanová 1988), nerudovsk;Ími pracemi (Freise 1995b,
Kanyar-Beckerová 1989,Klein 1985,Měšt'an1985a,Sedmidubsk;f 1988a,
Schlegel 1986,w. Schmid 1994)a studiemi o Erbenovi (Neveršilová 1978,
Udolph 1995da 1995e),HavlíčkoviBorovském(Guski 1988a),Hálkovi (H.
Schmidová 1982c)a jinfch autorech (Měšt'an1989c,Wytrzens 1985)'
4. StŤedouěhda ,,starší,,
česháliteratura
V rámci tétotradičníbadatelskéoblasti se vedle privodníproblematiky
a filologicky artikulovanych metod či duchovědně orientovanéliterární
historie (Bamborschke 1968-69 a1982, Barlmeyer 1978a, 1978b a 1988,
Baumann 1978b,1979 a 1993b,Bieder 1988,1990 a1994, Bujnoch 1977
a 1988,Harder 1981 a 1988,Harder - Rothe 1987, 1988a,1991, 1993 a
1995, Jilek 1975, Keipert 1988, Kratochvil 1984 a 1989, Ludwig 1990,
Machilek 1988,Neuber 1986,Olesch - Rothe 1989,Rosenfeld 1981a a 1981b,
Rothe 1988a, 1991, 1992 a 1993, Rothe - Scholz 1993' Scháfer 1988'
Schamschula 1983,1986aa 1988b,Udolph 1988,tllbrich 1980a 1985,Vintr
1977, 1982, 1986a, 1986b, 1988, 1991a, 1994 a 1995a,Wtjrster 1988;
tematicky vyniká napŤíkladŤadakomeniologickfch pracíBauerová 1983,
Baumann 1988,Dieterich 1991' Donat 1970, Erdmann-PandŽičová1993,
Forster 1960a 1989,Harms 1970,Hofmann 1985,Rcisel1973,1978,198la,
1981b a 1982a,Seehaseová 1993, Schaller 1986, viz téžvydání v;íborriz
díla Komenského:Cyževskij- Sclraller I973-7O uplatřuje během posledních
let zesílená ''novátorská.'tendence s těmito pŤíznaky:
_ metodologiív zkumu narativiky a literárních druhri, která se opírá
o nové teoreticképoznatky na tomto poli (Bamborschke 1983 a 1987'
Baumann 1'975a,1975b a 1983a,Cyževskij I972b, Schamschula 1978a a
1988a);
- metodologií vycházející pŤedevšímz obnovenéhozájmu o rétoriku
a na ní vybudovanéana|yzytextri (ČyŽevskij1972c,Drews 198l a 1982,
Schamschula 1977, Udolph 1993a, 1993b a 1995b,Vintr 1991b, 1992 a
1995b).
5. Literdrní uztahy
literární
Dominujícíoblast tu pochopitelně pŤedstavujíčesko-německé
vztahy' I tadyjde o pokračovánív tradičníorientaci, souvisejícís vyzkumem
literárních a kulturních vlivri (Drews 1985' 1988' 1989b' 1990a a 1993'
Freidhof 1988,Lemberg - Seibt 1980'Měšťan1981, 1983a,1985ca 1987b,
R sel 1981c,Schamschula 1980a,[Jlbrich 1980a 1985).Takév tomto rámcr
se částečněprosazuje zájem o modernímetodologii,doprovázen1/'širším
kulturně historickym a kulturně typologick1fmaspektem (Baumann ]"978a
a 1995a, Baumann - AnnuB 1985, Wytrzens ]'986a 1993).Svědčío tom
práce zaméŤené
na aktuální komparatistickou (Baumann 1975b, 1978b,
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1983a, 1983c a 1986, Drews 1981 a 1988, Gesemann 19g3b,Karbusicklf
1980,Kunstmann 1978,Potthoff 1977a 1988,p. Richter 19gg,Riisel 19g2b,
Rothová 1986b,Schamschula 1978a,Schwarz 1'980),respektive na literárně
a kulturně typologickou problematiku (l,angerová 1984, Rothmeierová 1995b'
Schwarz 1989a) a na otázky spojenés problematikou recepce,pŤípadně
recepčníestetiky (Drews 1989a a 1989b, Heftrich 1990 a 1993, Měšt'an
1994' Rothe 1988c,Rothmeierová 1995a,Rothová lggz,Schamschula 1986a'
Ulrich 1980a 1987),čipŤekladu(Freidhof1982,Jiroušek 1994,Kosta 1986,
1988a, 1988b, 1989 a 1993).V;fvojová problematika českéliteraturyje také
pojednávána z hlediska slavistickékomparatistiky (Čyževskij1968,Erews
1990a, 1992 a 1984-85,Koschmal 1993 a 1995),vztahri k polské(Měšťan
1987c,Ritz 1992 a 1993),ruské,piípadně qÍchodoslovanské
kultuňe (Měšťan
1983c'1983d'1984ba 1986c),nebovztahrjk francouzské(Hoenschová1990,
Jiroušek 1990a,Kunstmann 1971,Měšťan1990b)čianglo.americkékultuŤe
(Schamschula 1988d).Recepcíčeské
literatury 19' a 20. stoletív německé
jazykovéoblasti - a problematikou pŤekladu- se zab vala takéliterárněvědná bohemistika bj.valéNDR (Jáhnichen 1967, Ig72, 1977, 1985' 1987a
a 1987b).Na tomto základě vznikaly dalšípráce po roce 1989 (Jáhnichen
1993 a 1995b),pŤihlíŽející
i k recepci fenoménuněmectvív českém
literrirním
kontextu (Frankenberg 1995).
Je ovšemtŤebatakévyzdvihnout drileŽitéliterárněhistorické ptáce,jež
jsou shrnutím dosavadníchbadatelsk ch poznatkri, aťjiž o obdobístarŠí
českéliteratury (Baumann 1978a,Schamschula 1990),čiliteratury 19. a
20. století (Kunstmann Lg74a, Měšt'an 7987a a 1984a).
Fakt, ženěmecká, rakouská a šq/'carskáliterárněvědná bohemistika nejsou
samostatnj.rn studijním oborem, vypl wá mimo jiné z nesymetrickéhopoměru
mezi jednotlivj'mi nrírodnímikultrrrami, z traďčnÍro uspoŤádríní
univerzitních
pracovišťi z ještě nedávnékulturně politickésituace; v ŽádnémpŤípadě
však neznamená nedostatečnouzainteresovanost odborník . Dokladem
soustavnéhoa v poslednídobě očividněrostoucíhozájmu o tento obor je
v1fběrov5ÍpŤehled bohemistické činnosti, kteq/ tu pŤedkládáme Vyvoj
posledníchdesetiletíostatně vykazuje určitétendenceke specifikaciírkol
literárněvědné bohemistiky v relativní nezávislosti na ostatních slavistickÝch
disciplínách.
Nedávné proměny evropskéhopolitickéhokontextu otevŤelytéŽnové
perspektivy kulturních vztahri mezi německy mluvícímia česk;fmizeměmi
(nezapomerimepŤitom,žev pffpadě Německa a Rakouska se jedná o vztah
k sousední zemi, již nerušeny izolujícími zásahy). V této souvislosti se v
německéjazykovéoblasti ukazuje i zqfšeny zájemo českoukulturu, a to
zejménau mlad5ichlidí. V akademickéoblasti o tom svědčínapŤíkladjev,
kter! Ize zaznamenat na několika univerzitách (napŤftlad Mnichov.
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Hamburk, VídeĎ, Postupim), totiŽže počet studujících slavistiky zapsan5ích
na bohemistické pŤedměty oproti dĚívějšímletrim v1/razně vzrostl (a někdy
se i pŤibliŽuje počtu zájemcri o tradičně dosud nejrozšíŤenějšírusisliku napŤíklad v Mnichově). Bylo by však pŤedčasné\Tvozovat ztěchtn nedárnr;Ích
či zce|a nov5ích zkušeností nějaké závaznéjší, trvale platné závěry, neboť
tu mriže jít o nárazovou a jednostrannou reakci na dlouhodobou vzájemnou
kulturní izolaci' Aťjiž je však drivod jak;fkoli a trvalost tohoto zájmu jakkoli
nejistá, klade současn;ístav věcí pŤed německou bohemistiku problémy,
na kteréje tŤeba dynamicky reagovat. Není tež lyloučeno' že zesfleny zájem
o bohemistiku a s ním rostoucí diferenciacejednotliv
ch obor slavistiky
najdou odraz v organizační i institucionální struktuŤe slavistickych pracovišť
(v relaci k ostatním slovanskym fiIologiím) nebo ve sféŤekomparatisticky
zaměŤeného r1Ízkumu (tyká se pŤedevšímoblasti česko-německ5ích literárních
kontaktri).
K naší zpráv épŤikládáme qfběrovou bibliografii literárněvědn;Ích prací
z německé, rakouské a šqicarské bohemistiky, které z naznačeného
v1fvojovéhohlediska považujeme za nejdriležitější a které sami známe či
o kter;/ch víme. SoustŤedili jsme se pŤitom na bohemistiku po roce 1945'
zejména na badatelské qfsledkypo.sledních patnd,cti let,které podle našeho
mínění reprezentují aktuální stav literárněvědné bohemistiky v německém
jazykovém kontextu. Z |et 1945.1979 zmiĎujeme jen některé vyznamné
práce; v tomto smyslu jsme se pokusili sestavit i ridaje o bohemistické
produkci bjwalé NDR' S ohledem na rozsah textu i na technické možnosti
i vzhledem k (zejména časově) ztižené dostupnosti materiálri nechceme
tento pŤehled pňetěžovat ani považovat za plně reprezentativní. omlouváme
se tak všem, jejichž práce jsme tu z drivodri právě zmíněn;ích nemohli uvést.
Zájemce o vyčerpávající bibliografii literárněvědné bohemistiky v německy
mluvících zemích po roce 1945 odkazujeme na pŤíslušnébibliografie
slavistickych publikací, dovedené pro SRN, Rakousko a Šv5Ícarskodo roku
1983 (Bamborschke l'976, Bamborschke - Werner 1989, Kďserová _ Htjcherl
1973, Mahnken - Pollok 1963; dáIe viz Seemann - Siegmann 1965, Wedel
1983) a pro b;/valou NDR do roku 1986 (Pohrt aj. 1968, I979a,1979b, 1983
a 1989).
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Proněna

1995a
1995b
1995c
1995d
1995e

o Žirlovsk;Ích anekclotách. zváŠtě pak se ziete]ern ke sbírce Karla PolrÍčka, S1,llLpozLuln
,,Karel
Poltiček a histori,e židot,ské ku,Ltury t,e tl chodttích Čecltdch,,, Rychnot, nad
Kt žtttlu, 18.* 20. 5.1995, Praha.Rychnov n' Kn' (v tisku).
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8-55'
as Possibility for the Exploration
1991 The Destruction "ruvti rirr" Novel
Journal, Ó' 2'
Europeutt
Central
anr!,
CzechrlsLouak
Existerrce Milan r",,.l".^l'
(Ein
und Rezeption im deutschen sprachgebiet
1993 Die frtihe;ar xoili.-vl.-ittlung
ausgehenden
den
zwischen
Beitrag zu <lend"'t."r,-"to*i""r,á K.lt'.b""i"hungen
Jh.), SlaLlistischestylte1t zum, Xf.
20er uncl u'.g"t,".l",' áOer Jahren des 19.
/ BxttisLaua 1993, ed. K. Gutschmidt
Intertlationalett st;;;':;";i;"g,;Í3 in Prel3burg
277-232'
H. Keipert - H. Rothe' Kijln-Weimar-Wien' s
1995a Verantwo.t''gor"r.i'"ip(ZunressayistischenunrldramatischenWerkvonVáclav
Havel.inlrzO,,"o''"-'u'l'lo'ht'sariiztlattnttlExilliteraturderLiinderOstn'ittel'
Berlin, s. 85.100'
unrl Síi,dosteuroprrs,
(Zu eini,gen,Besonderlrcítender Nachdiclttutt,g
1995b ÚĎcl.serzuttg aIs H",ou"1o,:d",,,,g
19.und,20' Jh.), Praha (v tisku).
in,
ins,Deutsclu
tsclrccltíscherPoesie
in H' SCUMIDoVÁ 1995a (v tisku)'
1995c Úbersetzungsprobleme bei Mácha,
HANS ROI]EIITJAT]B:
I g 7 7 Á s t l t e t í s c l t e E r | t t l l u t t g u ' t t r l l i t e r t t t . i , s c l t , t : H e r n , e n e t L l j k l , M i j ninc der
h e nLebenswelt'
(zvl.kap'A.8:Zur
Funktionen
Abgrenzung cler uttttii="tt"" B'fuhrung von anderen
s.161-176).
H r t l N R I ( l l Jl l l , l ' l K :
tgTSDieWenzels.unrtLudmila.Legenclendesl0.undll.Ja]xhunder|s(Forschungsbericht),
Zeits<:hriftfilr Ostforschuttg's' 79-148

1t) ^
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97 3
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und die Dialektik der Asthetik. s. 9-3g).

HEr.!;N^ KeNvAR-Ber-Kr;Rove:
L977
Karel Konrtid und sein Rontan Rozchod (Das Kri.egserlebrtis bei Konrrit!. irn Kontcxt
des tsclrcchisclrctr Soldatenrornans ttus clem ErstenWeLtkrieg) (- Slavica Helvetrca.
sv 11), (diss. Ztirich), Bern.
1989

Das literarische Bild der Prager Kleinseite in hundert Jahren. i1 Prirni sobrttrtt.c
pestriclt glau - shuisti.schc und slure nkundli.clrc Beitrtiga
peter. Brang zurrt 6s.
liir
Geburtstag (= Slavica Helvetica, sv 33), ed. C. Goehrke aJ., Bern, s.91_102.

VletlIltÍn
1980

KARBUSIcKÝ:
Altftinge der historischen (Íberlielbrung itt Bi)Junen: ein Bei,trtlg zum tlergleicltcn,clen
S t udi, u n t de r n'i,tta lalte rl ic he n S ti nge repen, KÓln.

Wor,l'(iANc I(\s^oK;
1990 (ed.) Zur tsclrcclLi.sclren Litcratur
HELMUT
1988

1945-19g5, Berlin.

KDTpEItT:
Tšchectrisch, Griechisch, Lateinisch mrl Deutsch (Sprachproblerne
in H^RDr.R - Ro.f ltr 1998a, s. 3OB-340.

bei Václav Píseckyt,
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1995eZurPoetikvonJaroslavSeifertsDichtungderMittlerenPhase(Vénecsonetri),tn
MaterktLictlrlerlnternatiottalenTagu'ttg,'SotuttundSotrettenkranz,',Í.ju,bljatn,28..30.
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MANFltl]D J^IlNI oI íEN :
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1861'1918), Berlin'
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und Verdáchtigung
Literaturaustausches
tschechisch-deutschen

LeiPzig, s l-16-65.
Ubersetzung im antifaschistischen

d,er tscllechischzn
Kampf

zur
im

und slowakischenWiedergeburt'
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Mucht,
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bei
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HANS ROBIIItT JATII]:
1g77ÁsthctisclteErlttltruttgutrlli,terttríst:]taHern,enetLljŘ-l,Miinchen(zvl.kap.A.8:Zur
Funktionen in der Lebenswelt'
Abgrenzung der astheiischen Erfahrung von mderen
s.161-176).
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JAN JIRoUŠEK:
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in Frankreich
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1990b K anatornii pomluvy, obrysl Kontur,
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l993a
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1993b K problematice tzv ne.znaku v moderním
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Ima]<ro]sémiotickému aspektrr
nového _ Sacherova _ pŤekladu Švejka), Tl,utn,očení_ pfeklad
' č. Ig.2O, s.vt277-\.ia280.
1995a Die Versuchung: Der Faust-Diskurs
in Pokoušení von Václav Have|, EllLoatryer
Faust-Sym.posiort, 11.- 14.9. 1.994, Ellwangen-praha
(v tisku).
1995b Paradogma hospody v české prÓze 2o. stoleti (Pokus
o dekonstruktivní kritiku),
Kottference,,Hospody a pitlo tl čcské společnosti,,,Praln,
zcií.í 1991,Praha(v tisku)'
1995c
Das Bild als Motiv und Motivation (Funktionen des
Visuellen in Marinka von Karel
Hynek Mácha), in H. SCHMIDoVÁ 1995 (v tisku).
1995d
Základní kategorie relací slorních a obrazoq/ch projevri (Metageneticky
model), ČesÁri
literatura (v tisku).
1995e
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,,Karel
Pokiček a h,istorie žirlot,ské kultury tle l|ichoclnk:lL Čec]tticlt',,
ny"h,,,,, ,u,,!
Kt žttott', 18.* 20. 5. 7995, Pralra-Rychnov n. Kn. (v tisku)'
ELEoNoRE
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KÁISI'R0VÁ _ ALFoNS H.jcHÍ'Rl,:
Malcrialit'n ztt eirrcr slurislisclprt Bib!iryrapltit rAr.lpilcn.drr itt
Oslerreich, drr Scltu,eiz
urtc! der Bu.nrlesrepu.blik Deuts<:hlrtn.c!.
tiitigen sraLtisten - 1g63-rg73), Miincrren.

RoBBR't] KALIvoDA:
1970
Der Morxisrnus
Die Dialektik

un.d.rlie rnoderne gcistJge wirktichkait, Frankfurt a. i\{. (zvl.
kap.
des strukturalisrnus
und die Dialektik der Asthetik. s. 9-3g).

HELENA KANYAR.BT]cKERUV^:
L977
Karel Konrtid uncl sein Ronnn

1989

Rozchocr (Das Kriegserrebnis
bei.Konrdd. int Ktrttert
des tscltecltisclten Soldatenrom.arts uus dent ErstenWelthrieg.) (=
Slavica Helvetrca,
sv 11), (diss. Zlirich), Bern.
prager
Das literarische Bild der
Kleinseite in hmdert Jahren. in prini
sobrnrti.a
pestrich glau - slattistiscJrc uncr sruren.kundricrrc Beitrt)ge
peter Brang zttn. 65.
I'iir
Geburtstag (= Slavica Helvetica, sv 33), erl. C. Goehrke
aJ., tsern, s.91_102.

VIÁDIMiR KÁRt]UsICKÝ:
1980
At iittge der historisclrcn Úberticlbt.uttg itt Bijhmen: ein BeitrrtE
zum uergleiclrcnd'ett
S tudi u n d'er nitte lalte r I ic lrc n S ii ng e repall, KÓln.
Wot,t'cANo K{s^cti:
1990 (eri.) Zur tsclrccli.sclren Li.teratur 1915.1985. Berlin.
HELMTIT KEIPEITT:
1988
Tbchechisch, Griechisch, Lateinisch rrnrl Deutsch (Sprachprobleme
in H^RDER - RoTtrD 198ga, s. tsOB-840.

bei Václav Písecky't,
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4..M. KII'BL:
JindÍich Honzl und die tschechische Theater.Avantgarde,Forum Modentes Tlrcater,
1987
s.170-180.

Gliederungssignale in tschechischen umgangssprachlichen und literarischen Texten,
Zeitschrift fiir Slawistih, s. 181-201.
1995b Semiotische Uberlegungen zu Máchas Máj, in H. ScHMIDovÁ 1995a (v tisku).

JoACHIM KLEIN:
Nerudas Prosastil (Die "Kleinseitener Geschichten
ZurEinheitsproblematikvonJan
1985
als Zykus), Wietw Slauistisches Jahrbuch, s. 345-363.
1988a Karei Čapeks satirischer Roman vom Krieg mit den Molchen in seinem Verháltnrs
zur Science Fiction, zur Antiutopie, zu A. Huxley und H. G. Wells, in Slauistische
Stud.ienzu.mX. Intenrutinnakn Slauistenhongrelsin Sofia 1988,ed. R.Olesch H'Rothe,

ANToNÍN KRAToCHVIL:
1984
ohe baroka(KaualíŤipáttě,nysticiaasketouéučeskébarokníliteratuŤd.Miinchen.
1989
Das b hmische Barock (Ausgewiiltlte Kapitel aus der tschechischen Kulturgeschichte,
Miinchen.

KÓln-Wien, s.357-372.
1988b Karel Čapekals Reiseschriftstel|er,Zeitschriftf r Slauische Philologie,s.372.392.
CltARLoTTl. KLEINEovÁ:
HdLeks unter besondererBerilcksichtigung der Sptituerke, (diss.
Die Nouel.IenVítězsl,au
1971
Miinster 1970).Meisenheim a G
RoLF KLOEPT.ER:
Putik u.ndLirguktik (semiotLscheInstruruLte), Mi.inchen (nl. kap. 2.1.3:Die pmtische
1975
Funktion nach den Prager Strukturalisten a kap. 2.3.5: Das Poetische in der
Kommunikation).
W KoEPSEL:
Die Rezeptiort d.er Hegelsclrcn Asthetik im 20. Jalrhundeft, Bonn (zvl. kap. 6: Die
lgTS
Dialektik des Ásthetischen im tschechischen Strukturalismus' s. 337-376).
WALTER KOSCI]MAL:
',Ilimmel, Hrille, Gott und Teufel" - zur Integration transzendentaler "Gegenwelten"
1989
1989a, s. 188-206.
bei Jaroslav Hašek, in SOIJAMSoI{ULA
Die slavischen Literaturen - ein alternatives Evolutionsmodell?, in Periodisierung
1993
und Etolutiotr (= Wiener Slawistischer Almanach 32), ed W Koschmal, s' 69-88'
Zw Dramatisiermg nanativer Tbxte (in slavischen Literatuen), Balugan Slauiscfus
1gg5
Dratna, Theater und Kino, sv. L
PEI.I'R KOSTA:
Problemt der Šuejk-Úfursetzungin den west-und siid'slnuischznSprathen (LilquistLsclre
1986
Stud,ien.zu.r Tt'anslatiort literarisclrcr ?trre),, (diss.), Miinchen'
1988a Sprachspiel und Wortspiel in den Abenteuern des braven Soldaten Švejkvon J. Hašek
(MÓglichkeiten und Grenzen der Úbertragung des Polysemie-Wortspiels in den
siidslavischen spractren), in slauistische studien zu.m X. Internationulen
SlauistenkongrefJin Sofia J988, ed' R. olesch - H. Rothe, KÓln-Wien, s. 83-961988b Die literarische Úbersetzung - eine Kunstgattung? (Zum Problem der sog.
Gattungsverschiebung bei der Tlanslation eines literarischen Textes, in HARDER
- RorHE 1988b, s. 259-282.
Sprachwechsel, Interferenz unrl Sprachmischung in HaŠeksŠvejkals translations
1989
Iinguistisches Problem, in SCHAMscHUlÁ 1989a, s' 47I-512.
Bewertung und Konnotation in Milan Kunderas werk als axiologisches und
1gg3
translationslinguistisches Problem,inSlauistisclrc StudienzumXL Internationalen
- HKeipert SlauistenkongrefjinPre[3burglBrati,slaua 1993, ed' KGutschmidt
-292.
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247
H. Rothe, Kdln-Weimar-Wien,
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WALBURGA KREFToVÁ:
1981
I kotlographische Studien z ur altčechischen Alexand'reis, Amsterdam.
BIRGIT KREHl,ovÁ:
1983
Jan otčendšekund sein Umgang mit den Werk Shakespeares, (diss.) Leipzig.
1995
Mácha und Novalis, in H. ScHMlDovÁ 1995a (v tisku).
E. KUELLING:
1994
Gehorchen, beten, leuchten (Jan Karafiáts Gotteswelt der B roučci),Schweizerisclu
Beitrtige zum XI. Internationalen Slauistenkongrel3in Bratislaua, záží1993 (= Slavlca
Helvetica, sv 42), Bern, s.227-236.
HEINRIoI{ KUNSTMANN:
1970
Zu auditiven Stilisiemg in der modemen tschechischen Prosa (John, Hašek, Ilrabat),
Die Welt d,erSlauen, s. 363-387.
1971
Rimbaud bei den Slaven I (Seine tschechische Rezeption und Tiadition), Die WeIt
der Slauen,s.228-24I.
I974a Tsclrechisclte Erziihlkunst itn 20. Jahrhutr,dert, K ln-Wien.
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Hostovského,Protněny, 7976, č.2's. 36-40.
1976
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Gehorchen, beten, leuchten (Jan Karafiáts Gotteswelt der Btolč,cí),Schweizerische
Beitriige zum XI. Intentationalen,Slatlistenkongre[Jin BratislaLla, zaŤí 1993(= Slavica
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BoHEMISTIKA

tezovitj.ch poznámek)

t

Německá bohemistika sice nemá tak dalekosáhlf pŤedstih jako německá
rusistika nebo polonistika, ale ve druhé polovině našeho století si v rámci
německ1fch humanitních věd vydobyla uznané místo, a to jako bohemistika
komplexní, at už v e své podobě v1Íchodoněmeck é,Ói záp adoněmecké. V těsném spojení s humanitními vědami na straně jedné a lingvistikou na straně
druhé zpracovala nejr znějším zprisobem a na Základě nejrriznějšího vztahu
k bohemistice české,respektive ke slavistice a germanistice ve vychodním
a zápaďním Německu, pŤedevším následující tematiku:
a) Kritické textové edice a interpretace stŤedověk;fch textri absolutně
dominovaly v prYním desítiletí po ukončení války. V návaznosti na pŤedvá|ečn v'jrzkum (napŤíklad Anton Blaschka) i v edicích, jakobyly Alexan.
drcida Reinharda tautmanna
nebo Kunstmannory Denhmiiler der alttschechischen Literatu4 se ukazuje široké spektrum těchto prací, které se tozšiŤujeo další,jakojsou napŤíklad Qellen der alttschechischen Alerandreis
Hanse Holma Bielfeldta. Později - jako edicí Tlistana l.]]richa Bamborschka
nebo v poslední době v cílevědomé práci Hanse Rotha, která zatím qrlrcho.
lila v edici staročeské Drdždbnske bible - západoněmecké publikace pŤedčily
práce publikované ve v1fchodoněmecké oblasti. Ttrto skutečnost potvrzují
mimo jiné studie Ferdinanda Seibta, Waltera Schamschuly stejné jako zásadní kniha Winfrieda Baumanna o německo-Iatinsko-české stŤedověké
literatuŤe.
b) PŤedevšímod poloviny šedesát;Íchlet lze pozorovat stáIe větší obrat
k nové a novější českéliteratuŤe. Dokazují to nejen konference (o Němcové,
Nerudovi, Haškovi, Čapkovi, Máchovi atd.), ale i monografie (o Haškovi,
Capkovi, nejnověji o BŤezinovi, o Kunderovi, Kohoutovi aj.) a autorské
portréty a deta1lní anal,lrzy. PŤíznačnéje, žebohemistika v tehdejších obou
německ;fch zemích často pracuje komplementárně, jak to napííklad v poiovině
osmdesát;ích let paradigmaticky
ukazuje Seiferttiv portrét z peta Pav|a
Pešty ve qfchodním Berlíně a Antonína Brouska v západním Berlíně' Rrizné
vlchozí metodické pozice - na jedné straně zďlitaznění hegelovsk;fch
kategorií, a tedy obsahové roviny, a na druhé straně metodick;f pluralismus
spojen1f s rostoucím upŤednostĎováním strukturalistick;Ích principli - se
ukazují jako produktivní tam, kde vědci ze západniho a qfchodního Německa
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BoHEMIsTIKA

tezovitf'ch

Německá bohemistika sice nemá tak dalekosáhlf pŤedstih jako německá
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b) PŤedevšímod poloviny šedesát;fch let lze pozorovat stále větší obrat
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osmdesá|ích let paradigmaticky
ukazuje Seifertriv portrét z pera Pavla
Peštyve qfchodním Berlíně aAntonína Brouskav západním Berlíně. Rrizné
vychozí metodické pozice - na jedné straně zďutaznění hegelovsk;fch
kategorií, a tedy obsahové roviny, a na druhé straně metodick;í pluralismus
spojen:Ís rostoucím upŤednostřováním strukturalistick
ch principri _ se
ukazují jako produktivní tam, kde vědci ze západliho a qfchodního Německa
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pŤedloŽili práce t1fkajícíse stejné problematiky anebo stejného autora,
napŤíkladJana Nerudy (W.Schmid, G. Jarosch, I. Seehaseováaj.),Jaroslava
Haška (W. Schamschula, P. Pavel, P. Drews, R. Pytlík, L. Richter, P. Kosta
aj.) anebo Karla Čapka (E. Thiele, P. Drews, M. Jáhnichen aj.).
c) Domnívám se, žetato komplementární funkce platí také pro analyzu
literárních proudti, respektive stylov ch formací,i když zdeje západoněNejprve je to qÍzkum v sedm.
mecká bohemistika aktivnějšía inovatirryrější.
desát ch letech, kter1/'se soustŤedína |étadvacátá a na otázky avantgardy
(napŤíkladM. Jáhnichen na proletáŤskoupoezii, P. Drews, M. Brousková
nebo Madimír Mtiller na Devětsil a poetismus);později jsou tyto otázky
rozšíŤenysměrem k marxistické kulturní interpretaci meziválečnédoby
(pŤedevším
I. Seehaseová).V osmdesát ch letech však vedou k typologickému srovnání, respektive k syntézejin ch styloqfch formací(v práci Pete.
ra Richtera o českémrea]ismu nebo zvlášťparadigmaticky v práci Miloše
,.Weltschmerzund Biedermeier'').
Sedmidubskéhoo českémromantismu mezi
d) Na tehdejšínejnovějšíčeskouliteraturu, která se pak mohla neomezenérozvíjetjen v exilu a v samizdatu, bylo už v polovině šedesát1fchlet
bohemistice poukazováno v antologiích
v západoněmeckéi qÍchodoněmecké
a pŤedmluvách (napŤíkladF. P. Kiinzel); ve v1fchodoněmeckémkontextu
tato tendence nemohla pokračovat, zvláště když již vytištěná antologie
M. Jáhnichena Dialog mit der Zeit by|a v roce 1968 dána do stoupy. V1fzkumu exilovéa samizdatovéliteratury se v sedmdesát1fcha v osmdesátych
letech z politick1ich d vodri věnovala jen bohemistika západoněmecká, kde
byly nejprve typické jednotlivé analyzy s prvky syntetického pohledu (A'
Brousek, A. Měšťan,pŤedevšímK. Chvatík). Driležitou prací Ivo Bocka byl
pak učiněn rozhodujícíkrok ke srovnávacímu v1/zkumu všech tŤíproudri
nejnovějšíčeskéliteratury. Chvatíkova monogTafie o Kunderovi se stala
měŤítkem ana|!,zy a syntézy celkovéhodíla v znamného spisovatele.
e) od osmdesát ch let ziskáváqizkum humanismu v česk ch zemích
novou kvalitu, a to díky iniciativě Hanse Rotha a Hanse-Bernda Hardera.
V těsné spolupráci s historiky a česk mi humanitními vědci se zde vytváŤejí
nová driležitá hodnocenípro budoucísyntézu,kde si svou v1fznamnoupozici
udržítakévÍzkum t]fkajícíse Komenského(D. Cyževskij,H' R se],K. Schal.
ler, I. Seehaseová,P. Drews, W. Baumarrrr).Z toho pakvyp vajíliterárněhistorická zobtazení celéčeskéliteratury.
Poté,co z mimoliterárních drivodri dějiny českéliteratury autorri Jáhnichena a Seehaseovézristaly v rukopisnépodobě(autori odmítli psát o nej,'normalizace',),se stalo ]iterárněhistorické
literatuŤez aspektu
novějšíčeské
pŤedevším
doménoubohemistiky západoněmecké.
literatury
zobrazeníčeské
Po ohlasovém zobrazeníz pera Josefa Miihlbergera to byl Měšťanrivspíše
pozitivistick;f pŤehleddoplněnf mnoha driležit1imiparalelami k německym,
respektive slovanskym literaturám, za\oženyna nejnovějšídobě a na novém
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pŤedevším
materiálu čerpajícím
z osobníchzkušeností.Zatím vydan1fprvní
svazek dějin českéliteratury Geschichte der tschechischen Literatua pŤedložen1Í
Walterem Schamschulou' pŤedstavujemoderníobraz s pŤesvědčivou
evropskou kulturní koncepcí,kteráje schopna detailně dokázat evoluční
dynamiku českéliteratury.
flZvlášťu!,znamn]fmpŤíspěvkem- a v tomto směru se to Qfká jen bohemistiky západoněmecké,neboťzárodky v bohemistice v1fchodoněmecké
od
sklonku osmdesát]Íchlet již nemohly b;it realizovány (L. Richter, M. Jáhnichen) - je od šedesá|fchlet zájem o pražsk;fstrukturalismus. W. Schamschula. J. Striedter' H. Gtinther. K. Chvatík. W. Schmid' H. Schmidová
a jiní v rizké spolupráci s praŽsk;/'mistrukturalisty dále rozvinuli strukturalistické myšlenív Německu, jak to pŤíznačně
dokumentuje K. Chvatík
sv1Ímdílem a svou pĚítomností.Konference, jakou byla máchovská v lednu
1995 v Postupimi čistrukturalistická v dubnu 1995 v Drážd'anech,potwzují
dalekosáhlé impulsy odsud vzešlé.

n
Drileži|fm aspektem prací západoněmeckéi v;íchodoněmecké
bohemistiky
(a na tomto místěse domnívám,žejsou rovnocennév obou kontextech)je
qÍzkum česko-německ;Ích
kulturníchvztahri, respektive literárníkomparatistika; vypl:Ívá to z gravitačníhopole sta]etéčesko-německéspolečnéexistence
v česk;Ích
zemícha z profilu českékultury jakožtotypickékultury stŤedoevropské. Z hlediska ran1fch šedesá|fch let formuloval A]ois Schmaus stav
v1Ízkumu,kte4í od tédoby prošelrozhodujícízměnou. Walter Schamschula
v práci nazvanéAnfcinge der tschechischen Erneuerung und das deutsche
Geisteslebens (1740-1800)položil kulturní, jazykové a historické základy
pro dalekosáhl;f pohled na novou českouliteraturu, kterédoplnili H. RÓsel,
A. Měšťan, P. Reiman aj. Pro oblast |/kající se literárních vztahri v 19.
století,které byly od roku 1848 a potom radiká]ně v době rakouské ristavní
periody ve stále většímíŤecharakterizovány národnostním antagonismem,
pŤedložilimonografienapŤíkladA. Hofman nebo M. Jáhnichen. Posledně
jmenovan;f pak vyzdvihl do te doby málo prozkouman;Íčesko-německ aspekt.
Na to navazují drileŽitépráce, které se kŤíŽís germanistick;im qízkumem
t kajícímse pražskéněmeckéliteratury ajejí zprostŤedkovatelskéfunkce,
napŤíkladA. Schamschula o Werflovi, I. Seehaseová o A. Fuchsovi. Toto
zptacování českéliterrírnírecepce v Německuje pak vedeno aždo současnosti
(F. P. Ktinzel, P. Drews, V. Ulric]r, V. Štopánek aj')'coŽ se projevuje i v
pŤekladatelsko-analytick1fcha pŤekladatelsko-teoretick;Ích
pracíchv rámci
česko-německ;fchkrrlturních vztahťr(napŤíkladW. Schamschula, B. Schultzeová, M. Jáhnichen nebo v poslednídobě P. Kosta aj.).
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Zvláštní stránku česko-německ;ích
kulturních vztahti pŤedstavujír zne
edice českéliteratury v německén pňekladu,kterémajíod padesá{ich let
i západním Německu (F. P. Ktinzel, P.
širokou prezentaci ve v5í'chodním
Sacher, K. H. Jáhn, E. Thiele, R. Kunze, S. Rothová aj.).Knejd ležitějším
ztéchto edic, které zátoveít pŤedstavujídíla dalekosáhlého charakteru ve
smyslu evropskékulturní koncepce,patňípráce P. Sachera Tschechische
Erztihler des 19. und des 20. Jahrhunderts z roku 1990, i když vyšla ve
Švycarsku,dále pak práce K. ChvatíkaPrager Moderne a Ludvíka Kundery
Sonnenuhr (ve druhémdefinitivním,vydání z roku 1993v lipském nakladatelství Reclam-Verlag).Českáliteratura je tímtozprisobemdokumentová',bílé
Ťady''naklana ve zmíněn ch a jin;íchvydáních (napŤíkladedice tzv.
datelství Volk und Welt se svazky J. Seiferta, F. Halase' V. Závady nebo
F. Hrubína) ve svékvalitě a ve svém zaměŤeníjakožto vyznamny pŤínos
evropskékultuňe.
ilI
U jmenovan ch - i když na tomto místě jen tezovitě zmíněnych - děl lite.
rárněvědné bohemistiky v Německu nelze pŤehlédnout írzkéspojení s celkovou bohemistikou v německy mluvících zemích, což paradigmaticky ukazují
vyzkumné a pŤekladatelské práce Susanny Rothové' Německá bohemistika
jako taková se i pŤi počátečníchstyčn;Íchbodech od padesá[ich let vyvíjela
stále více diferencovaněji, coŽ z mocenskopolitick;fch drivodri vyžadovala
celková celosvětová situace sedmdesát ch let. opatrné pŤibliŽováni, zaznamenané od osmdesátych let, dosalruje sjednocením Německa nové kvality,
i kdyŽ častojen vjednostranně zdrirazĎované podobě západoněmecké' coŽ
se v mnoha pŤípadech t ká i jin;fch vědních disciplín. I pŤesto lze hovoŤit
o jedné literárněvědné bohemistice v Německu ve dvou komplexních podobách. Diference, které v žádném piípadě nelze pŤehlédnout, se mimo jiné

tick ch prací pro tehdejšírežim v ČSSR nepohodln;Ích autorri, jak mi byli
Felix Vodička nebo Miroslav Červenka či Jan MukaŤovsk1f.
Z toho vyplyvající impulsy lze zŤejmě krátce charakterizovat takto: od
padesát1ich letjsou aktuáIní takové koncepce, které zkoumají kulturní v5í.
znam Slovanri a tím zárovei Cechrj na pozadí aktualizovan;Ích herderov.
sk;fch idejí. To mnohdy znamená pozitivistické nahromadění často nezná.
mého materiálu a jeho interpretaci ve smyslu německo.slovanské vzájemnosti na stranějedné a na straně drulré posílení komparatistického aspektu.
Pro šedesátá léta bylo typické clrápání sorrčasnéhodynamického v voje
českéliteraturyjakoŽto riniku z dogmatick5ích plánri a jakožto rehabilitace
zvláště jejích avantgardistick1Ích tradic. Ve vychcrdoněmecké bohemistice
to bylo v rámci otevŤenéhopfiznání bohuŽel časově omezeno, neboť zde
následující politick;Í nátlak pŤemohl jak;fkoliv souhlas. Západoněmecká
bohemistika rozhodn;Ím odmítnutím''normalizace'' zároveí vl.tvoŤi]a tradičníkulturní linii, která zastupovala velké hodnoty českéduchovní kultury
v celkovém měŤítku, zvláště pakjejí avantgardisticky profll ve 20. století,
pokračující aŽ do současnosti. Domnívám se, že se současná bohemistika
v Německu pohybuje v oblasti těchto impulsri a inovačních tendencí, pŤiéetnž_jak už bylo Ťečeno - zvlášť,perspektivní vyznam mají jak práce
strukturalistické, tak i práce zabfvající se typologickym srovnáváním' respektive kulturním modelem českéliteratury v rámci evropské kultury'

také oďrážejí ve spolupráci s česk;fmi vědci, z čehožtaké často vypl;fvají
rrizné impulsy pro profil bohemistiky v Německu. V padesá|fch a v šedesátfch letech publikují ve v5íchodoněmeckém kontextu vědci jako J. Dolansk:f,
A. Hofman, H. Siebenschein, F. Buriánek, E. Goldstiicker, v druhé polovině
šedesát1fch let zde lystoupili vědci jako F' Vodička, A' Jelínek nebo J' Kolár.
V sedmdesát1/ch a v osmdesátych letech to byli napŤíklad J. Hrabák, M.
Kopeck;Í, V. Štěpanek, R. Pytlík, Š.Vlašín, M. Pohorsk;i, S' Wollman. Pro
západoněmecky kontext bylo ve stejné době (kromě prisobení těchto a jin ch
badatelri) - po roce 1968 _ drileŽité také p sobení politick1ich emigrant
jako A. Měšťana, A. Brouska, K. Chvatíka a jin;ich. Kjejich mnohostranné
činnosti spojené s vyznamn;im ričinkem patŤípňedevším edice strukturalis.

146

147

Zvláštnístrrínkučesko-německ;ích
kulturních vztahri pňedstavujírrizne
edice českéliteratury v německénrpňekladu, které mají od padesá[ich let
i západním Německu (F. P. Ktinzel, P.
širokou prezentaci ve v5í'chodním
Sacher, K. H. Jáhn, E. Thiele, R. Kunze, S. Rothová aj.).Knejdr1ležitějším
ztécbto edic, které zátove pŤedstavujídíla dalekosáhlého charakteru ve
smyslu evropskékulturní koncepce,patŤípráce P. Sachera Tschechische
Erzcihler des 19. und des 20. Jahrhunderts z roku 1990, i když vyšla ve
Šqícarsku,dáIe pak práce K. ChvatíkaPrager Moderne a Ludvíka Kundery
Sonnenuhr (ve druhémdefinitivním,vydání z roku 1993v lipském nakladatelství Reclam-Verlag).Českáliteratura je timto zprisobemdokumentová,,bílé
Ťady''naklana ve zmíněn ch a jin;íchvydáních (napŤíkladedice tzv.
datelství Volk und WeIt se svazky J. Seiferta, F. Halase, V. Závady nebo
F. Hrubína) ve svékvalitě a ve svém zaměŤeníjakožto vyznamny pŤínos
evropskékultuŤe.
ilI
U jmenovan ch - i když na tomto místějen tezovitě zmíněn1fch- děl lite.
rárněvědné bohemistiky v Německu nelze pŤehlédnoutírzkéspojenís celkovou bohemistikou v německy mluvícíchzemích,coŽparadigmaticky ukazují
vyzkumné a pŤekladatelsképráce Susanny Rothové'Německá bohemistika
jako taková se i pŤipočátečních
styčn;ichbodech od padesálich let vyvíjela
stále vícediferencovaněji,cožz mocenskopolitick;fchdrivodri vyžadovala
celková celosvětová situace sedmdesá|fch let. opatrné pŤibliŽováni, zaznamenanéod osmdesátychlet, dosalrujesjednocenímNěmecka novékvality,
i kdyŽ častojenvjednostranně zdrirazĎovanépodobězápadoněmecké'coŽ
se v mnoha pŤípadecht ká i jin;fch vědníchdisciplín.I pŤestolze hovoŤit
o jednéliterárněvědné bohemistice v Německu ve dvou komplexních podose mimo jiné
bách. Diference, kterév Žádnémpiípadě nelze pŤehlédnout,
také oďtážejíve spolupráci s česk;fmivéďci, z čehoŽtaké častovypl;ivají
rriznéimpulsy pro profil bohemistiky v Německu. V padesá|fch a v šedesákontextu vědci jako J. Dolansk;í,
tfch letech publikují ve v5íchodoněmeckém
A. Hofman, H. Siebenschein,F. Buriánek, E. Goldstiicker,v druhépolovině
šedesát1fchlet zde lystoupili vědci jako F. Vodička,A' Jelínek nebo J. Kolár.
V sedmdesát1fcha v osmdesátych letech to byli napŤíkladJ. Hrabák, M.
Kopeck;Í,V. Štěpanek,R. Pytlík, Š.Vlašín,M. Pohorsk;i,S. Wo]lman. Pro
západoněmecky kontext bylo ve stejnédobě (kromě prisobenítěchto a jin ch
badatelri) - po roce 1968 _ drileŽitétaké p sobenípolitick;Ích emigrantri
jako A. Měšťana,A. Brouska, K. Chvatíka a jin;ich. Kjejich mnohostranné
edice strukturalisčinnostispojenés v znamn;Ímričinkempatff pŤedevším
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tickfch prací pro tehdejšírežim v ČSSR nepohodln1/ch autorri, jak;Ími byli
Felix Vodička nebo Miroslav Červenka či Jan MukaŤovsk .
Z toho vyplyvající impulsy lze zŤejmě krátce charakterizovat takto: od
padesát1/ch letjsou aktuáIní takové koncepce, které zkoumají kulturní v5íznam Slovanri a tím zárovei Cechri na pozadí aktualizovan;Ích herderovsk;fch idejí. To mnohdy znamená pozitivistické nahromadění často neznámého materiálu a jeho interpretaci ve smyslu německo-slovanské vzájemnosti na stranějedné a na straně drulré posíIeníkomparatistického aspektu.
Pro šedesátá léta bylo typické chápání sorrčasnéhodynamického v voje
českéliteraturyjakoŽto riniku z dogmatick ch plánri a jakožto rehabilitace
zvláště jejích avantgardistick1Ích tradic' Ve vychodoněmecké bohemistice
to bylo v rámci otevŤenéhopfiznání bohuŽel časově omezeno, neboť zde
následující politick;Í nátlak pŤemohl jak;fkoliv souhlas. Západoněmecká
bohemistika rozhodn;Ím odmítnutím''normalizace.' zároveĎ vytvoŤila tradičníkulturní linii, která zastupovala velké hodnoty českéduchovní kultury
v celkovém měŤítku, zvláště pakjejí avantgardisticky profiI ve 20' století,
pokračující aŽ do současnosti. Domnívám se, že se současná bohemistika
v Německu pohybuje v oblasti těchto impulsri a inovačních tendencí, pŤičerlaž_ jak už bylo Ťečeno - zvlášť perspektivní vyznam mají jak práce
strukturalistické, tak i práce zabyvající se typologickym srovnáváním, respektive kulturním modelem českéliteratury v rámci evropské kultury'
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SI,AVI STIKA V AMSTERDAMU
MOJMIR GRYGAR

I
literaturu a kulturu v Nizozemí se datuje aŽ oďza|ožení
Zájem o českouŤeč,
Československav roce |978. Z vyprávění pamětnftri vím, žese již hned
po válce poŤádaly studentské zájezdy do Prahy (studenti byli ubytováni
ve vlaku, v kterém pŤijeli).Jedním z prvních česk1fchautorri, jenž vzbudil
v Nizozemí pozornost,byl Karel Čapek.Scénickáutopie R. U.R. byla uvedena v Amsterdamu již na začátku dvacát ch let, nás]edovala dalšíjeho
dvacetiletí byla
dramata i hry Františka Langera. Během pŤedválečného
pŤeloženatéměŤvšechnaCapkova díla do nizozemštiny;zájem o ně nekončil
ani po roce 1945, pŤekládaly se také autorovy causerie o divadle nebo o
zahradnictví, na Ťadu pŤišlytaké apokryfy, pohádky, cestopisnéčrty a podobně. V roce 1947 vyšla dokonce malá monografie od Santena, autora,
kteryí získával informace také od olgy Scheinpflugové.
českékulturyv Nizozemí Emil Filla, kte4f
Do jaké míry pŤispělk šíŤení
tam byl za svézásluhy v protirakouském odbojijmenován prvním diplomatick1im pŤedstavitelem Československa,nevím pŤesně,i když pŤedpokládám,
žeFilla' dobŤeobeznámen5ís nizozemsk5ímprostŤedím,mohl v tomto ohledu
udělat kus práce. (osobně znal napŤíkladněkteréosobnostiz avantgardní
skupiny De Stijl.)
K driležitemusblíŽeníobou zemíve vědeckéoblasti došlona konci dvacá|fch let, kdy lingvisté z Československasdruženív PraŽskémlingvistickém
kroužku uspoŤádali s nizozemskymi kolegy první mezinárodní lingvistick
kongres. Konal se v Haagu a do dějin lingvistiky se zapsaljako sjezd, na
němŽ praŽštía nizozemštíjazykovědci společněnastínili principy novédisciplíny - fonologie,která signalizovala obrat od staršího,historicky zaměŤenéhojazykozpytu k strukturnímu zkoumání jazyka a Ťeči.
kultury byl leidensk;/profesorNikolaas
Jedním ze znalcri češtinya české
Van Weijk (1880-1941),první nizozemsk1fslavista. Ze svych cest do Ceskoslovenska, kdy měl možnostseznámit se takés prezidentem Masarykem,
vytěž1|mimo jiné také popularizační knížku o Československu. Zájem o
naši zemi stoupal riměrně s rostoucím válečn1fmnebezpečímve s'tŤední
Evropě' PŤekládaly se tehdy historickéi aktuálně politicképráce o Česko.
slovensku, zejménao německo.českychvztazích,o Masarykovi ap. (NapŤíklad knihy a stati E. Ludwiga, F. Iftofty, ale také tňebabrožura plukovníka
Moravce aj.) Tlrto atmosférurostoucíhozájmu o českoukulturu dobŤedot48

kládají oslavy J. A' Komenskéhov Naardenu, kde byl ''učitelinárod '. otevŤenpamátník, ale také pŤeklady několika románov;ich novinek tehdy ve
světě ještě zce|aneznám1fchautorri, totiž M. Pujmanové (Lidéna kŤižouatcd, J. Čepa(Hranice stínu) a E. Hostovského (D m bez pdna).
Po válce ještě pokračuje zájem o Českos]ovensko(v roce 1948 vydává
znám;f romanopisec Antoon Coolen knížkuo svémpobytu u nás pod názvem
Tjsechischesuite),a|e události po rinoru 1948a stupĎujícíse izolace našich
zemív obdobístudenéválky znamenaly citelny pokles vzájemn ch kulturních stykri. T} se zase velice zaktivizova|y v roce pražskéhojara. Ale to
se uŽ t;/ká počátku bohemistick;fch studií na Amsterdamské univerzitě.
il
PŤedvá]ečnáslavistika na nizozemsk]fchuniverziÍách v I.eidenu a v Amsterdamu byla pŤev ŽnézaměŤenana studium jazykového nebo širšíhokulturně
historického typu. V popŤedístál samozŤejměrusk1/'jazyk; zájem o něj se
udržoval i v období studené války, cožbylo podmíněno také politick mi
zŤeteli (od někter:Íchnizozemskych dristojníkri i zá|ožník:&
se vyžadovala
jistá znalost ruštiny).
Zájem o Sovětsk;/'svaz jako o spojeneckouvelmoc vedl po roce 1945
k tomu, ženizozemská slavistika pŤestalab t exotick;im,okrajoq/m oborem.
Její postavení na univerzitách se sice nedalo srovnat s tradičními
filologickfmi obory, s germanistikou, anglistikou nebo romanistikou, ale
její váha v odbornémsvětě i na veŤejnostineustále stoupala. DobŤeje to
vidět na tom, žev šedesátfch letech byla slavistika zastoupena na pěti
univerzitách a Že péčí
amsterdamsk;/ch slavistri zača|vycházetv roce L972
časopisRussian Literature' kterf byl a je otevŤenslavistrim ze všechzemí,
nejen odborník m ze Západl, a tiskne pffspěvky ve všechsvětov;ÍchŤečích.
Povďečná poptávka po ruské literatuŤe lryvolala mimoŤádn1frrist pŤeklad ; dá se Ííci,ženizozemská veŤejnostsi osvojila klasickou, ale i moderní
a současnouruskou literární kulturu ažv poválečnémprilstoletí.PŤedválkou se ruštíklasikové pŤekládali ''z druhé ruky.., tj. pŤesněmčinu(totéž
platilo i o někter/ch česk ch autorech; takto byla napŤrtlad zprostŤedkována
ještě po válce Čapkova Vdlka s rnloky).V sedmdesát1ichletech již počet
romrínri a basní pŤeložen1/'ch
z ruštiny pŤevfšilpočetpŤekladriz francouzštin5r
III
Během Slavistickéhosjezdu, kter1fse konal v srpnu 1968,se Jan van der
Eng (vedoucíliterrírnítrooddělení Amsterdamské univerzity) a Felix Vodička
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SI.AVISTIKA V AMSTERDAMU
MOJMIR GRYGAR

I
literaturu a kulturu v Nizozemí se datuje ažod za|ožení
Zájemo českouŤeč,
Československav roce 7918. Z vyprávění pamětnftri vím, Že se již hned
po válce poŤádaly studentské zájezdy do Prahy (studenti byli ubytováni
autorri, jenŽ vzbudil
ve vlaku, v kterém pŤijeli).Jedním z prvních česk;Ích
v Nizozemí pozornost,byl Karel Capek' Scénickáutopie R. U'.&.byla uvedena v Amsterdamu j1žna začátkudvacát;Íchlet, následovala dalšíjeho
dvacetiletíbyla
dramata i hry Františka Langera. Během pŤedváIečného
pŤeloŽenatéměŤvšechnaČapkovadíla do nizozemštiny;zájem o ně nekončil
ani po roce 1945, pŤekládaly se také autorovy causerie o divadle nebo o
zahradnictví, na Ťadu pŤišlytaké apokryfy' pohádky, cestopisnéčrty a podobně' V roce 1947 vyšla dokonce malá monografie od Santena, autora,
kter1/ získával informace také od olgy Scheinpflugové.
českékultury v Nizozemí Emil Filla, kte4i
Do jaké míry pŤispělk šíŤení
tam byl za svézásluhy v protirakouském odbojijmenován prvním diplomatick;fm pŤedstavitelemČeskoslovenska,nevím pŤesně,i kdyŽ pŤedpok]ádám,
žeFilla, dobŤeobeznámeny s nizozemskym prostŤedím,mohl v tomto ohledu
udělat kus práce' (osobně znal napŤíkladněkteréosobnostiz avantgardní
skupiny De Stijl.)
K d ležitemusblíženíobou zemíve vědeckéoblasti došlona konci dvacát ch let, kdy lingvisté z ČeskoslovenskasdruŽenív Pražskémlingvistickém
kroužku uspoŤádali s nizozemskymi kolegy první mezinárodní lingvistick;f
kongres' Konal se v Haagu a do dějin lingvistiky se zapsaljako sjezd, na
němžpražštía nizozemštíjazykovědci společněnastínili principy novédisciplíny - fonologie,která signalizovala obrat od staršího,historicky zaméÍenéhojazykozpytu k strukturnímu zkoumání jazyka a ňeči.
kultury byl leidensk profesor Niko]aas
Jedním ze znalcri češtinya české
(1880-1941),
první
nizozemsk1fslavista. Ze svych cest do CeskoVan Weijk
slovenska, kdy měl možnostseznámit se takés prezidentem Masarykem,
,tytěž1|mimo jiné také popularizačníknížku o Československu.Zájem o
naši zemi stoupal riměrně s rostoucím válečn m nebezpečímve s'tŤední
Evropě. PŤekládaly se tehdy historickéi aktuálně politicképráce o Ceskoslovensku, zejménao německo.českychvztazích,o Masarykovi ap. (NapĚíklad knihy a stati E' Ludwiga, F. Krofty, ale také tŤebabrožura plukovníka
Moravce aj.)T\rtoatmosférurostoucíhozájmu o českoukulturu dobŤedo-
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kládají oslavy J. A. Komenskéhov Naardenu, kde byl .'učitelinárodri'. otevŤen památník, ale také pŤeklady několika románov ch novinek tehdy ve
světě ještě zce|aneznámfch autorri, totižM. Pujmanové (Lidéna kŤižouat.
ce), J. Čepa(Hranice stínu) a E. Hostovského(D m bez p na)'
Po válce ještěpokračujezájem o Československo(v roce 1948 vydává
znám1fromanopisec Antoon Coolen kníŽku o svémpobytu u nás pod názvem
Tjsechische suite), a\e události po rinoru 1948 a stupĎujícíse izolace našich
zemív obdobístudenéválky znamenaly citeln;/ pokles vzájemn1fchkulturních stykri' T} se zase velice zaktivizova|y v roce praŽskéhojara. Ale to
se už t;íká počátku bohemistick1/ch studií na Amsterdamské univerzitě.

u
PŤedvrí]ečná
slavistika na nizozemsk ch univerzit.áchv I,eidenu a v Amsterdamu byla pŤevážnězaměŤenana studium jazykového nebo širšíhokulturně
historickéhotypu. V popŤedístál samozŤejměruskf jazyk; zájem o něj se
udržoval i v období studené vá|ky, cožbylo podmíněno také politickfmi
zŤeteli (od někter;/'chnizozemskych dristojníkri i zá|ožníki se vyžadovala
jistá znalost ruštiny).
Zájem o Sovětsk;/'svaz jako o spojeneckouvelmoc vedl po roce 1945
k tomu, Že nizozemská slavistika pŤestalabyt exotic\fm, okrajoqfm oborem.
Její postavení na univerzitách se sice nedalo srovnat s tradičními
filologickfmi obory, s germanistikou, anglistikou nebo romanistikou, ale
její váha v odbornémsvětě i na veŤejnostineustále stoupala. DobŤeje to
vidět na tom, žev šedesát1|'ch
letech byla slavistika zastoupena na pěti
univerzitách a žepéčí
amsterdamskych slavistri začalvycházet v roce L972
časopisRussian Literature' kterf byl a je otevŤenslavistlim ze všechzemí,
nejen odborníkrimze Zápaďll, a tiskne pffspěvky ve všechsvětoqfch Ťečích.
Pováečná poptávka po ruskéliteratuŤevyvolala mimoŤádn1fr st pŤekladri; dá se iíci, ženizozemská veŤejnostsi osvojila klasickou, ale i moderní
a současnouruskou literární kulturu ažv poválečnémprilstoletí.PŤedvál.
kou se ruštíklasikové pŤekládali ''z druhé ruky,,, tj. pŤesněmčinu(totéž
platilo i o někte4fch česk ch autorech; takto byla napŤrtlad zprostŤedkoviína
ještě po válce ČapkovaVá'lka s mloky). V sedmdesátych letech již počet
románri a básní pŤeloŽenychz ruštiny pŤevyšilpočetpŤekladriz francouzštiny.
III
Během Slavistickéhosjezdu, kter1/se konal v srpnu 1968,se Jan van der
Eng (vedoucíliterrárníhoodděleníAmsterdamské univerzity) a Felix Vodička
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(tehdejšíŤeditelÚČl) aor'oati na tom, že z Ptaby bude vyslán na jeden
semestr do Amsterdamu vědeck5ípracovník,jehožrikolem bude pŤednášet
jednak o českém
strukturalismu v literární vědě a estetice,jednak o české
literatuŤe. Volba padla na mne. Zájem o obojíbyl znainy. Pokud jde o
teoretickétéma'strrrkturalismus byl tehdy v popŤedízájmu, a to pŤedevším
ve Francii, ale i ve Spojen1fchstátech,v Itálii (kdejsem uspoŤádals kolegy
z Gramsciho Írstavusympozium o sh.rrkturďismu, ježse uskutečni]ov dubnu
1968 již za írčastiprofesora Vodičky),v Německu a jinde'
Holandští slavisté považovali za dfiležitéseznámit kolegy a zájemce
z ostatních]iterárních a uměnovědníchoborri s pŤínosemruské, českéa
polské lingvistiky a literární vědy k rozvoji novych v1izkumn1fchmetod a
pŤístupri.PŤednášeljsem tehdy nejenv Amsterdamu, ale takév Utrechtu,
v Groningenu, v Bochumi a jinde. Mezi mymi posluchačibyli nejen slavisté,
ale i kolegovézpííbuznych oborri.TeoretickÝ pínos ruské formální metody
strukturalismu se stal během několika letjednou ze zák|adnich
a českého
složeknejen slavistickéhostudia, ale i jin1fchjazykovědnych, literárních
a uměnovědníchoborri v Nizozemí. odkazy k pracím J. MukaŤovského,
F. Vodičky,R. Jakobsona, J. Veltruskéhoa dalšíchpraŽsk;fchstrukturalistri
a základních prací zmíněnfch obor .
nescházejív žádnézběžnych pŤíruček
kteňídelšíčikratší
podobného
zaměŤení,
také
odborníci
O to se zaslouŽili
dobu pracovali na univerzitách v Amsterdamu, Utrechtu a Leidenu, jako
J. Vachek, M. R' Mayenová,L. Doležel,H. Schmidová.L'Pszczolowská.
TaképŤízakládání prvního programu sémiotickéhostudia na Amsterdampodíl zŤetelněprojevil.
ské univerzitě v osmdesát;Íchletech se česk;Í
S piíspěvky |fkajícími se srovnávací sémiotiky uměníjsem pravidelně
vystupoval na r zn;fch sjezdech (A. I. L. C.: Montreal-Ottawa 1973, Innsbruck 1979;sympozium o Filonovovi: Guggenheim Museum New York
1984;sympozium Nobelovy nadace:Stockholm 1985;sympozium o teoretick,!ch otázkách slovanskych literatur: Bochum 1986; sémiotickákonference
v Amsterdamu 1987 aj.).
Na začátkusedmdesát ch let jsem se pokusil' ve spolupráci s některymi
zahraničními bohemisty, za|ožitčasopisvěnovany českéliterární vědě a
literatuŤe (Journal of Czech Poetics and Literature). První číslobylo jiŽ
vysázeno (mimo jiné s posledníVodičkovoustudií o Erbenovi), ale cely projekt musel b1itzastaven,protoženakladatelstvíThe Peter de Ridder Press
možnosti
se octlo ve finančnítísni.Jistou náhradu zatyto neuskutečněné
poskytl od konce sedmdesá|fch let časopisRussian Literature, kter,! zahrnul do svéhoprogTamuspeciální číslavěnovanámenšímslovansk;Ímlitera.
pÍí.
turám. Postupnějsem vydal tŤi čísla(1982:3-4,1986:4)soustŤed'ující
MukaŤovského.
Jana
o
estetice
autorri
i
zahraničních
spěvky domácích
Pokoušeljsem se otevfft publikačnímožnostinašim odborníkrim,kteŤínemohli doma publikovat nebo v tom byli omezováni (o. Sus, M. Červenka,
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M. Jankovič, R. Kalivoda a jiní). Protože jsem postupně shromáždil Ťadu
kvalitních, ale rriznorod ch studií, které nemohly všechny najít uplatnění
v Russian Literature, nabídljsemje nakladatelství Rodopi. To bylo ochotno
- za pŤispění ministerské nadace _ vydat svazek, kteqÍ po prritazích
vyšel
v roce 1990 pod názvem Czech Studies - Českéstudie. Jev něm uveŤejněno
16 statí autorri někoIika oborri (Iirrgvistiky, literární vědy, historie umění'
dějepisu), generací a národností (napŤíklad R. Jakobson, F' Vodička' N.Á.
Nilsson, R' B. Pynsent, L. Hejdánek, P. Pitha a jiní)' K mému ridivu se této
publikaci doma nedostalo téměŤ Žádné od,ezvy.Dnes už je malá naděje, Že
by bylo moŽné pokračovat ve vydávání podobnych sborník , jak bylo privodně v plánu.
V rámci odborného progTamu slavistického pracoviště vzniklo několik
prací věnovan;í'ch terminologii pražské školy v literární vědě a estetice (v
roce 1985 vyšel svazek shrnující základní estetická hesla, další dva, tj. oddíly teatrologie a teorie prÓzy, čekají na konečnou redakci).
Skutečnost, žejsem od počátku zaŤadil do svého progTamu pŤednášky
o ruské avantgardě (V. Chlebnikov, K. Malevič, P. N' Filonov) a Že jsem
pŤednášel o ruské moderní poezii i student m jinfch literárních oborri,
mi umožnila pŤipomenout českou avantgardu v širším mezinárodním
kontextu. Podílel jsem se na mezioborovém vyzkumu avantgardy, jehoŽ
qísledkem je mimo jiné publikace manifestri Historische auantgarde
(Amsterdam 1982), v nížby|y otištěny také manifesty českéhopoetismu
(publikace se dočkala tŤí vydání)' o českéavantgardě v mezinárodním
kontextujsem pŤednášel na sympoziu v PaÍíži 7978; studii podobného typu
jsem uveňejnil ve druhém svazku Histoire de la littérature russe, která
vycházela péčíE' Etkinda, G. Nivata, E. Strady a dalších v nakladatelství
Fayard (díI věnovan;f pŤed- a porevoltrčnímu období vyšel v roce ].988)'

rV
od podzimu 1969 získala bohemistika v rámci amsterdamskéslavistiky
statut hlavního oboru (pŤedtímse mohli studenti seznámit s češtinoupouze
v rrímcijazykoqich kursri)' I kdyŽ počáteční
zájem vyvolan;i pražsknn jarem
postupně klesl, početstudent na bohemistice se stabilizoval (ročně5-10
zájemcri o jazykové kursy; na hlavním oboru zlistáv a|a zkažďéhoročníku
asi tŤetina),takžebohemistika uŽ nepatžilamezi fakultativní nebo okrajové
obory,ale udrŽela si ráz prosperujícíhomaléhooboru.Jak se bude situace
vywíjetv budoucnosti, nevím, protoŽedrastická sporná opatŤeníhrozí,
že bohemistika se udržípouze jako vedlejšíobor, pŤilepen k rusistice.
Dtiležit m faktorem byl zprvu pŤílivčesk;fcha slovensk;Íchstudentri.emigrantri, později pak ríčaststudentti českéhop vodu druhé generace' To také
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(tehdejšíŤeditelÚČl) aonoati na tom' Že z Prahy bude vyslán na jeden
semestr do Amsterdamu vědeck5ípracovník,jehoŽ rikolem bude pŤednášet
jednak o českém
strukturalismu v literární vědě a estetice,jednak o české
literatuŤe' Volba padla na mne. Zájen o obojíbyl zlačny. Pokud jde o
teoretickétéma'strukturalismus byl tehdy v popŤedízájmu, a to pŤedevším
ve Francii, ale i ve Spojen;ichstátech,v Itálii (kdejsem uspoŤádals kolegy
z Gramsciho ristavu sympozium o strukturalismu, ježse uskutečnilov dubnu
1968 již za ričastiprofesora Vodičky)'v Německu a jinde.
Holandští slavisté povaŽovali za dÍiležitéseznámit kolegy a zájemce
z ostatníchliterárních a uměnovědníchoborti s pŤínosemruské, českéa
polské lingvistiky a literární vědy k rozvoji nov1fchqfzkumn;ich metod a
pňístupri.PŤednášeljsem tehdy nejen v Amsterdamu, ale takév Utrechtu,
v Groningenu, v Bochumi a jinde. Mezi mymi posluchačibyli nejen slavisté,
ale i kolegovézpŤíbv,znychoboni. Teoreticky pŤínosruské formální metody
strukturalismu se stal během několika letjednou ze zák|adnich
a českého
složeknejen slavistickéhostudia, ale i jin ch jazykovědnych, literárních
a uměnovědníchoborri v Nizozemí. odkazy k pracím J. MukaŤovského,
F. Vodičky,R. Jakobsona, J. Veltruskéhoa dalšíchpražsk ch strukturalistri
nescházejív žáďnézběžnj,chpÍíručeka základních prací zmíněnfch oborri.
o to se zaslouŽili také odborníci podobnéhozamétení,kteŤídelšíčikratší
dobu pracovali na univerzitách v Amsterdamu, Utrechtu a Leidenu, jako
J. Vachek, M. R. Mayenová,L. DoleŽel,H. Schmidová.L.Pszczo|owská.
TaképŤizakládání prvního programu sémiotickéhostudia na Amsterdamské univerzitě v osmdesá|fch letech se česk;ipodíl zŤetelněprojevil.
S pŤíspěvkytfkajícími se srovnávací sémiotiky uměníjsem pravidelně
vystupoval na rriznych sjezdech (A. L L. C.: Montreal-Ottawa 1973, Innsbruck 1979;sympozium o Filonovovi: Guggenheim Museum New York
1984;sympozium Nobelovy nadace:Stockholm 1985;sympozium o teoretickyclt otázkách slovansk;ich literatur: Bochum 1.986;sémiotickákonference
v Amsterdamu 1987 aj.).
Na začátkusedmdesát1/chlet jsem se pokusil, ve spolupráci s některymi
zahraničními bohemisty, založítčasopisvěnovan1íčeskéliterární vědě a
literatuŤe (Journal of Czech Poetics and Literature)' První číslobylo již
vysázeno (mimo jiné s posledníVodičkovoustudií o Erbenovi), ale cel;i projekt musel b;/tzastaven,protoŽenakladatelstvíThe Peter de Ridder Press
možnosti
se octlo ve finančnítísni.Jistou náhradu zatyto neuskutečněné
poskytl od konce sedmdesálich let časopisRussian Literature, ktery zabrnul do svéhoprogŤamuspeciální číslavěnovaná menšímslovansk1Ímliterapff.
turám. Postupně jsem vydal tŤi čísla(1982..3-4, 1986:4)soustŤed'ující
MukaŤovského.
Jana
estetice
autorri
o
i
zahraničních
domácích
spěvky
Pokoušeljsem se otevŤítpublikačnímožnostinašim odborníkrim-,kteŤínemohli doma publikovat nebo v tom byli omezováni (o. Sus, M. Cervenka,
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M. Jankovič, R' Kalivoda a jiní). Protože jsem postupně shromáždil Ťadu
kvalitních, ale rriznorod ch studií, které nemohly všechny najít uplatnění
v Russian Literature, nabídljsemje nak]adatelství Rodopi. Tb bylo ochotno
- za pŤispění ministerské nadace - vydat svazek, kter;f po prritazích
vyšel
v roce 1990 pod názvem Czech Studies - Českéstudie. Jev něm uveŤejněno
16 statí autorri několika obor (lingvistiky, literární vědy, historie umění'
dějepisu), generací a národností (napŤíklad R. Jakobson, F. Vodička, N.Á.
Nilsson, R. B. Pynsent, L. Hejdánek, P. Pitha a jiní). K mému ridivu se této
publikaci doma nedostalo téměŤ žáďné odezvy. Dnes uŽ je malá naclěje, že
by bylo možnépokračovat ve lydávání podobn1fch sborníkri, jak bylo privodně v plánu.
V rámci odborného progTamu slavistického pracoviště vzniklo několik
prací věnovan;Ích terminologii pražské školy v literární vědě a estetice (v
roce 1985 vyšel svazek shrnující základní estetická hesla, další dva, tj ' oddíly teatrologie a teorie prÓzy, čekají na konečnou redakci).
Skutečnost, žejsem od počátku zaŤadil do svého pl.ogTamu pŤednášky
o ruské avantgardě (V' Chlebnikov, K' Malevič, P. N' Filonov) a že jsem
pŤednášel o ruské moderní poezii i student m jinfch literárních oborri,
mi umoŽnila pŤipomenout českou avantgardu v širším mezinárodním
kontextu. PodíIel jsem se na mezioborovém v;Ízkumu avantgardy, jehoŽ
v1fsledkem je mimo jiné publikace manifestri Historische auantgarde
(Amsterdam 7982), v nížby|y otištěny také manifesty českého poetismu
(publikace se dočkala tŤi vydání)' o českéavantgardě v mezinárodnim
kontextujsem pŤednášel na sympoziu v PaííŽi 1978; studii podobného typu
jsem uveŤejnil ve druhém svazku Histoire de Ia littérature russe, ktetá
vycházela péčíE. Etkinda, G. Nivata, E. Strady a dalších v nakladatelství
Fayard (díl věnovanÝ pŤed- a porevolučnímu období vyšel v roce l'988).

IV
od podzimu 1969 získala bohemistika v rámci amsterdamskéslavistiky
statut hlavního oboru (pŤedtímse mohli studenti seznámit s češtinoupouze
v rámci jazykoq./ch kursri). I kdyŽ počáteční
zájem vyvolan1/praŽsk;fonjarem
postupně klesl, početstudent na bohemistice se stabilizoval (ročně5-10
zájemcti o jazykové kursy; na hlavním oboru zristáv a],azkažďé|toročníku
asi tŤetina),takžebohemistika už nepatfila mezi fakultativní nebo okrajové
obory,ale udrželasi ráz prosperujícíhomaléhooboru.Jak se bude situace
vyvíjet v budoucnosti, nevím, protožedrastická risporná opatŤeníhrozí,
Že bohemistika se udrŽí pouze jako vedlejšíobor, pŤilepen5ik rusistice.
Dtiležitfm faktorem byl zprvu pŤílivčesk1icha slovensk1Íchstudentri.emigrantri, později pak ričaststudentrj českéhoprivodu druhégenerace.To také
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umoŽnilo po celé dlouhé období rea]izovat každoročněsemináŤ, kde se
diskutovalo česky.Charakteristick m znakem bohemistickéhostudia bylo
také to, žese ho pravidelně zríčastĎovalistudentijin ch oborri (napŤíklad
z dějin umění, filozofie, teologie, historie, zkonzetvatoŤe a podobně). Ti
pak po zvládnutí základních jazykoyfch a obecně kulturních základri
bohemistiky dokončili svá studia v rámci svéhooboru obohaceni o českou
specializaci. občas u nás studovali i studenti zjin1Íchuniverzit, napŤíklad
z Groningenu, nebo studenti věnujícíse slovenské literatuŤe. Několikrát
jsem se zričastnil také posuzování bohemistick;fch prací na jin1fch univerzitách (napŤíkladv Bruselu).
Témata diplomov ch prací se t kala pŤevážněliteratury 20. století
(K. Čapek,V. Vančura,dvakrát B. Hrabal, D. Tatarka, V. Havel, M. Kundera), ale takéliteratury na pŤelomustoletí(Hlaváček)a v 19. století(ričast
spisovatelek pŤi konstituování novodobéliteratury). Ve tŤech pŤípadech
studenti zpracovali teorctickéotázky souvisejícís pražskou školou(sémantickégesto' teoie pt6zy,J akobsonovaversologie),jedna práce byla věnována
Fillovu pobytu v Nizozemí a jedna se t;íkalaneoficiální folkovépoezie sedmdesá|fch a osmdesát;fch let.
V
V rámci odborně popularizačníčinnosti,která takésledovala aktuální politické cfle, poŤádala naše bohemistická skupina na univerzitě pravidelné
Českédny. Každf byl věnován vyznamnému českémuspisovateli' Po pŤednáškách,jichž se pravidelně ričastnili i hostéze zahraničí,následoval zpravidla kulturní program. První Česk1fden byl organizován v roce 1980;jeho
cílem bylo seznámit veŤejnosts dílem Václava Havla, kteaf byl v tu dobu
ve vězení.PŤednášejícími
byli: profesor Dittrich z Utrechtu, H. Schmidová,
M. Grygar a JiŤí lederer, kter byl krátce pŤedtímvyhoštěn z Ceskoslovenska. Druh Cesk;íden (1983)byl věnován Jaroslavu Haškovi;pŤed.
nášeli: S. Rothová zPaŤíže,G. Riffová z Bochumi, G. Laub z Hamburku,
M. Grygar. TŤetíČesk;fden byl inspirován udělenímNobelovy ceny Jaroslavu Seifertovi; hlavním pŤednášejícím
byl K. Chvatík z Kostnice, dalšíreferáty pŤipravili naši studenti. U pŤíležitosti
těchto Česk1ichdnri byly rydány
tištěnéplakáty a xeroxované brožurky s informačním materiálem; obojí
se prodávalo. - občasbylo možnéuspoŤádatpŤednáškyzahraničníchhostri
o českéliteratuŤe nebo literární teorii' Vedle kolegri z USA a z Kanady (L.
Matějka, L. Doležel,T. Winner) to byl JiŤíGruša z Bonnu a také Miroslav
Procházka zPtahy'
Péčí
bohemistickéskupinky bylo pŤipravenotakékolokvium o Hrabalovi
(1987).Referáty zahraničníchhostri S. Rothovéz Vídně a A. J. Liehma z
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PaŤížedoplnily pŤíspěvkyM. Grygara, E. van Damové-Havelkovéa vystoupení dvou studentrj. PŤi tétopŤíležitostivyšla nákladem SlovanskéhosemináŤe brožura Danslessen uan Bohumil Hrabal, redigovaná M. Grygarem
a G. Allemanovou. V tétotrojjazyčnépublikaci vyšlyjednak odbo..'é.t.,di"
o Hrabalově díle,jednak pŤeklady několika Hrabalo vych ptÓz a Životopis.
n;Íchtextri, které poŤídili studenti.
V prosinci 1991 bylo na fakultě uspoŤádánosympozium o literárním
a filozofickémdíleJ' A. Komenského.Zričastnilise ho jednak hostéz Mnichova _ K. Mácha, z Prahy - J. Kolár, J. opelík a R. Pytlík, z Brna Z.Kožmín, jednak amsterdamštíbohemisté- H' Schmidová a M. Grygar.
Akta sJrmpoziajsou v tisku; vÍdou letos ve speciálním čísleRussian Litera.
ture.

\II
Již z drivodri kompozičníchby bylo vhodné zakončit tuto zprávu pŤihlédnutím k dnešnísítuacia perspektivě české
literatury v Nizozemí.Ptotože
podrobn;f v;iklad by zabral hodně místa, zmíním se stručnějen o tom, Že
českáliteratura není už dnes v Holandsku ničímexotickym a žese vribec
nemusí zaštiťovatnějak m kulturně politick;Ímzájmemo země qy'chodního
bloku nebo ruské zÓny. Je pravda, Že v uplynulém dvacetiletí nepŤíznivá
politická situace u nás pomáh a|avzbuzovat zájemo naši kulturu, žejména
o perzekvované autory. Ale pravdaje také to, Že početi kvalita pŤekladri
našich autorri v poslednímčtvrtstoletíjiždosáhly takovéhostupně, želze
hovoŤito zce|anovékvalitě piístupu nizozemskéčtenáŤské
i odbornéveŤejnosti k našemu písemnictví.Jménajako Havel, Kundera, Vaculík, Hrabal,
Skvoreck;y',Seifert, Kohout, Gruša a dďší,nemluvě jiŽ o,'starych známych,,,
jakoje Hašek a Čapek,patŤído povědomísoučasného
holandskéhoa vlámského vzdělance a setkání s nimi j1ž nenaráží na bariéru nevšímavosti,
kterou b;fvají malé a neznámé literatury a kultury tak častoobkloperry.
Proto dnes už nikoho nepŤekvapí,když se na pultech knihkupectví objeví
tŤeba taková čerstvá prvotina, jakou je tÍeba Daleho od strornu Zlzany
Brabcové.A nenítakéjistě náhoda, žeti nejlepšípŤektadateléjsouabsolventy Amsterdamské univerzity.
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umoŽnilo po celé dlouhé obdobírealizovat kaŽdoročněsemináŤ, kde se
diskutovalo česky.Charakteristick.m znakem bohemistickéhostudia bylo
takéto, Že se ho pravidelně zričastĎovalistudentijin1íchoborri (napŤíklad
z dějin umění, filozofie, teologie, historie, zkonzetvatoŤe a podobně)' Ti
pak po zvládnutí základních jazykoqfch a obecně kulturních základ
bohemistiky dokončilisvá studia v rámci svéhooboru obohacenio českou
specializaci. občasu nás studovali i studenti zjin;/ch univerzit, napŤíklad
z Groningenu, nebo studenti věnujícíse slovenskéliteratuŤe.Několikrát
jsem se zÍrčastnil
taképosuzováníbohemistickfch pracína jin;fch univerzitách (napiíklad v Bruselu).
Témata diplomov1fch prací se t;fkala pŤevážněliteratury 20. století
(K. Čapek,V. Vančura' dvakrát B. Hrabal, D. Tatarka, V. Havel, M. Kundera), ale takéliteratury na pŤelomustoletí(Hlaváček)a v 19. století(írčast
spisovatelek pŤi konstituování novodobéliteratury)' Ve tŤechpŤípadech
studenti zpracovali teoretickéotázky souvisejícís pražskou školou(sémantickégesto,teorie prÓzy, Jakobsonova versologie)'jedna práce byla věnována
Fillovu pobytu v Nizozemí a jedna se |fkala neoficiální folkovépoezie sedmdesát ch a osmdesátych let.
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V rámci odborně popularizačníčinnosti,která takésledovala aktuální politické cfle, poŤádalanašebohemistická skupina na univerzitě pravidelné
Českédny. KaždÝ byl věnován vyznamnému českémuspisovateli. Po pŤednáškách,jichž se pravidelně ričastnilii hostéze zahraničí,následoval zpravidla kulturní program. První Česk;Íden byl organizován v roce 1980;jeho
cílembylo seznámit veŤejnosts dílemVáclava Havla, kter:Íbyl v tu dobu
ve vězení.PŤednášejícími
byli: profesor Dittrich z Utrechtu, H. Schmidová,
M. Grygar a JiŤí Lederer, kter;/'byl krátce pŤedtímvyhoštěn z Ceskoslovenska. Druh Česk;fden (1983)byl věnován Jaroslavu Haškovi;pŤednášeli: S. Rothová zPatíže, G. Riffová z Bochumi, G. Laub z Hamburku,
M' Grygar. TŤetíČesk;fden byl inspiroviín udělenímNobelovy ceny Jaroslavu Seifertovi; hlavním pŤednášejícímbylK. Chvatík z Kostnice, da]šírefe.
ráty pŤipravili naši studenti' U pŤíleŽitostitěchto Česk;fchdn byly vydány
tištěnéplakáty a xeroxované broŽurky s informačním materiálem; obojí
se prodávalo. - občasbylo možnéuspoŤádatpŤednáškyzahraničníchhostri
o českéliteratuŤe nebo literární teorii' Vedle kolegri z USA a zKanaďy (L.
Matějka, L. Doležel,T. Winner) to byl JiŤíGruša z Bonnu a takéMiroslav
Procházka zPrahy.
Péčí
bohemistickéskupinky bylo pŤipravenotakékolokvium o Hrabalovi
(1987).Referáty zahraničníchhostri S. Rothovéz Vídně a A. J. Liehma z
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PaŤíŽedoplnily pŤíspěvkyM' Grygara, E. van Damové-Havelkovéa vystoupení dvou studentri. PŤi tétopŤíležitostivyšla nákladem SlovanskéhosemináŤebrožuraDanslessen uan Bohumil Hrabal, redigovaná M. Grygarem
a G' A]lemanovou.Vtéto trojjazyčlépublikacivyšlyjednak odbornéstudie
o Hrabalově díle,jednak pŤekladyněkolika HrabaloqÍch prÓz a životopisn;Íchtext , které poŤídilistudenti.
V prosinci 1991 bylo na fakultě uspoŤádánosympozium o literárním
a filozofickémdíleJ' A. Komenského.Zričastnilise ho jednak hostéz Mnichova - K' Mácha, z Prahy - J. Kolár, J. opelík a R. Pytlík, z Brna Z.KoŽmín, jednak amsterdamštíbohemisté- H. Schmidová a M. Grygar.
jsou v tisku; vÍdou letos ve speciálním čísleRussian LiteraAkta s5,.rnpozia
ture.

\rI
Již z drivodri kompozičních by bylo vhodné zakončit tuto zprávu pŤihlédnutím k dnešní situaci a perspektivě českéliteratury v Nizozemí. ProtoŽe
podrobn qfklad by zabral hodně místa, zmíním se stručně jen o tom, Že
česká literatura není už dnes v Holandsku ničím exotick,!m a že se v bec
nemusí zaštiťovat nějak};m kulturně politick m zájmem o země v chodního
bloku nebo ruské zÓny. Je pravda, Že v uplynulém dvacetiletí nepŤíznivá
politická situace u nás pomáhala vzbuzovatzájemo naši kulturu, zejména
o perzekvované autory. Ale pravdaje také to, že počet i kvalita pŤeklad
našich autorri v posledním čtvrtstoletíjiž dosáhly takového stupně, že lze
hovoŤit o zcela nové kvalitě pŤístupu nizozemské čtenáŤskéi odborné veŤejnosti k našemu písemnictví. Jména jako Havel, Kundera, Vaculík, Hrabal,
Skvoreck;Í, Seifert, Kohout, Gruša a další, nemluvě již o ,'sta4fch znám1fch.',
jakoje Hašek a Čapek, patŤído povědomí současnéhoholandského a vlámského vzdělance a setkání s nimi j;.Ž nenaráŽí na bariéru nevšímavosti,
kterou b;fvají malé a neznámé literatury a kultury tak často obklopeny.
Proto dnes už nikoho nepŤekvapí, když se na pultech knihkupectví objevÍ
tňeba taková čerstvá prvotina, jakou je tÍeba Daleko od, stromu Zuzany
Brabcové. A není takéjistě náhoda, žeti nejlepší pŤekladateléjsou absolventy Amsterdamské univerzity'
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bohemistika v Polsku má delší tradici. Její začátky souvlsi
Literárněvědná
se vznikem slavistiky jako novodobé filologické vědy, s dobov1fm zájmem
o slovanství a organizaci polské vědy v době osvícenství (Towarzystwo PrzyjaciÓl Nauk, Warszawa 1800-1832). Tehdejší zájemo českou literaturu byl
tizce spojen s posLulátem česko-polskékulturní vzájemnosti.l s vědeck1im
silím filolog a historikri (M. Bobrowski, J. S. Bandtkie, W. Cybulski, W.A.
Maciejowski) i básnftti (mimo jiné i A' Mickiewtcze,ktery 1829 navštívil
Prahu a sešel se tu s Hankou a Celakovskfm). PŤekladatelsky zájem se
soustŤedil na ojedinělé Kollárovy znělky. Čelakovského ohlasy anaRuko.
pjsy (pŤeklad Máchova Má,je vyše|v roce 1855 pouze časopisecky a neměl
v té době ohlas). Vy'vrcholením záimu o českédějiny a kulturu, literaturu
a národní obrození byla obsáhlá, dvousvazkovásyntéza E. Chojeckého Cze.
chia i Czechowie przy hotícu pierwszej potowy XIX stulecia (1846.47).
Stěžejní vyznam pro zájem polsk ch romantikri o českou literaturu
měla však Literatura stowía ska, pŤednášky A' Mickiewicze v Collěge de
France Í840-44). Z hlediska dnešní literární vědy (A. Witkowská) je to
',suma polského romantismu'. než literární dějiny, ve své době ovšem
spíš
vytvoŤil Mickiewicz vlastní základ slovanské literární komparatistiky a
z našeho fuohemistického) hlediska zpŤítomnil českou literaturu v polském
kulturním povědomí.
Ve druhé polovině 19. století, v době polského literárního pozitivismu,
se obecn}í zájem v Polsku soustŤedbval na otázky českého společenského
a kulturního v}ívoje - zvláště ve Varšavě, kde roku 1880 vznikl studentsk;í
spolek KÓlko Czeskie. o českéliteratuňe informovali v polskych publikacích
E' Jelínek' znám! česk5ipolonofil' a B. Grabowski.
Zák|adni vyznam pro další studium české literatury v Polsku (i když
se to ve vědecké podobě projevilo mnohem později) měla recepce Vrchlického
a Zeyera, jednak pro evropsk;Í kontext jejich tvorby, jednak proto, že se
tato tvorba stala součástí estetického kánonu polské literatury v době zvané
Mloda Polska. Polsk;í zájem o českou literaturu vyvrcholil tenkrát dvěma
činy (jež nemají obdoby ani dÍíve, ani později): jednak je t,o Miriamriv
(Z.Przesmyckého) čIánek o Vrchlickém, uveŤejněn;Ív časopise Swiat ( 1886)'

1J.N.Kossakowski:Rzu.tokanaczeskqliteraturqizwiqzek.iqzyk wslowianskich(1804).
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kterf byl otištěn českyjako vod k básnickjm spis m J. Vrchlického, jednak
česky vydaná část dvoudílné monografie M. Zd'ziechowského Byron i pgo
wieh (1894-97 ) věnovaná Máchovi a jeho česk;fonpokračovatelri m' Zdziechowski, kter}í od roku 1895 prisobil na katedŤe slovanské filologie (za|ožené
na Jagellonské univerzitě v roce 1865; kde se však literaturá pňednášela
teprve v devadesát;Ích letech)' byl první, kdo českou literaturrrpojal v tak
širokém ewopském kontextu, cožocenil ve své době i F. x. Šďda. vti.i.-ově pŤekladatelské tvorbě napsal monografii Miriam-ttumacz v roce 7937
M. Szurek-Wistiová. Zdziechowski založi| roku 1901 Klub Slowiariski a v
roce 1905 rovněŽ časopis Swiat Slowianski tpublikovali tu mimo jiné J. Magiera a R' Zawiliíski, jeden z prwních polsk;ich badatelri věnujících
se slo.
venské literatuŤe). Nejv}Íznamně.jšÍdobové literární časopisy, krakovské
Zycíe 0.897-\900) a Chimera (1901-07)' věnovaly kritickou pozornost české
literatuŤe (S. Lack, A. Lange, Češi J. Karásek a A. Procházka).
V době mezivá]ečné se polská literárněvědná slavistika orientovala spíŠe
směrem vychodním a jiŽním. Bohemistické práce vznikaly mimo univerzity
(napŤíklad v roce 1929 pokus o dějiny českéa slovenské
literatury J. Magrery' v roce 1936 kniha J. Pogonowského o BŤezinovi). oživením bylo teprve
vědecké prisobení W. Bobka na Jagellonské univerzitě (pňednášky o vrcnuckém, BŤezinovi a o českém symbolismu; Bobek součásně pŤednášel také
na bratislavské Komenského univerzitě a napsal souhrnné dějiny slovenské
literatury). Jinak zájem o českou literaturu projevovali bud'epigoni Mladého
Polska (W. Bunikiewicz), nebo šlo o zájem spíšeokrajov rturiirrst<a Kamena
K. A' Jaworského). Současnou českou literaturu té doby pŤedstavovali
Hašek a Cape\ nejpŤekládanějším česk;Ímautorem byl však T. G. Masaryk,
jemuž byly věnovány i četnéstudie.2 o neblahém
stavu polské bohemistiky
v té době v]fmluvně hovoňí fakt, že studii Literatura czechoslowacka ve
Wielkiej literdturze powszechnej (Ig3il zpracoval B' Vydra, tehdejší lektor
češtiny na Varšavské univerzitě (také autor Po lsho-českéhoa Česho-polského
slouníku) '
M. Szfrkowski, prisobící v té době na Univerzitě Karlově v Praze, byl
pŤedevšímpolonista, zakladatel tr.adice praŽské polonistiky (pro niž získal
i K. Krejčího). Avšakjeho práce, tŤísvazková Polskd čast u čiském ndrodním obrozeni (1931.46) a Polshi rornantyzm w czeshim žyciu d,uchowym
(1947), zaprisobily na směňování polskfch bohemistick]fch prací po
2. světové
válce. Pro Ťadu polsk]fch bohemistťr byly qfchodiskem pro počátečnístudium
českéliteraturyvzájemné polsko-české vztahy v době starší (J. Štiziriski),
v 19.stoleťí(Z' Niedziela), na pŤelomu 19. a 20. století (J' Magnuszewski)

2
Napňíklad W M. Kozlowski: T' G. Masaryk a mesjaniztn polski Í92il; K. Kierski:
Masaryk a Polsko.
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Literárněvědná bohemistika v Polsku má delšítradici. Její začátky souvrsi
se vznikem slavistikyjako novodobé filologické vědy, s doboqfm zájmem
o slovanství a organizaci polské vědy v době osvícenství (Towarzystwo PrzyjaciÓl Nauk, Warszawa 1800-1832). Tehdejší zájemo českou literaturu byl
tizce spojen s postulátem česko-polskékulturní vzájemnosti,1 s vědeckym
írsilím filologrj a historikri (M. Bobrowski, J. S' Bandtkie, W. Cybulski, WA.
1829 navštívil
Maciejowski) i básníkri (mimo jiné i A. Mickiewicze,ktery
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plsy (pŤeklad Máchova Má'je vyše|v roce 1855 pouze časopisecky a neměl
v té době ohlas). Vwrcholením zá.jmu o českédějiny a kulturu, literaturu
a národní obrození byla obsáhlá, dvousvazkov á syntéza E' Chojeckého Cze(1846-47)'
chia i Czechowie przy korícu pierwszej potowy XIX stulecia
Stěžejní vyznam pro zájem polsk]fch romantikri o českou literaturu
měla však.Ll teratura stowianska, pŤednášky A. Mickiewicze v Collěge de
je to
France (I84O-44). Z hlediska dnešní literární vědy (A. Witkowská)
''suma polského romantismu'. než literární dějiny, ve své době ovšem
spíš
a
vytvoŤil Mickiewicz vlastní zák\aď slovanské literární komparatistiky
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v
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z našeho fuohemistického) hlediska zpňítomnil
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ku]turním povědomí'
Ve druhé polovině 19. století, v době polského literárního pozitivismu,
se obecny zájemv Polsku soustŤedbval Ía otázky českéhospolečenského
a kulturního v}ívoje - zvláště ve Varšavě, kde roku 1880 vznikl studentsky
spolek KÓlko Czeskie. o českéliteratuŤe informovali v polsk]ich publikacích
E. Jelínek, známy česk;|.polonofil, a B. Grabowski.
Zák\adnív5íznam pro další studium českéliteratury v Polsku (i kdyŽ
se to ve vědecké podobě projevilo mnohem později) měla recepce Vrchlického
a Zeyeta,jednak pro evropsk kontext jejich tvorby, jednak proto, že se
tato tvorba stala součástí estetického kánonu polské literatury v době zvané
Mloda Polska. Polsk]í zájemo českou literaturu vyvrcholil tenkrát dvěma
činy QeŽ nemají obdoby ani dffve, ani později): jednak je to Miriamriv
(Z.Przesmyckého) čIánek o Vrchlickém, uveŤejněny v časopiseSwiat (1886)'
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J. N' Kossakow skí:Rzut oka na czeskq literuturq i zuiqzek.jqzykÓw g161n;a1fuft1gh

kterj byl otištěn českyjako rivod k básnickym spisrim J. Vrchlického, jednak
česky vydaná část dvoudílné monografie M' Zdziechowského Byron i jego
wieh (1894-97) věnovaná Máchovi a jeho česk;frnpokračovatelrim. Zdziechowski, ktery od roku 1895 prisobil na katedŤe slovanské fllologie (za|ožené
na Jagellonské univerzitě v roce 1865; kde se však literatura pŤednášela
teprve v devadesát]/ch tetech), byl první, kdo českou literaturu pojaI v tak
širokém ewopském kontextu, cožocenil ve své době i F. X. Ša]da.o lt'ti'i.-ově pŤekladatelské tvorbě napsal monografli Miriam-ttumacz v roce !937
M. Szurek-Wistiová. Zdziechowski za|oži|roku 1901 KIub Slowianski a v
roce 1905 rovněž časopis Swiat Slowiaríski (publikovali tu mimo jiné J' Magiera a R. Zawiliriski, jeden z prwních polskfch badatelri věnujících se slovenské literatuňe). Nejvyznamně'iší dobové literární časopisy, krakovské
Zycie (1897-1900) a Chimera (1901.07), věnovaly kritickou pozornost české
literatuŤe (S. Lack, A. Lange, Ceši J. Karásek a A. Procházka).
V době meziválečné se polská literárněvědná slavistika orientovala spíše
směrem vychodním a jiŽním. Bohemistické práce vznikaly mimo univerzity
(napňíklad v roce 1929 pokus o dějiny českéa slovenské literatury
J. Magiery' v roce 1936 kniha J. Pogonowského o BŤezinovi)' oŽivením bylo teprve
vědecké p sobení W. Bobka na Jagellonské univerzitě (pŤednášky o vrcnuckém, BŤezinovi a o českém symbolismu; Bobek současně pŤednášel také
na bratislavské Komenského univerzitě a napsal souhrnné dějiny slovenské
literatury). Jinak zájem o českou literaturrr projevovali bud'epigoni Mtadého
Polska (W. Bunikiewicz), nebo šIoo zájemspíše okrajoqi (lublinská Kamena
K. A. Jaworského). Současnou českou literaturu té doby pŤedstavovali
Hašek a Čapek; nejpŤekládanějším česk;im autorem byl však T' G. Masaryk,
jemuŽ bylyvěnovány i četnéstudie.2 o neblahém stavu polské
bohemistiky
v té době qÍmluvně hovoŤí fakt, že sttďii Literatura czechoslowacka ve
Wielkiej literaturze powszechnej (793il zpracova|B. Vydra, tehdejší lektor
češtiny na Varšavské univerzitě (také autor Po Isho-českéhoa Česho-nolského
slouníkd'
M. Szyjkowski, prisobící v té době na Univerzitě Karlově v Praze, byl
pŤedevšímpolonista, zakladatel tr.adice pražské polonistiky (pro niž získal
i K. Krejčího).Avšakjeho práce, tŤísvazková Polshd čast u česhémndrod,ním obrození (1931.-46) a Polski romantyzm w czeskim žyciu duchowym
(1947), zaprisobily na směŤovrínípolsk5íchbohemistick;Ích prací po 2. světové
váIce. Pro ňadu polsk;Ích bohemistri byly q/chodiskem pro počátečnístudium
českéliteratury vzájemné polsko-českévztďrty v době starší (J' Šlizií.ski),
v 19'století (Z. Niedziela), na pŤelomu 19. a 20. století (J. Magnuszewski)

2
Napňíklad W. M. Kozlowski
Masoryk a Polska.

T. G. Mosaryh o mesjaniztn pol'ski Í925\; K' Kierski
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na českéa slovenské literatuŤe.:rNěkteŤí bohemisté se vyznamně podíleli
na vjízkumu slovenské literatury (J' Magnuszewski, H. Janaszek-Ivaničková, autorka štrírovskémonografie Kochanek Stawy, J. Kolbuszewski),
u
dalších se těŽiště vědecké či pedagogické práce pňeneslo časem ke slovakistice (D. Abrahamowiczová, Z. Niedziela).
Vědeckf zájem o současnou českou literaturu sensu lato pŤinesla v
Polsku teprve šedesátáIéta. Monografie H' Janaszek-Ivaničkové Ko rel Čapeh
czyli dramat humanisty (1962) vyšla souběŽně s monografiemi Nikolského
a Harkinse a pŤedstihla tak českéa slovenské knizní studie o Čapkovi.
Vědeck]1; zájem o českou poezii pŤedstavovaly Baluclrovy stlďie Poityzm:
P ro p ozy cj a cze s hi ej aw ang ar dy Ia t d,wu dz i es ty c h (l9 69) a kritická.,,y.da.'i
poezie v populárněvědecké Národní knihovně ossolinea (F. Halas' česká
poezie pŤelomu 79. a20. století). J. Baluch vydal studii Jqzyk krytyczny
F.X. Šaldy (1982),jakorrniverzitnískripta tryŠIa.Literaturaczeska1918-1968:
Wyhtady (1973). Literatura 20. století stáIa také v popŤedízájm uJ. Zareka,
autora knih Eseistyka otohara BŤeziny (1979) a Poezja i myšt Í993)'
Pro první poválečná léta byla z oficiálních ideov;Ích drivodri ptíznačná
orientace na realistickou (A' Jirásek) a levicovou (I. olbracht, M. Majerova,
J. Fučft) literaturu jako pokus o posíIenídomácích tendencí. S tím souvisely
i ojedinělé pokusy lrledat v českétradici oporu pro vlastní levicovou onentaci _ v době vydání už zjevně nesouběŽně s polskÝm literárním děním).a
Paradoxem polské.recepce praŽské strukturální školy byl fakt, že zpočátkw
(čtyŤtcátáléta' S. ZÓlkiewski, M. Janionová) byl pražsk;i
strukturálismus
pro marxisty šancí ''zvědečtění''literární vědy, ve druhé fázi plisobení českého strukturalismu v Polsku byl znakem dávného opuštění marxismu,5
Strukturalismus však ovlivrril hlavně polonistiku v Polsku; pro bohemistiku
neměl tak velkÝ vyznam.
Změna vědecké orientace polské bohemistiky v šedesátych letech souvi.
sela také s noqfuni pŤekladatelsk;.rni tendencemi. Zásluhou A' Piotrowského,
A. Wlodka, pŤedevšímovšem J. WaczkÓwa se zv;Íšil zájemopoezii (V. Ne'
zval,F. Halas, V. Holan; WaczkÓwriv pŤeklad Máchova Mdje z roku 1971).
Soudobá česká prÓza (B. Hrabal, I,. Fuks, J. Škvoreck;í,M' Kundera) měla
své ''generačnípŤekladatele'..Tlvalou součástíčtenáŤskéhozájmu byly také
pŤeklady českédobrodružné literatury' sci-fi, knih pro děti a mládeŽ.

a v oblasti Ťecepce českéhoa slovenského dramatu (M. Bobrownická). V
d sledku změny politické konjunktury nastala i změna kulturní orientace,
která se projevila také v organizaci vědy. Povinná v1Íuka ruštiny vedla k
zaloŽenízvláštního studia rusistického, a tojak univerzitního, tak pedagogrckého. Vzniklo tak rozdělení na polonistiku, rusistiku a slavistiku, kterou
se rozuměla vlastně filologie západo- a jihoslovanská' Slavistika v tomto
smyslu (a v jejím rámci bohemistika) existovala od padesá|fch let jako
zvláštní studijní obor na Jagellonské a Varšavské univerzitě (a na vědeckém
PAN)' v sedmdesátych
pracovišti - v iístavu Insty'tut Slowianoznawstva
letech na Slezské univerzitě, v devadesát]ich letech na nově vzniklé opolské
univerzitě. Těsně po vá]rcelze zaznamenat i určitou aktivitu v Katowicích
(Inst}'tut Sl4ski, časopis odra), jeŽ se v oblasti bohemistiky soustŤedila spíše
'.czechoznawstwo'.; částečněto platilo také pro PoznaĎ
na historická studia a
a Insty'tut Zachodni. I univerzity ve Vratislavi a v Lublinu projevovaly občas
aktivitu v oblasti bohemistiky (hlavně lektoráty).
Solidnější institucionální základ v podobě jednooborového slavistického
studia, s moŽností literárněvědné specializace v oblasti jednotliÚch jazykťt'
umožnil vychovat mnoho bohemistti - literárních vědcri, ovlivnil také soustavnou pŤekladatelskou práci (pŤedevšímvaršavskych bohemistri, běžnou
praxí byla i piekladatelská činnost literárních vědcri).
Hned po váIce proslul v Polsku F' Halas jako pŤekladatel polské romantické poezie (v pozdější době vyšlo polsky pět soubor Halasov ch básní'
mimo jiné v Národní knihovně s kritick;im írvodem J. Balucha' a populární
monografie J. WaczkÓwa, jednoho z Halasov;Ích pŤekladatelri). Ceskou lite.
raturtr v Polsku ovšem nadále reprezentova]i J. Hašek a K. Capek, i když
- systematickou pŤekladatelskotr prací _ se okruh běžné četby českych
autor rozšíŤil(opakovanávydáníJ. Drdy, K. Schulze aV Řezáče)' Literární věda tehdyještě pokračovala ve starších tradicíchazátoveĎ hledala nové
cíle. J. Magnuszewski, kter;f se zab;fo'laljak českou, tak i slovenskou literaturou (částečněi jihoslovanskfm písemnictvím) a jehož zájem směŤoval
i ke komparatistice a folkloristice, vydal jedinou větší učebnicil' Historia
literatuta czeskiej: Zarys 697il, M. Bobrownická, autorka studií o Zeyerovi
stultid nad twÓrczošciq Julíusza Zeyera), se orientovala hlavně na komparatistiku, usilovala o začlenění českych směrrj (od klasicismu k moderně)
do polsko-česk5ích,slovansk]/ch a ewopsk]Ích souvislostí.
T}pick1fm jevem polské bohemistiky od doby meziválečné bylo spojení
vědeckého i kritického zájmlo českou literaturu se studiem literatury slo.
venské (iŽ zmínění Magiera a Vydra). Tato tendence byla po válce posílena
institucionálními, mezistátními kulturními vztahy. Celá Ťada prací literárněvědnych, kritick]ich a bibtiografickr'ch, ale i antologií a knih byla věnová-

" NapÍíldad Z.Hierowski: Literatura, czeska i stouacka w Polsce Ludoue'j (Ig71); Bibtioteka
Pisarzy Czeskiech i Slowackich v nakladatelství Šlqsk iniciovaná Hierowsk:fm.
a
Srov. W, Nawrocki: Iíaso _ i,d'eologia _ Litertttura (7976);WspÓlczestnšt
i listorkt (Ig82).
5
Srov. Praska szkota strukturalntt, Wybor mctteritlttju,red. M. R. Mayenová (1966);
J. MukaŤovsk1f: WšrÓd znak w i struktu,r, red. J. Slawiriski (1971).
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na českéa slovenské literatuŤe.|rNěkteŤí bohemisté se v]fznamně podíleli
na qízkumu slovenské literatury (J. Magnuszewski, H' Janaszek.Iváničková, autorka štrirovské monografie Kochaneh Stawy, J. Kolbuszewski),
u
dalších se těŽiště vědecké čipedagogické práce pňeneslo časem ke slovakistice (D. Abrahamowiczová, Z. Niedziela).
Vědeck
zájem o současnou českou literaturu sensu lato pŤinesla v
Polsku teprve šedesátá léta. Monografie H. Janaszek-lvaničkové Ko rel Čapek
czyli dramat humanisty (1962) vyšla souběžně s monografiemi Nikolského
a Harkinse a pŤedstihla tak českéa slovenské knizní studie o Čapkovi.
Vědeck zájemo českou poezii pŤedstavovaly Baluchovy studie Poityzm:
Propozycja czeshiej awangardy lat dwud,ziestych (1969) a kritická vydání
poezie v populárněvědecké Národní knihovně ossolinea (F' Halas, česká
poezíe pŤelomu 1'9. a 20' století). J. Baluch vydal studii Jqzyh hrytyczny
F X. Šaldy (1982), jako rrniverzitní skri ptavyš|a Literatura czeska 1918-1968:
Wyktady (1973). Literatura 20. století stála také v popŤedí zájmll J. Zareka,
autora kni}r Eseistyha otokara BŤeziny (1979) a Poezja i myšl Í993).
Pro první poválečná léta byla z oficiálních ideovfch drivodri pŤíznačná
orientace na realistickou (A. Jirásek) a levicovou (I' olbracht, M. Majerová,
J. Fučft) literaturu jako pokus o posílení domácích tendencí. S tím souvisely
i ojedinělé pokusy hledat v českétradici oporu pro vlastní levicovou orientaci _ v době vydání už zjevně nesouběžně s polsk;Ím literárním děním).a
Paradoxem polské.recepce praŽské strukturální školy byl fakt, žezpočátku
(ÓtyŤicátáléta, S. ŽÓlkiewski, M. Janionová) byl pražsk;í
strukturalismus
pro marxisty šancí ''zvědečťění,.
literární vědy, ve druhé fázi prisobení českého strukturalismu v Polsku byl znakem dávného opuštění marxismu.s
Strr-rkturalismus však ovlivnil hlavně polonistiku v Polsku; pro bohemistikrr
neměl tak velk qíznam.
Změna vědecké orientace polské bohemistiky v šedesát.ích letech souvrsela také s norTÍmipiekladatelskjnrri tendencemi. Zásluhou Á. PioLrowského,
A' Wlodka, pŤedevšímovšem J. WaczkÓwa se zqlšil zájemopoezii (V. Ne.
zval, F. Halas, V. Holan; WaczkÓwriv pŤeklad Máchova Mdje z roku 1971).
Soudobá českáprÓza(B. Hrabal, L' Fuks, J. Škvoreck;i' M. Kundera) měla
své ''generační pŤekladatele''' TYva]ou součástí čtenáňského zájmu byly také
pŤeklady českédobrodružné literatury, sci-fi, knih pro děti a mládež'

a v oblasti recepce českéhoa slovenského dramatu (M' Bobrownická). V
drisledku změny politické konjunktury nastala i změna kulturní orientace,
která se projevila také v organizaci vědy' Povinná v1iuka ruštiny vedla k
za|oženízvláštního studia rrrsistického, a tojak univerzitního, tak pedagogického. Vzniklo tak rozdělení na polonistiku, rusistiku a slavistiku, kterou
se rozuměIa vlastně filologie západo- a jihoslovanská. Slavistika v tomto
smyslu (a v jejím rámci bohemistika) existovala od padesát;Ích let jako
zvláštní studijní obor na Jagellonské a Varšavské univerzitě (a na vědeckém
PAN), v sedmdesát ch
pracovišti - v írstavu Instytut Slowianoznawstva
letech na Slezské univerzitě, v devadesá|Ích letech na nově vzniklé opolské
univerzitě. Těsně po válce]'ze zaznamenat i určitou aktivitu v Katowicích
(Instytut Šl4ski, časopis odra), jeŽ se v oblasti bohemistiky soustŤedila spíše
.'czechoznawstwo''; částečněto platilo také pro Poznař
na historická studia a
a Inst1'ťut Zachodni' I univerzity ve Vratis]avi a v Lublinu projevovďy občas
aktivitu v oblasti bohemistiky (hlavně lektoráty)'
Solidnější institucionální základ v podobě jednooborového slavistického
'
studia, s možností literárněvědné specializace v oblastijednotliqfchjazyk
umožnil vychovat mnoho bohemist - literárníchvědcri, ovlivnil také soustavnou pŤekladatelskou práci (pŤedevšímvaršavsk1ích bohemistri, běžnou
praxí byla i pŤektadaťelská činnost literárních vědcri).
Hned po válce proslul v Polsku F. Halas jako pŤekladatel polské romantické poezie (v pozdější době vyšlo polsky pět souborri Halasovych básní,
mimo jiné v Národní knihovně s kritick1fm rivodem J. Balucha, a populární
monografie J. WaczkÓwa' jednoho z Halasovych pŤekladatelri) Ceskou literaturu v Polsku ovšem nadále reprezentovali J. Hašek a K' Capek, i když
- systematickou pŤekladatelskou prací _ se okruh běŽné četby česk ch
auttru rozšíŤil(opakovaná vydání J. Drdy, K. Schulze a V. Řezáče). Literární věda tehdyještě pokračovala ve starších tradicích a zároveĎ hledala nové
cíIe. J. Magnuszewski, ktery se zab;ival jak českou, tak i slovenskou literaturou (částečněi jihoslovanskym písemnictvím) a jehož zájem směŤoval
i ke komparatistice a folkloristice' vydal jedinou větší učebnici Historia
literatuly czeshiej:Zarys (1973)' M. Bobrownická, autorka studií o Zeyerovi
$tudia nad twÓrczošcíq Juliusza Zeyera), se orientovala hlavně na komparatistiku, usilovala o začlenění česk;fch směrri (od klasicismu k moderně)
do polsko-českych, slovanskych a ewopsk1fch souvis]ostí.
T}pick;fm jevem polské bohemistiky od doby meziválečné bylo spojení
vědeckého i kritického zájmu o českou literaturu se studiem literatury slovenské (již zmínění Magiera a Vydra). Tato tendence byla po válce posílena
institucionálními, mezistátními kulturními vztahy. Celá Ťada prací literárněvědnrích, kritick;fch a bibliografickvch' ale i antologií a knih byla věnová-

o
NapÍr.kladZ. Hierowski: Zjl eratu'raczeska i stoutrcka w PolsceLudouei (Ig71):Bib]ioteka
Pisarzy Czeskiech i Slowackich v nakladatelství Šl4skiniciovaná Hierowsk;im.
a

Srov. W' Nawr ocki:Klasa _ i'deologiu_ literrttut.a(I976):Wspotczesnošč
i ltistorkl (Ig82\.

5

Srov' Prasha szkota strukturalntt, Wybor materitlttiu,red. M' R. Mayenová (1966);
J' Mukaňovsk : WšrÓd znakÓu i strukfu'r, red' J. Slawiíski (1971)'
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Situace českéliterární vědy po roce 1968 p sobila nepŤíznivěi na polskou literárněvědnou bohemistiku. Nedostatek kontaktri a partnerri na
patňičné
vědeckérirormi nemohl z stat bez následkri (těŽkosi lze pŤedstavit,
Že by polsk1íbohemista tiskl tehdy v Čechách,spíšenaopak _ napŤíklad
vyšly studie M' Červenkyo českém
veršiv rámci společného
v zkumu slovanskéhoverševe varšavskémIBL PAN, ale také esejeJ. Chalupeckého
o J. Haškovi, L' Klímovi a R. Weinerovi v měsíčníkuLiteratura na šwiecie,
jenž věnoval soustavnou a systematickou pozornost českéliteratuŤe).
Vznik ,'druhéhooběhu.',kter prolomil státní nakladatelsk;f a kolportáŽnímonopola ignoroval pŤedběŽnou
cenzuTu'umožnilsice publikaci pŤeklad z českéliteratury' pro vědeckou publikačníčinnostnemohl ovšem
podmínky.Ve srovnání s univerzitní polonistikou a rusisvytvoŤit potŤebné
tikou byla polská bohemistika pŤílišslabá na to, aby mohla vytvoŤitparalelní bohemistiku, která by plně odpovídalaskutečněobrovskémuzájmu
o českou literaturu a také napŤíklad o českébytové divadlo (V. Have],
P. Kohout, P. Landovsk;/).
PŤedstavu o českéliteratuŤe osmdesá|Ích let utváŤeli autoŤi tištěnív
''druhémoběhu'':B.
Hrabal, M. Kundera, V. Havel a populárníbatďpražskéhojara _ K. Ifuyl' Největšízásluhy o udrženípolsko-české
duchovní
vzájemnosti v té době měI P. Godlewski (publikovai pod pseudonymem
Pawel Heartman), jeho pžíkladunásledovď A. Jagodziíski. Pozoruhodn;Ím
vědeckym pŤínosemv tomto směru byla publikace Kundera: Materiaty z
sympozjum zorganizowanegou Katowicach w dniach 25-26 kuietnia 1986
r (1988)s ričastíbohemistri polsk;Ích(J. Baluch, A, Jagodzirtski,J. Zarek)
a cízích(F. M. Cataluccio, L. Kleberg) i domácích polonistri (mimo jiné
M' Wyková, E. Morawiecová, R. Zimand). Díky existenci ''druhéhooběhu''
se českáliteratura stala znovu součástíživéhokulturního povědomí,stoupl
také zájem (aje to tendence stabilní) o bohemistická univerzitní studia
mezi posluchačislavistiky (spoluprisobítu i vnějšífaktory: menšíatraktivnost bulharistiky a jugoslavistiky). Z hlediska tohoto zájmu by měla b;Ít
polská bohemistika dnes mnohem aktivnější.Poláci v takov1fchpŤípadech
citují klasika: ',MÓwig, bom smutny i sam pelen winy.''

CESTY A sCEsTÍ
PoLsKÉ LITERÁRNnvĚnnrÉ BoHEMISTII(r
v PERSPEKTIVĚ PosLEDNÍcrr paonsÁtr r,nr
HALINA JANASZEK-IVANIČKoVÁ

Ráda bych všeobecné tivahy začala od návratu k počátkrim soukromého
slavistického historického času mého a mé generace. Jeho mezníkem je rok
1951, kdy jsme nastoupili do prvního ročníku bohemistiky na Varšavské
univerzitě' Byla to doba plně vyvinutého stalinismu,' kter brutálně zasahoval do dosavadního qÍvoje společensk3íchvěd, používaje hesla'.boj za marxistick pŤevrat,.' Pro literární vědu tento pŤevrat znamenal krajní noetick1Í
redukcionismus.
Varšavská slavistika byla v této době posledním rítočištěmpro mládež,
která nemoh),abyt z kádroqfch drivodri pŤijata na jiné obory. PŤicházela
ch g5nrnázií,
na univerzitu po absolvování tehdy ještě dob4ích humanistick
na kter ch se uŽ sice šíŤila marxistická indoktrinace, ale kde se ještě
v5ručovďa a četla moudrá a demokratická, esteticky vyspělá světová a polská
]iteratura (kupŤr1daduS. Zeromski, Z. Nďkowska' T. Boy-Želeríski, A. Frarrce.
M. Proust, T. Mann nebo F. M. Dostojevskij). NěkteŤí studenti se stačili
seznámit s Gombrowic zow ols.Ferdydurhe a s Witkacym'
S pŤekvapením, rídivem a nechutí tedy mladí posluchači bohemistiky
reagují na skutečnost, že v té době oficiální literární kritika oceĎuje a
odměĎuje primitivní a mělká díla a prosazuje pouze jedinou linii literární
tradice: omezen1f didaktickf realismus, spojen;í pŤedevším s plebejsk;fm,
tiídním a lidovym hnutím, že odsuzuje jako nepŤátelské demokratické proudy,
,'modernost'' v Žádné podobě.
označuje je zaburžoazní, že neuznává
je
uváděna česká literatura - jako veledílo je serVe stejném pojetí
Káni, která v letech
vilními kritiky chápánaParta Brusiče KarhanaYáclava
1949-1951byla inscenována v mnohych polsk;fch divadlech, zč,esképrÓzy
v letech 1949 -7952 pŤevládají díl a jako Babičho B. Němcové a Jirásk:Ův Rtij
suěta.Tato díla, v;Íznamná pro českou literaturu' vyvolávají hlubokou nechuť u mlad ch lidí začínajícichhumanistická studia, kteŤí pŤedpokládají,
že se pŤed nimi otevŤou nové světonázorové a estetické obzory' Jejich první
reakcí bvlo. že chtěli studia zanechat.

.
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Situace českéliterární vědy po Ioce 1968 prisobila nepŤíznivěi na polskou literárněvědnou bohemistiku. Nedostatek kontaktri a partnerri na
patŤičné
vědeckérirovni nemohl z stat bez následkri (těŽkosi lze pŤedstavit,
Že by polsk1íbohemista tiskl tehdy v Čechách,spíšenaopak _ napŤíklad
vyšIystudie M' Červenkyo českém
veršiv rámci společného
v zkumu slovanskéhoverševe varšavskémIBL PAN, ale také esejeJ. Chalupeckého
o J' Haškovi, L' Klímovi a R. Weinerovi v měsíčníkuLiteratura na šwiecie,
jenž věnoval soustavnou a systematickou pozornost českéliteratuŤe).
Vznik .'druhéhooběhu.',kter prolomil státní nakladatelsk a kolportážnímonopola ignoroval pŤedběŽnou
cenzuru' umožnilsice publikaci pŤeklad z českéliteratury' pro vědeckou publikačníčinnostnemohl ovŠem
podmínky.Ve srovnání s univerzitní polonistikou a rusisvytvoŤit potŤebné
tikou byla polská bohemistika pŤílišslabá na to, aby mohla vytvoŤitparalelní bohemistiku, která by plně odpovídalaskutečněobrovskémuzájmu
o českou literaturu a také napŤíklad o českébytové divadlo (V. Have],
P. Kohout, P. Landovsk]Í).
PŤedstavu o českéliteratuŤe osmdesálfch let utváŤeli autoŤi tištěnív
''druhémoběhu'' B.
: Hrabal, M. Kundera, V. Havel a populární b atd pražskéhojara _ K. Ifuyl' Největšízásluhy o udrženípolsko.české
duchovní
vzájemnosti v té době měl P. Godlewski (publikovai pod pseudonymem
Pawel Heartman), jeho pžíkladunásledovď A. Jagodziíski. Pozoruhodn1fm
vědeck;fm pŤínosemv tomto směru byla publikace Kundera: Materiaty z
sympozjum zorganizowanegou Katowicach w dniach 25-26 kutietnia 1986
r (1988)s ričastíbohemistri polsk;Ích(J. Baluch, A. Jagodzirtski,J. Zarek)
a cízích(F. M' Cataluccio, L. Kleberg) i domácích polonistri (mimo jiné
M' Wyková, E. Morawiecová, R. Zimand). Díky existenci ''druhéhooběhu''
se českáliteratura stala znovu součástíživéhokulturního povědomí'stoupl
také zájem (aje to tendence stabilní) o bohemistická univerzitní studia
mezi posluchačislavistiky (spoluprisobítu i vnějšífaktory: menšíatraktivnost bulharistiky a jugoslavistiky). Z hlediska tohoto zájmu by měla b;ít
polská bohemistika dnes mnohem aktivnější.Poláci v takoqfch pŤípadech
citují klasika: ..MÓwig, bom smutny i sam pelen winy.,,

CESTY A SCESTÍ
PoLsKÉ LITERÁRNnvĚnnrÉ BoHEMISTIKY
v PERSPEKTIVE PosLEDNÍcrr paonsÁTl LET
HALINA JANASZEK-IVANIČKoVÁ

Ráda bych všeobecné tivahy začala od návratu k počátkrim soukromého
slavistického historického času mého a mé generace. Jeho mezníkem je rok
1951, kdy jsme nastoupili do prvního ročníku bohemistiky na Varšavské
univerzitě' Byla to doba plně vyvinutého stalinismu,' kter5íbrutálně zasa''boj
za marhoval do dosavadního qivoje společensk ch věd, používaje hesla
xistick pŤevrat'.. Pro literární vědu tento pŤevrat znamenal krajní noetick1Í
redukcionismus.
Varšavská slavistika byla v této době posledním rítočištěmpro mládež,
z kádroqfch dtivodri pŤijata na jiné obory. PŤicházela
která nemohlabyt
na univerzitu po absolvování tehdy ještě dob4ích humanistick ch gymnázií,
na kter ch se už sice šíŤila marxistická indoktrinace' ale kde se ještě
v5ručovďa a četla moudrá a demokratická, esteticky vyspělá světová a polská
]iteratura (kupŤr1daduS. Žeromski. Z. Nďkowska' T. Boy-Zeleríski, A. Frarrce'
M. Proust, T. Mann nebo F. M. Dostojevskij). NěkteŤí studenti se stačili
seznámit s Gombrowic zow o,l Ferdydurhe a s Witkacym.
S pŤekvapením, ridivem a nechutí tedy mladí posluchači bohemistiky
reagují na skutečnost, že v té době oficiální literární kritika oceĎuje a
oďměĎuje primitivní a mělká díla a prosazuje pouze jedinou linii literární
tradice: omezen1f didaktickf realismus, spojen;í pŤedevším s plebejsk;fm,
tŤídnÍma lidovym hnutím, Že odsuzuje jako nepŤátelské demokratické proudy,
,'modernost'' v Žádné podobě.
označuje je zablsžoazní, že neuznává
je
uváděna česká literatura - jako veledílo je serVe stejném pojetí
Káni, která v letech
vilními kritiky chápánaParta Brusiče KarhanaYác|ava
1949-1951byla inscenována v mnohych polsk;fch divad]ech, z česképrÓzy
v letech 19 49.7952 pŤevládají díl a jako Babičho B. Němcové a Jft áskiv RtÍj
suěta,Tato díla, v1Íznamná pro českou literaturu, vyvolávají hlubokou nestudia, kteŤí pŤedpokládají,
chuť u mlad;fch lidí začínajicichhumanistická
že se pŤed nimi otevŤou nové světonázorové a estetické obzory. Jejich první
reakcí bvlo. že chtě]i studia zanechat.
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Možnost adaptace na bohemistick1fch studiíchbyla ztíŽena pěstovanou
zde zastaralou komparatistickou metodou, spočívajícív hledání souvislostí
(a závislostí) mezi literaturou českou a polskou, bez vhodného posouzení
podstaty kažďé z nich' Nebyl to sicejev v komparatistice -jak polské, tak
i světové - ojediněl;f, o čemžsvědčítehdejší krize komparatistiky, která
zanedlouho propukla ve světovém měŤítku a vyhlásiliji nezávisle na sobě
René Wellek a René Etieble' ale na varšavské bohemistice byla tato knze
pro její posluchače zvlášť citelná' neboť hlavně tímto směrem se ubírala
většina prací vznikl ch vjejím olrruhu. PŤíčinoukrize nebyla však setrvačnost
ve starych modelech vyzkumu.'
Ve Varšavě, devastované následkem 2. světové války, scházely nejenom
domy, ale také vědecké kádry. Vysokoškolští učitelé teprve začínali svou
vědeckou kariéru: profesor Jerzy Sliziríski, jinak skvěl causeur a milovník
české kultury, kter1y v té době byl lektorem, krátce pŤedtím prisobil v
zahraničním obchodu a začal n5míbez hlubší pŤípraly zkoumat polsko-české
a česko-polské styky a svazky' JÓzef Magnuszewski, tehdejší asistent,
vzděláním polonista, musel'"1rnaložit velké risilí, aby se stal bohemistou.
Prozatímjeho pŤednášky o českéliteratuŤe byly pŤevzaty od Jana Jakubce
a Arne Nováka. Lišily se od niclr jen ironickym odstupem od pŤednášené
látky. Na p vodní vědecké práci J' Magnuszewského, jež nesla název
Stosunhi literachie polsho-czeshie w honcu XIX i na poczqtku X)( wiehu
(Polsko-české literární vztahy koncem 19. a na počátku 20' století, Wroclaw
1951), po obsahové stránce velnri hodnotné, spočívá dvojí znamení doby:
podle tehdy platné ideologie je modernismus pokládán za projev ''wcholného
'.vlivy', jsou
stadia imperialismu., a
chápány mechanicky.
Podobnym směrem se ubíraly série kolektivních prací o vzájemn1fch
vztazich polsko-českych a polsko-slovensk;ích a jin ch, které edičně
piipravoval Jerzy Sliziíski. Ideologické vzory vyzkumného pŤístupu dodával
Ustav polsko-sovětského pňátelství.
Druhá poválečná škola literárního v5ízkumu vzájemn;fch vztahti vyvíjela
činnost v Krakově pod vedením Marie Bobrownické, ]<terá se věnovala nejprve
vzájemné recepci dramatickych ďéI (Dramat polshi i czeshi rua scenach
polskich)s a později typologickému v;Ízkumu modernismu, jehož q.fsledkem
Modernizm u literaturach slowia skich (zacbodnic h
byla kolektivnikniha
i potudniowych) (Modernismus ve slovansk1fch literaturách západních a
jižních, KrakÓw 1973). V tomto období došlo uŽ naštěstí ke zlomu

" Srov. H' Janaszek-Ivaničková: O wspÓtczesne.jkom'paratystyce literackie.i, Warszawa
1989.
3 (Pol.ké
a českédramatické umění na polsk;|chjevištích),Krak w 1965.
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'.marxistickéhopŤelomu'''
Vyízkumbylo moŽno realizovat ve zcela nové
perspektivě. PŤíznivěmu napomáhalo ovzduší,které vládlo v Krakově,
městě Stanislawa Przybyszewského s modernistickou tradicí, navíc
distancujícím se od politické vŤavy hlavního města. Krakovská vědkyně
prohlásila modernismus za první obdobív dějinách Slovanri, ve kterém
se slovansk1im tvtircúm povedlo programově vt'ít vstŤíczápadním literárním
proudrim, díky čemuŽpŤekonalisvrij provincionalismus a partikularismus.
Bobrownickájako první pronesla velice ostrou kritiku varšavskéškoly vztahri a stykri, v čemžji podporoval profesor Henryk Markiewicz, u!,znamná
autorita polskéliterární vědy.
TŤetíškola literárních vztahťrse rozvíjelave Slezsku a měla pragmaticky ráz, pŤímonavazovala na vydavatelskou činnostpodporujícíčeskoua
slovenskou literaturu. Ttrto činnostv1nríjelo
Slezskénakladatelství (Wydawnictwo Šlqsk),kterépod vedenímWitolda Nawrockéhovydávalo Knihovnu
česk;Ích
a slovenskfch spisovatel . Na okraji tétočinnostivznikla užitečná
kniha Witolda Nawrockéhoa Tadeusze SiernéhoCzesha i ďowacha literatu.
ra u Polsce w latach 1945-1980(Českáa slovenská krásná literatura v Polsku v letech 1945-1980),obsahující
bibliografiipŤekladria recenzíjimvěnovan;ích a zátoveí historick pŤehled vzájemné spolupráce.
Cinnost Knihovny českycha slovenskych spisovatelri podnítilavznik
Nawrockého črt a esej věnovanych českéa slovenské literatuŤe, které
byly shrnuty ve svazcích WspÓtczesnošéi historia (Současnosta dějiny,
Katovice \982), Szhice czeskie i s|owachie (Črtyčeskéa slovenské' KrakÓw
1988).Nawrocki, tehdejšídocent Slezskéuniverzity, reprezentoval ve svém
pŤístupua preferencíchoficiální linii státní politiky, která v Polsku počínaje
šedesát;Ímilety stále vícev vycházela vstŤícavantgardním a ,'revizionistick;Ím'.směrtim. T!.to tendence se snaŽil Nawrocki posílit s odvoláním na
teoretickémyšlenky Čechria Slovákri, kterévznik]y v meziválečnémobdobí,
zejménana ideje Václavkovy a Novomeského.
Pro budoucí vědecképracovníky mé generace ve Varšavě, ale také
v Krakově, nebyly prvoŤadouotázkou svazky a závislosti (i když každÝ
z nás o nich něco napsal). A nebyly to ani realismy nebo plebejismy,a tím
spíšeto nebyla socrealistická literatura, ale největšímuzájmu se těšily
moderníliterární směry počínajeK. Hlaváčkem a J. Karáskem ze Lvovic
a dále pokračujícemeziválečn;/mobdobím.Dfty jejich poznáníbohemistická
studia ',zababičkované'.
a ''zaplebejizované''
českéliteratury získala noqÍ
smysl a bylo jim záhodno věnovat svrij čas.
Ve Varšavě největšímobjevem pro mladé bohemisty byla čapkovská
generace'která vedla radostn dialog s celouvzdělanou Evropou a americklfm pragmatismem.
TVorba Karla Čapkačtenáv obdobínejtužšího
stalinismu nám ukazovala
v poměru ke komunistické totalitě alternativní cestu v voje - cestu cty
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Možnost adaptace na bohemistick1fch studiíchbyla ztížena pěstovanou
zde zastaralou komparatistickou metodou, spočívajícív hledání souvislostí
(a závis]ostí) mezi literaturou českou a polskou, bez vhodného posouzení
podstaty každé z nich. Nebyl to sice jev v komparatistice - jak polské, tak
i světové - ojediněl1i, o čemžsvědčítehdejší krize komparatistiky, která
zanedlouho propukla ve světovém měŤítku a vyhlásiliji nezávisle na sobě
René Wellek a René Etieble, ale na varšavské bohemistice byla tato krize
pro její posluchače zvlášé citelná, neboť hlavně tímto směrem se ubírala
většina prací vznik ch vjejím okruhu. PŤíčinoukrize nebyla však setrvačnost
ve starych modelech v;Ízkumu.'
Ve Varšavě, devastované následkem 2. světové války, scházely nejenom
domy, ale také vědecké kádry. Vysokoškolští učitelé teprve začínali svou
vědeckou kariéru: profesor Jerzy Sliziriski, jinak skvěl;Í causeur a milovník
české kultury, ktery v té době byl lektorem, krátce pŤedtím prisobil v
zahraničním obchodu a začal n1míbez hlubší pÍípravy zkoumat polsko-české
a česko-polské styky a svazky. JÓzef Magnuszewski, tehdejší asistent,
vzděláním polonista, musel vynaložit velké risilí, aby se stal bohemistou.
Prozatímjeho pŤednášky o českéliteratuŤe byly pňevzaty od Jana Jakubce
a Arne Nováka. Lišily se od niclr jen ironick;im odstupem od pŤednášené
látky' Na p vodní vědecké práci J. Magnuszewského' jeŽ nesla název
Stosunki literackie polsho.czeskie w hoílcu XIX i na poczqtku W wieku
(Polsko-české literární vztahy koncem 19. a na počátku 20. století, Wroclaw
1951), po obsahové stránce velni hodnotné, spočívá dvojí znamení doby:
''wcholného
podle tehdy platné ideologie je modernismus pokládán za projev
,'vlivy'' jsou
chápány mechanicky.
stadia imperialismu'' a
Podobnym směrem se ubíraly série kolektivních prací o vzájemnych
vztazich polsko-česk;Ích a polsko-slovensk;Ích a jin1/'ch, které edičně
pfipravoval Jerzy SliziIíski. Idpologické vzory vÝzkumného pŤístupu dodával
Ustav polsko-sovětského pŤátelství.
Druhá poválečná škola literárního v;Ízkumu vzájemn;/ch vztahri vyvíjela
činnost v Krakově pod vedením Marie Bobrownické, která se věnovďa nejprve
vzájemné recepci dramatick5Ích ďélr(Dramat polshi i czeski na scenach
polskich)3 a později typologickému vyzkumu modernismu, jehož v sledkem
byla kolektiv ni kn1ha M odernizm u literaturach slow iaítskich (z ac hodnic h
i potudniowycá) (Modernismus ve slovansk]fch literaturách západních a
iižních. KrakÓw 1973)' V tomto období došlo už naštěstí ke zlomu
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',marxistického

pŤelomu'.. V3ízkum bylo možno realizovat ve zcela nové
perspektivě. PŤíznivě mu napomáhalo ovzduší, které vládlo v Krakově,
městě Stanislawa
Przybyszewského
s modernistickou
tradicí, navíc
distancujícím se od politické vŤavy hlavního města. Krakovská vědkyně
prohlásila modernismus za první období v dějinách Slovanri, ve kterém
se slovansk;ím tv rcrim povedlo programově vyjítvstŤíc západním literárním
proudrim, díky čemužpŤekonali svrij provincionalismus a partikularismus.
Bobrownickájako první pronesla velice ostrou kritiku varšavské školy vztahri a stykri, v čemžji podporoval profesor Henryk Markiewicz, vyznamná
autorita polské literární vědy'
TŤetí škola literárních vztah se rozvíjela ve Slezsku a měla pragmatic.
ky ráz, pŤímo navazovala na vydavatelskou činnost podporující českou a
slovenskou literaturu. Ttrto činnost vyvíjelo Slezské nakladatelství (Wydawnictwo Šl4sk), které pod vedením Witolda Nawrockého vydávalo Knihovnu
českych a slovensk}ích spisovatelri. Na okraji této činnosti vznikla užitečná
kniha Witolda Nawrockého a Tadeusze Sierného Czesha i stowacha literatu.
ra u Polsce w latac|t 1945. 1980 (Česká a slovenská krásná literatura v Polsku v letech 1945-1980), obsahující bibliografii pŤekladri a Ťecenzíjim věnovan;ích a zároveí historick1f pŤehled vzájemné spolupráce.
Činnost Knihovny česk;ícha slovenskych spisovatelri podnítila vznik
Nawrockého črt a esejri věnovan;ích české a slovenské literatuŤe, které
byly shrnuty ve svazcích WspÓtczesnošé i bistoria (Současnost a dějiny,
Katovice 1982), Szkice czeshie i stowachie (Črty českéa slovenské, KrakÓw
1988). Nawrocki' tehdejší docent Slezské univerzity' reprezentoval ve svém
pffstupu a preferencích oficiální linii státní politiky, která v Polsku počínaje
šedesát1foni lety stále více v vycházela vstŤíc avantgardním a ''revizionistick1fm.' směrrim. T!.to tendence se snažil Nawrocki posílit s odvoláním na
teoretické myšlenky Čechri a Slovákrl, které vznikly v meziválečném období'
zejména na ideje Václavkovy a Novomeského.
Pro budoucí vědecké pracovníky mé generace ve Varšavě, ale také
v Krakově, nebyly prvoŤadou otázkou svazky a závislosti (i když každÝ
z nás o nich něco napsal). A nebyly to ani realismy nebo plebejismy, a tím
spíše to nebyla socrealistická literatura, ale největšímu zájmu se těšily
moderní literární směry počínajeK. Hlaváčkem a J. Karáskem ze Lvovic
a dále pokračujíce meziválečn;fm obdobím. Dfty jejich poznriní bohemistická
studia '.zababičkované,'a .'zaplebejizované', českéliteratury získala novy
smysl a bylo jim záhodno věnovat svrij čas.
Ve Varšavě největším objevem pro mladé bohemisty byla čapkovská
generace' která vedla radostn;/'dialog s celou vzdělanou Evropou a americk;fm pragmatismem.
TVorba Karla Čapka čtená v období nejtužšíhostalinismu nám ukazovala
v poměru ke komunistické totalitě alternativní cestu v1fvoje _ cestu cty
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pro riznorodost světa a mnohost pravd' pluralitu a demokracii, to znamená
jakou
pro hodnoty,které dnes plně respektuje postmodernismus.Cesta,
m]ádeži
polské
nebyla
tráčela čapkovskágeneráce,jejíspojeníse světem,
,,ycho.,a'á na kultu Zápaďl, cizí' Francie, Anglie, Itá|ie, z nichž čerpal
ďapek tak mnoho podněiri pro svou privodnítvorbu, 1eželyna tradičnídráze
po
zájmri polskfch tvlirčíchelit pŤinejmenšímod obdobírenesance, avšak
roce 1945 byla tato dráha totálně zablokovaná.
NavlnáchzájmuočeskémeziválečnéobdobívzniklyveVaršavěknihy
(Karel
Haliny Janaszek-IvaničkovéKarel Čapekczyli d.ramat humanisty
(Warszavla
Čapek
b.p"i.."r,"li drama humanisty, Warszáwa 1962)aKarel
19á5), doktorky Barbary Jank owskéPrzygod,ateatralnaVoshoucai Wericha
(Divadelní dobrodruŽství Voskovce a Wericha, Wroclaw 1968), doktorky
HalinyKuligowskéTLuÓrczošéd'ramatopisarshaFrantiškaLangera
(Dramatická tvorba Františka Langera, Wroclaw 1976).
Krakov se zatím nadchl moder'nismem a avantgardou. Zde se projevila
apologetická kniha Jacka Balucha o poetismu
objevná, i když pŤespŤíliš
awangard'y lat dwudzíestych (KrakÓw 1969)'
czeshiej
Propozycja
Poetizm:
která ukazuj evyznamtohoto směru také pro polské hledání' Zďe setaké
(E sejistika
zt o ďI1a..'o.,og'án" J 6zefa Zar eka E sei stih a o tohara B rez iny
autora
světa
s,..rnbolistického
do
se
vžívající
1969),
Wroclaw
otokara BŤeÁy'
Kierunhi
Ruhou, a rovněžzďe vznikla habilitačnípráce Zdzis1awaNieďziely
cznej schytku XIX w iehu.(VÝvoj ové
rozw ojowe czeshiej poezji mod,el^nisty
19' století, KrakÓw 1974). Byly
konce
poezie
směry českémodernistické
a českoumystikou, velmi
českym.-humorem
z
fascinace
to knihy zrozené
kulturní
častorehabilitujícísměry pokládanév Čmhách korrstruktérysoudobé
práce
dekadence);
(kupŤíkladu
česká
politiky za neoávolateln! zpátečnické
pŤijímala
kritika
česká
neofi.cidlní
jim
coŽ
smysl,
vracely
potskÝcrr vědcri
s velkou spokojeností.o
Z rtlzigctt árivoilťr,jeŽ zďe nelze uvést (ale které zajímavě analyzuje
nouédoby
z č.eskéshánymimo jiná Podiven v e známépráci češiu dějin.ch
noetického
do
zaplést
trvale
nedala
humanistika
potsm
ip".t,u 1991i, se
zemitirlr
redukcionismu. Polsko bylo neustále rozvratnickou zemí,al;.tďíž
víceliberální.KromětohonebylopoválcezatíŽenolevičáckymmyšlením
ideje silně
a" 1J *i'v jako Čechy,ve kter.fch se však komunistické
válkou.
pŤed
2.
světovou
jiŽ
v období
projevovaly
. .Spot,,
. .,y,k.,*"* českékrásné literatury probíhal v Polsku.rozvoj
podlehli v
vfzkumu reskoho strukturalismu. Fascinaci tímto směrem
z okruhu
školy,
(zejména
krakovské
z
šádesátfch letech nejenom bohemisté

Jacka Balucha' jehož ctižádostí bylo zavedení teoretického vědomí do
slavistiky, ale rovněž polonisté: ze starší generace Maria Renata Mayenowá
a Stefanie Skwarczynská' z mladší (tehdy) Michal Glowiriski, Janusz
Slawiriski' Tento směr v prriběhu doby sťagnoval' Polonisté, jak o tom svědčí
mj. práce Ryszarda Nycze (kupŤÍkladu Tbhstowy šwiat, 1994), se od něj
odchylují směrem k poststrukturalismu a dekonstrukci' Bohemisté u něj
setrvačností zristali do dnešního dne, aniž by se pokoušeli revidovat svrij
postoj. Zďá se, Že slezská slavistika nejrychleji vfrde z tohoto impasu:
zásluhou anglistťr Tadeusze Slawka, Tadeusze Rachwala a Tadeusze Miczky
a mnohfch dalších se tam rozvíjí postmodernistické hnutí, které umoŽiruje
nahlédnout strukturalismus
z nové perspektivy. Je záhodno také
pŤipomenout, že toto hnutí se v1víjí ve spolupráci s profesorem Douwe
Fokkemou z Utrechtu, kterf Ťídíglobální vyzkum tohoto proudu v rámci
l,Association Internationale de Littérature Comparée'
Na rozdíl od Krakova varšavské slavistické stŤedisko soustŤeděné kolem
Instytutu Slowianoznawstva Polské akademie věd (Edward Madany, Barbara Jankowská, Barbara Jaroszewicz-Kleindienstová,
Andrzej Gordziejewski,
Jadwiga Russocká) v polovině sedmdesát1Íchlet po pádu qfzkumu ''svazkri
a stykri''' které byly dowšeny poměrně hodnotnou kolektivní prací,'"ydanou
pod vedením
"t. Štizirston o Stosunki literackie polsko-czeshie i polsko-stowachie 1890- 1939 (Polsko-českéa polsko-slovenské |iterárnívztahy 1890-1939' Wroclaw 1978), začalo klást driraz na stránku sociologickou, kulturologickou a antropologickou a zajímat se víc o ideje, podvědomí neŽ o
formy. Do centra pozornosti se dostaly otázky národnostní, napŤíklad v
knize Barbary Jaroszewícz-Kleindienstové Czechy i Czesi u opiníach polshich pamiqtniharzy XIX wieku (do powstania styczniowego) (Čechy a Česi
podle mínění polskych memoarist
19. století, Wroclaw 1985) či v kolektirmí
publikaci We wtasnych oczach (Vlastníma očima, Warszawa ].977), vydané
za redakce H. Janaszek-Ivaničkové aj.). Byla to antologie esejri 20. století
věnovan;ích národnímu vědomí západních a jižních Slovan ' Ukazovala
doposud v Polsku utajované zá|ežitostt, které byly v rozporu s ,'protetáŤskyrn
internacionalismem'' - zejména komplexy, fobie a nároďní aspirace stŤedních a mal5Ích slovansk;Ích národťr, včetně Čechri a Slovák ' Ke stejné pro.
blematice se vztahovala také monografie H. Janaszek-|vaničkové o Štrírovi
Kochaneh Slawy: Studium o Íudouicie Št,i,"n(Katowice 1968). Vznikla na
základě autorčina dlouhodobého prisobení na Slovensku a v drisledku tohoto
faktu její zv1fšenécitlivosti vrlči nacionálním otázkám' V této monografii
věnované slovenskému spisovateli česk5ía československ;/'kontext zaljímal
velmi drjleŽité místo, pŤedevším z hlediska tzv. česko.slovenského rozkolu,
jeho pŤíčina d sledkri pro dďŠÍkoexistenci Cechri a Slovákri. Problematika
obsaŽená ve dvou posledních knihách se setkala se značnfm zájmem širší
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pro niznorodost světa a mnohost pravd, pluralitu a demokracii, to znamená
jakou
pro hodnoty,které dnes plně respektuje postmodernismus. Cesta,
m]ádeži
polské
nebyla
tráčela čapkovskágeneráce,jejíspojeníse světem,
,,ycho.,a'j na kultu Zápaďl, cizí' Francie, Anglie, Itá|ie, z nichž čerpal
ďapek tak mnoho podněiri pro svou privodní tvorbu, 1eželyna tradičnídráze
po
zájmri polskÝch tvrirčíchelit pi.inejmenšímod obdobírenesance, avšak
roce 1945 byla tato dráha totálně zablokovaná'
NavlnáchzájmuočeskémeziválečnéobdobívzniklyveVaršavěknihy
(Karel
Ha1iny Janaszek-IvaničkovéKarel Čapekczyli d.ramat hurnanisty
(Warszawa
Čapek
drama humanisty, Warszawa 1962)aKarel
eup"ť
""uori
tgás), doktort<yBarbary Jank owskéPrzygod,ateatralna Voshoucai Wericha
(Divadelní dobrodružstvíVoskovce a Wericha, Wroclaw 1968)' doktorky
HalinyKuligowskéTLuÓrczošéd'ramatopisarshaFrantiškaLangera
(Dramatická tvorba Františka Langera, Wroclaw 1976).
Krakov se zatÍmnadchl moder'nismem a avantgardou. Zde se projevila
apologetická kniha Jacka Balucha o poetismu
objevná, i kdyŽ pŤespŤíliš
awangard'y lat dwudziestych (KrakÓw 1969)'
czeshiej
Propozycja
Poetizm:
kteráukazujevyznamtohotosměrutaképropolskéhledání'Zdesetaké
(Esejistika
zrodila .,'o.,og'ánu J'zefa Zareka Eseistiha otohara Breziny
autora
světa
symbolistického
do
se
vžívající
1969),
Wroclaw
otokara BŤeziny'
Kierunhi
Ruhou, a rovněŽ zde vznikla habilitačnípráce Zdzislawa Nieďziely
(VÝvojové
rozwojowe czeshiej poezji mod'et.nistycznejschytku XIX wiehu
Byly
1974).
KrakÓw
století,
19'
konce
poezie
směry českémodernistické
velmi
mystikou,
českou
a
českym.-humorem
z
fascinace
to knihy zrozené
kulturní
častorehabilitujícísměry pokládanév Čecháchkorrstruktérysoudobé
práce
dekadence);
(kupŤíkladu
česká
po1itiky za neoávotateh! zpátečnické
pŤijímala
kritika
česká
neofi,cidlní
jim
coŽ
smysl,
vracely
potsr<ycrrvědcri
s velkou spokojeností.o
Z rtlzígc5tárivodťr,jež zďe nelze uvést (ale které zajimavě analyzuje
novédoby
z českéstrány mimo jiná Podiven v e známépráci češiu dějinárh
noetického
do
zaplést
trvale
nedala
humanistika
potsm
ip,ut'u 1991i, se
zemitirr'
redukcionismu. Polsko bylo neustále rozvratnickou zemí,ai;'lďíž
myšlením
levičáck1i'm
více liberáIní. Kromě toho nebylo po válce zatíŽeno
ideje silně
a" tJ *i'v jako Čechy,ve kter1fch se však komunistické
válkou.
2.
světovou
jiŽ
pŤed
v období
projevovaly
. .Spot.'
. .,y,k.,.",., českékrásné literatury probíhal v Polsku.rozvoj
podlehli v
vfzkumu rest.otro strukturalismu. Fascinaci tímto směrem
z okruhu
školy,
(zejménaz
krakovské
šádesátÝchletech nejenom bohemisté

Jacka Balucha' jehož ctiŽádostí bylo zavedení teoretického vědomí do
slavistiky, ale rovněž polonisté: ze starší generace Maria Renata Mayenowá
a Stefanie Skwarczynská' z mladší (tehdy) Michal Glowiriski, Janusz
Slawiriski' Tento směr v prriběhu doby sťagnoval' Polonisté, jak o tom svědčí
mj. práce Ryszarda Nycze (kupŤíkladu Tbhstowy šwiat, 1994), se od něj
odchylují směrem k poststrukturalismu a dekonstrukci' Bohemisté u něj
setrvačností z stali do dnešního dne, aniž by se pokoušeli revidovat svlij
postoj. Zďá se, Že slezská slavistika nejrychleji vfrde z tohoto impasu:
zásluhou anglistťr Tadeusze Slawka, Tadeusze Rachwala a Tadeusze Miczky
a mnohfch dalších se tam rozvíjí postmodernistické hnutí, které umoŽiruje
nahlédnout strukturalismus
z nové perspektivy. Je záhodno také
pŤipomenout, že toto hnutí se v1víjí ve spolupráci s profesorem Douwe
Fokkemou z Utrechtu, kterf Ťídíglobální vyzkum tohoto proudu v rámci
l'Association Internationale de Littérature Comparée'
Na rozdíl od Krakova varšavské slavistické stŤedisko soustŤeděné kolem
Instytutu Slowianoznawstva Polské akademie věd (Edward Madany, Barbara Jankowská, Barbara Jaroszewicz-Kleindienstová,
Andrzej Gordziejewski,
Jadwiga Russocká) v polovině sedmdesát1Íchlet po pádu qfzkumu ''svazkri
a stykri',' které byly dowšeny poměrně hodnotnou kolektivní prací,'"ydanou
pod vedením J. Slizi ského _ Stosunki literachie polsko-czeskie i polsko-stowachie 1890- 1939 (Polsko-českéa polsko-slovenské |iterártívztahy 1890-1939' Wroclaw 1978), začalo klást d raz na stránku sociologickou, kulturologickou a antropologickou a zajímat se víc o ideje, podvědomí neŽ o
formy. Do centra pozornosti se dostaly otázky národnostní, napŤíklad v
knize Barbary Jaroszewícz-Kleindienstové Czechy i Czesi u opiníach polshich parniqtniharzy XIX wieku (do powstania styczniowego) (Čechy a Češi
podle mínění polskych memoarist
19. století, Wroclaw 1985) či v kolektirmí
publikaci We wtasnych oczach (Vlastníma očima, Warszawa ].977), vydané
za redakce H. Janaszek-Ivaničkové aj.)' Byla to antologie esejri 20. století
věnovan;ích národnímu vědomí západních a jižních Slovan ' Ukazovala
doposud v Polsku utajované zálrežitostt,které byly v rozporu s ,'proletáŤskym
internacionalismem', - zejména komplexy, fobie a národní aspirace stŤedních a mal5Ích slovansk ch národtl, včetně Čechri a Slovákri' Ke stejné pro.
blematice se vztahovala také monografie H. Janaszek-lvaničkové o Štrírovi
Kochaneh Slawy: Studium o Íudouicie Št,i,"n(Katowice 1968). Vznikla na
základě autorčina dlouhodobého prisobení na Slovensku a v drisledku tohoto
faktu její zqfšené citlivosti v či nacionálním otázkám' V této monografii
věnované slovenskému spisovateli česk5ía československ;/'kontext zaujírnal
velmi drjležité místo, pŤedevším z hlediska tzv. česko.slovenského rozkolu,
jeho pŤíčina drisledkri pro další koexistenci Cechri a Slovákri. Problematika
obsaŽená ve dvou posledních knihách se setkala se značnfm zájmem širší
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veŤejnostiv Polsku, ježji vnímá jako pŤekvapivě aktuální. Psal o nich tisk
rrizn ch orientací.
V osmdesát1fchletech vznikly silné svazky, hlavně mladšíchbohemistri
(ďe nejen mladších),s česk mi disidenty,jejichžqÍsledkem byla mezi jin;im
vědecká konference věnovaná Milanu Kunderovi, pŤekladyz díla V. Havla,
J. Patočky, M. Šimečky,hovorri A. J. Liehma, antologie disidentské
publicistiky zpracovanéA. Jagodziriskym a mnohédalšívydanév ',druhém
oběhu',- to znamená mimo dosah tiskovéhodozonr' v samizdatu. T}to knihy'
prezentujícíkulturu alternativní vričivládnoucímu režimu,měly sice nízkf
náklad' a tudíŽtaké nevelk;/'dosah,aIe zato velky dopad _jako něco, co
se vymykalo z vnucovanéhovzorce'
Česká disidentská literatura ajejí spojitost s Polskem v osmdesát ch
letech měla b1/tna kongresu pŤedmětemzvláštníchrivah. omezím se tedy
na konstatování, že v panorámatu literárněvědné bohemistiky spojení
polsk ch literárních vědcri s myšlenkami českéhodisentu sehrálo rilohu
podobnouté,jakou plnilo ve stalinskémobdobíodvolávání se - prostŤednictvím čapkovskégenerace - k politickfm modelrim parlamentní demokracie
nebo k estetick5'rnodkazrim avantgardy lycházející mimo vzory socialistickéhorealismu' Vjednom i ve druhémpŤípaděšloo pŤekonávánínoetického
redukcionismu a v delšíperspektivně - o změnu systému'
Jak jsem jiŽ uvedla na počátku,varšavská,krakovská a slezská bohemistika
po 2. světovévá|cevycházely v oblasti dějin literatury z bodu téměŤnulovémateriály
ho, pokud nebudeme brát v rivahu těžkodosažitelnépŤedválečné
knihovnách' Znovu obnovená - v doslovnémi pŤeneseve válkou zničen1fch
trosek se mohla pochlubit nejen více neŽ
ném vfznamu - z poválečn1Ích
několika desítkami svazkri individuá]ních a kolektivních prací (zahrnujíc
rovněžPamigtnik Sloviaríski,kter1fmnoho pozornosti věnovď bohemistice),
ďe také díly,která mají syntetick ráz. Myslím tím pŤehlednéa z polského
literatury JÓzefa Magnuszewhlediska hodnotnéuniverzítni Dějiny česhé
ského(Historia literatury czeshiej,Wroclav 7977),zahrnujícíhistorii českého
písemnictvíodjeho počátkriažpo současnost'Je to sice tradiční,postpozitivistická monografie, avšak pro polskéhočtenáŤevelmi vzácná. Na širokém
politicko-společenskémpozadíobjasĎuje Magnuszewski domácímu čtenáii
specifiku českéliteratury, uvádí ho do cizího světa jejích kÓd a v1fznam ,
zároveí ukazuje hlavní styčnébody literatury českéa polské, vzájemné
prisobenía někdy takézaprijčování.
Je to dflo lepšív kapitolách vztahujících
se na staršíliteraturu' slabšív bliŽšísoučasnosti,ale samostatnév írsudcích
a poctivév hodnocení.V kaŽdémpŤípaděpo krátkém období',zakolísání..
v padesát1/chletech se Magnuszewski snažil bjt v celémsvémdalšímživotě
vědcem nezávisl;Ím a nepŤihlížetnátlaku ani domácích, ani zahraničních
politikri doŽadujících
se, aby byli odstraĎováni spisovatelénepohodlnípo

roce 1968.Vjeho učebnicibyly v kladnémsvětle ukázáni tvrirci vyhoštění
v tomto obdobíz česk]fchknihoven, napŤíkladJaroslav Seifert nebo Milan
Kundera. Cennym korelátem Magnus zewskéhoH i storii l iterat ury czeskiej
bylo vysokoškolskéskriptum Jacka Ba|ucha Literatura czeska (1918.196&:
Wyhtady (KrakÓw 1973)s efektním oceněnímpÍínosuavantgardního hnutí
v rozvoji česképrÓzy, poezie a dramatu.
Posledním dílem polskébohemistickétvorbyje prozatím obšírnákolektimí publikace Literatury zothodniostowí"ashb czasÓwprzetomu, 1980.1990:
Pnewodnih entykl.opedyczn.y1, 2 (Západoslovanskéliteratury oMobí pŤelomu,
1980-1990'red' Halina Janaszek-Ivaničková,Katowice-Šlg'sk)'
První svazek
tohotodíla,věnovan;íliteratuŤelužickéa slovenské,byl vydán v roce 1994,
druh , věnovan5íčeské
literatuŤe,je v tisku. Autorskyje v něm zastoupen
qfkvět naší bohemistiky, její čelníreprezentanti rrizn]fch ideologickfch
opcí (od Jacka Baluc}.'a a Zdzis|awa Niedzielu po Witolda Nawrockého).
Kniha, vysledek mnoh]Íchlet kolektivní práce, vznikala v době zo.atené
- na pŤechoduod totalitarismu k demokracii, od socialismu
ke kapitalismu.
Nevyhnutelně musí tedy odráŽet chaos a kvas času,ve kterémžijeme.Tbuto
knihou jsme s jistou sebevražednoudesperací (a|e zároveť,,
s pocitem
zodpovědnosti vr]čipŤedmětu našeho zájmu a služebnosti vriči polské
společnosti)vstoupili do inferna současnosti,jejížspravedlivév]fookyse
dají těŽko očekávat,jak tomu nasvědčujítaké pÍftlady z ne tak dávné
minulosti. Poukazují na to' mimo jiné, dějiny recepce Stownika pisarzy
zachodnio- i potudniowostowiarishich(Slovník západ'o-a jihoslovansk]fch
spisovatelri), vydaného v roce I974 ve Varšavě, edičně zpracovaného
J.Magnuszewsk;im, na kterém kritici nenechali ani chlup.s PŤestodílo
sloužídodnes, a dokonce se po dvaceti letech od svéhovzniku dočkalo
oficiálního oceněníze strany Komitetu Slowianoznawstva (Polskéakademie
věd), cožvšak na věci nic nemění.
Jak l'ypl;ivá z méhopŤespŤíliš
zkrácenéhopŤehledu:cesty a scestíliterrírněvědnébohemistiky jsou těsně spjaty s politick:im osudem dvou stŤedoewop
skfch zemí.Snahy polsk;/chbohemistri nepochybně svědčío vynakládaném
risilí po sobě nastupujícíchgeneracív pŤekonávánítohoto osudu'
Většina polsk;/'chbohemist se instinktivně a spontánně zajímala a
zajímá o takové směry v českéliteratuŤe, které by byly rovněŽ pŤínosem
jak pro hledání demokratického,otevŤeného
modelu současné
společnosti
v Polsku, tak i pro hledání vytŤr.beného
estetického literárního vkusu.
Pokud jde o první model, s jistou nostalgiíjsem nucena konstatovat,
žečapkovskávize demokracie, tolerance a empatie nejen u nás, ale myslím
si, že také v Čechách,nadále z stává nedostiŽn'Ímvzorem.

" Literatura na šwiecie1975, č.9; d,ále inWieloetos
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veŤejnostiv Polsku,ježji vnímájako pŤekvapivěaktuální' Psal o nich tisk
rrizn;fch orientací.
V osmdesát ch letech vznikly silnésvazky, hlavně mladšíchbohemistri
(ďe nejen mladších),s česk;imidisidenty,jejichžqfsledkem byla mezi jin;Ím
vědecká konference věnovaná Milanu Kunderovi' pŤeklady zdflaY. Havla,
J. Patočky' M. Šimečky,hovorri A. J. Liehma, antologie disidentské
publicistiky zpracovanéA. Jagodzirísk;fma mnohédalšívydanév ',druhém
oběhu.'- to znamená mimo dosah tiskovéhodozoru' v samizdatu. T}to knihy'
prezentujícíkulturu alternativní vličivládnoucímu režimu' měly sice nízky
náklad, atudiž také nevelk1fdosah, a|e zato velk1fdopad -jako něco, co
se vymykalo z vnucovanéhovzorce.
Českádisidentská literatura a její spojitost s Polskem v osmdesát1fch
letech měla b}ítna kongresu pŤedmětemzvláštních rivah. omezím se tedy
na konstatování, že v panorámatu literárněvědné bohemistiky spojení
polsk ch literárních vědcri s myšlenkami českéhodisentu sehrá]o rilohu
podobnou té,jakou plnilo ve stalinském obdobíodvolávání se - prostŤednictvím čapkovskégenerace - k politickfm modelrim parlamentní demokracie
nebo k estetick m odkazrim avantgardy vycházejícímimo vzory socialistickéhorealismu. Vjednom i ve druhémpŤípaděšloo pŤekonávánínoetického
redukcionismu a v delšíperspektivně - o změnu systému.
Jak jsem jiŽ uvedla na počátku,varšavská,krakovská a slezská bohemistika
po 2. světovéválce vycházely v oblasti dějin literatury z bodu téměŤnulové.
materiály
ho, pokud nebudeme brát v vahu těžkodosažitelnépňedválečné
ve válkou zničen;fchknihovnách. Znovu obnovená - v doslovnémi pŤenesetrosek se mohla pochlubit nejen více neŽ
ném vyznamu _ z pováIečn1ich
několika desítkami svazkri individuálních a kolektivních prací (zahrnujíc
rovněžPamigtnik Slovia ski, kte4/'mnoho pozornosti věnoval bohemistice),
ďe také díly,která mají syntetick;f ráz. Myslím tím pŤehlednéa z polského
literatury Jízefa Magnuszewhlediska hodnotnéuniverzitní Dějiny česhé
ského(I1lsloria literatury czeshiej,Wroclav 1977),zahrnujícíhistorii českého
písemnictvíod jeho počátkriaŽ po současnost.Je to sice tradiční,postpozitivistická monografie, avšak pro polskéhočtenáŤevelmivzácná. Na širokém
politicko-společenskémpozadíobjasĎuje Magnuszewski domácímu čtenáŤi
specifiku českéliteratury, uvádí ho do cizího světa jejích kÓdri a v;íznamri'
zátoveít ukazuje hlavní styčnébody literatury českéa polské, vzájemné
prisobenía někdy takézaprijčování.
Je to dílolepšív kapitolách vztahujících
se na staršíliteraturrr, slabšív bliŽšísoučasnosti,ale samostatnév sudcích
.'zakolísání',
a poctivév hodnocení.V každémpŤípaděpo krátkém období
v padesátfch letech se Magnuszewski snažil b;ft v celémsvémdalšímživotě
vědcem nezávisl;fm a nepŤihlíŽetnátlaku ani domácích,ani zahraničních
politikri dožadujících
se, aby byli odstraŘováni spisovatelénepohodlnípo

roce 1968. Vjeho učebnici byly v kladném světle ukázáni tvrirci vvhoštění
v tomto období z česk ch knihoven, napňíklad Jaroslav Seifert nelo Milan
Kundera. Cenn m korelátem Magnuszewského Historii literatury czeskiej
bylo vysokoškolské skriptum Jacka Ba|lclta Literatura czeska (1918-196&:
Wyhtady (KrakÓw 1973) s efektním oceněním piínosu avantgardního hnutí
v rozvoji česképrÓzy, poezie a dramatu.
Posledním dílem polské bohemistické tvorbyje prozatím obšírná kolektivní publikace Lifuratury zachodniostowinnshiz czosÓw przetomu, 1980. 1990:
Pnewodnik entyhlopedyczrly 1, 2 (Zápaďoslovanské literatury období pňelomu,
1980-1990, red. Halina Janaszek-Ivaničková, Katowice-Šlgsk). První svazek
tohoto dÍla, věnovan;Í literatuŤe lužické a slovenské, byl vydán v roce 1994,
druh;Í, věnovan;Í českéliteratuŤe, je v tisku' Autorskyje v něm zastoupen
qíkvět naší bohemistiky, její čelní reprezentanti rrizn;ich ideologick1fch
opcí (od Jacka Balucha a Zďzis|awa Niedzielu po Witolda Nawrockého).
Kniha, vyísledek mnoh;fch let kolektivní ptáce, vznikala v době zmatené
- na pňechodu od totalitarismu k demokracii,
od socialismu ke kapitalismu.
Nelyhnutelně musí tedy odrážet chaos a kvas času, ve kterém Žijeme. Tbuto
knihou jsme s jistou sebevražednou desperací (ale zároveĎ s pocitem
zodpovědnosti v či pŤedmětu našeho zájmu a služebnosti vriči polské
společnosti) vstoupili do inferna současnosti, jejíž spravedlivé v;/roky se
dají těžko očekávat, jak tomu nasvědčují také piftlady z ^e tak dávné
minulosti. Poukazují na to, mimo jiné, dějiny recepce Stownika pisarzy
zachodnio. i potudniowostowiaríshich (Slovnft západ.- a jihoslovansk ch
spisovatelri), vydaného v roce Ig74 ve Varšavě, edičně zpracovaného
J.Magnuszewsk]Ím' na kterém kritici nenechali ani chlup.5 PŤesto dílo
slouží dodnes, a dokonce se po dvaceti letech od svého vzniku dočkalo
oficiální}ro ocenění ze strany Komitetu Slowianoznawstva (Polské akademie
věd), coŽ však na věci nic nemění.
Jak vypl vá z mého pŤespríiš zkráceného pŤehledu: cesty a scestí literáLrněvědné bohemistiky jsou těsně spjaty s politick m osudem dvou stŤedoewop
sk]Ích zemí' Snahy polsk;/ch bohemistrj nepochybně svědčío vynakládaném
Írsilí po sobě nastupujících generací v pňekonávání tohoto osudu.
Většina polsk]Ích bohemistri se instinktivně
a spontánné zajíma|a a
zajímá o takové směry v české literatuňe, které by byly rovněž pffnosem
jak pro hledání demokratického, otevŤenéhomodelu současnéspolečnosti
v Polsku, tak i pro hledání vytŤr.benéhoestetického literárního vkusu.
Pokud jde o první model, s jistou nostalgií jsem nucena konstatovat,
žečapkovská vize demokracie, tolerance a empatie nejen u nás, ale myslím
si, Že také v Čechách, nadále zistávánedosliŽn.Ím vzorem.

.

164

Literatura na šwiecie1975, č.9; dá|e inWieloptos

165

LITERÁRNĚvĚnNÁ BoHEMIsTIKA v RAKoUsKU
JOSEF VINTR

Univerzitní bohemistika v Rakousku slaví letos 220 let svéhotrvání - roku
jazyka
I775 by| na vídeĎskéuniverzitě jmenován první profesor českého
a literatury JosefValentin Z|obicky. Na ostatních čtyŤechrakousk ch univerzitách však bohemistika jako diplomoqí obor nebyla a ani dnes není,
existují tam pouze jazykové kursy. První dvě století bohemistiky ve Vídni
zde budou jen velmi stručněshrnuta, podrobnéinformaceje možnona|ézt
v drikladnějšíchpopisech česk;fchi rakousk ch, z posledníchpŤedevším
u G. Wytrzense a S' Hafnera. V tomto krátkém pŤíspěvkuse soustŤedím
na poslednízhruba desetinu oněch 220|et, kteroujsem na vídeĎskémInstitutu slavistiky prožil.
Vraťmese nejprve ke Zlobickému.Během svévícejak tŤjcetiletéčinnosti
s vědci národna vídeĎskéuniverzitě byl spojen Ťadoukontaktri pŤedevším
níhoobrození,jakto dokládá jeho korespondences Dobrovskym,kte4í mu
mimo jiné vděčíza podnět k napsání mluvnice. Zásluhy o českou]iteraturu
má i jeho nástupce na univerzitě a vydavatel Pruotin pěknych umění, Jan
Nepomuk Norbert Hromádko. Tlvalé a vyznamné místo v českéliterární
vědě zaujímá Alois Vojtěch Šembera,aŽ do roku 1882 profesor českéŤeči
a literatury na vídeřské univerzitě, autor dvousvazkoqfch Dějin íečia
(1858),kte4f udržovalosobnístyky s celou českou
literatury česhoslouenská
spisovatelskou i politickou elitou, avšak po sqÍch rozhodn ch vystoupeních
proti rukopisn;Ím padělkrim byl doma pronásledován a zavtžen, Zmínku
zaďroužítaké znalec staré českéliteratury Julius Feyfalik, prisobícítehdy
ve vídeískéHofbibliothek, jakož i bratŤi Jirečkové.Po Šemberoviprisobil
pamá.
na vídeřské univerzitě jako lektor češtinyvydavatel star1fchčesk1/'ch
pak
pŤednášel
o
českém
po
něm
Menčík,
Ferdinand
Tomáše
Bati
tek a tchán
jazyce a literatuŤev rámci sv5Íchkomparatistickych slavistick;fch pŤednášek
profesor Václav Vondrák (u něho a u Vatroslava Jagiéetehdy studovalo
ve Vídni mnoho v znamnych česk;íchslavist , napŤíkladJosef Vašica).
Vondrákriv odchodna nově založenouuniverzitu v Brně roku 1920 znamená
profesor na vídeĎskéuniverzitě. NástuppŤerušenístaletétradice česk1Ích
ce JagiÓriv, Nikolaj SergejevičTlubeckoj, pŤednášelsice také českouhispamátky staréčeskéliteratorickou gramatiku a zajímalse o nejdriležitější
jeho
jako
pŤítelRoman Jakobmladší
v
míŤe
ne
takové
zdaleka
ovšem
tury,
son, k němuž do Brna častozajížďěl.Také první profesor bohemistiky ve
Vídni po druhé světovéválce, externista Friedrich Repp, se soustŤedil na
staročeskouliteraturu. Poslednírokyjeho prisobenína konci šedesát;/ch
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letjsemjiž ve Yídnizažt|' Tehdy začalpŤednášetnovějšíčeskouliteraturu
v rámci sqfch komparatisticky pojatfch dějin slovansk;fchliteratur dlouhole!profesor našehoinstitutu a ve slovanskémsvětě lznávany literární
vědec Giinther Wytrzens.
Politickéuvolněníšedesát ch let spojenés většímexportemčeské
kultury, pŤedevším
však rok 1968 a následujícíemigračnívlna, silně zvfšily
zájem Rakušanri o literaturu severníhosouseda.NajaŤe roku 1968 byla
zŤízenanová profesura slavistiky' Z Praby na ni byl povolán František
Václav Mareš,kter si mne tehdy vzal do Vídnějako asistenta. NovémoŽnosti k rozšíŤení
znalostí českéliteratury a kultury mezi nejen rakousk;fmi
mlad;mi zájemci pĚineslozavedeníbohemistiky jako samostatnéhooboru
v roce 1977, se zqfšenímpočtubohemistick1fchpŤednášeka cvičení(ovšem
jak1fparadox:dnes,pět let po pádu komunistick;fchrežimri,se v Rakousku
uvažujeo zrušeníbohemistikyjako samostatnéhodiplomovéhooboru!).od
roku 1977, kdyjsem se ve Vídni lrabilitoval, pŤednáším
vedle lingvistiky
trvale staršíčeskouliteraturu, po jmenování profesoremroku 1980 aždo
pffchodu kolegy Winczera v roce 1992jsem pŤednášeli novějšíčeskouliteraturu, literárněvědnédisertačnía diplomovépráce k české
literatuŤevšak
vedl až do druhé poloviny osmdesát;fchlet pŤevážněprofesor Wytrzens.
Nejnovějšíčeskouliteraturu vyučujeod konce sedmdesát1fchlet takéuniverzitní lektorka a pŤekladatelka Christina Rothmeierová. od zimního semestru 1992/93 pŤednášínovějšíčeskouliteraturu Pavol Winczer, povolan
z Bratislavy na vídeĎsk Institut slavistikyjako profesor západoslovansk;fch
literatur' PŤedrokem dostala novémístoasistenta pro českoua slovenskou
literaturu Gertrude Zandová. od zimního semestru 1990/91seu nás vystŤídali jako hostujícíprofesoĚi literární vědci z Brna i Prahy, docent Milan
Suchomel, profesorZdeněk Kožmín,docentJiŤíHol;Í,a dalšíosobnostivědeckéi spisovatelskéa pŤekladatelskénajednotliv ch pŤednáškácha diskusních večerech.Teprve po listopadu 1989 mohli b t do Vídně Českou
republikou vysíláni lektoŤičeštiny'kteff vedlejazykoq/'ch kursri v interpretačněpŤekladoqfch cvičeníchuvádějí našeposluchačenavíc do metod dnešní
českéliterární vědy.
Zájem studentri o českouliteraturu je nejčastějším
motivem, kterÍ je
pŤivádí ke studiu bohemistiky, dále to b;ivajívlivy rodinné,pÍípadněpolitickokonjunkturální. Prvnívlna zqÍšeného
zájmu o bohemistiku se objevila
ve druhé prili šedesátfchlet a zvláště po roce 1968.Tfvala pak, postupně
se zeslabujíc,aždo poloviny sedmdesát;íchlet. Studenti, kteŤítehdy byli
na studijních pobytechv Ptaze,ptožívali velmi emocionálně pronásledoviíní
vědcri a umělcri v nastupujícítzv. normalizaci. Z tétovlny mlad;Íchbohemistri vyšla mimo jiné takézmíněná Christina Rothmeierová (tehdy Ladstátterová, provdaná pak Hansen-Lijveová). V seminárních i soukromych diskusích mezi kolery a studenty byla na vídeĎskéslavistice věnována zr šená
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Univerzitní bohemistika v Rakousku slaví letos 220 let svéhotrvání - roku
1775 byl na lrdeĎské univerzitě jmenován první profesor českéhojazyka
a literatury JosefValentin Zlobick . Na ostatních čtyŤechrakousk1fch univerzitách však bohemistika jako diplomov1fobor nebyla a ani dnes není,
existují tam pouze jazykové kursy. První dvě století bohemistiky ve Vídni
zde budou jen velmi stručněshrnuta, podrobnéinformaceje možnona|ézt
i rakousk;fch, z posledníchpŤedevším
v dlikladnějšíchpopisech česk1fch
u G. Wytrzense a S' Hafnera. V tomto krátkém pĚíspěvku se soustŤedím
na poslednízhruba desetinu oněch 220|et, kteroujsem na vídeĎskémInstitutu slavistiky prožil.
Vraťmese nejprve ke Zlobickému.Během svévícejak tŤicetiletéčinnosti
na vídeĎskéuniverzitě byl spojen Ťadoukontaktri piedevšíms vědci národního obrození,jak to dokládá jeho korespondence s Dobrovskfm, kter1fmu
mimo jinévděčíza podnět k napsánímluvnice. Zásluhy o českouliteraturu
má i jeho nástupce na univerzitě a vydavatel Pruotin pěhn!,chumění, Jan
Nepomuk Norbert Hromádko' Tivalé a v znamné místo v českéliterárni
vědě zaujímá Alois Vojtěch Šembera,aŽ do roku 1882 profesor českéŤeči
a literatury na vídeřské univerzitě, autor dvousvazkov1fch Dějin Ťečia
(1858),kte4f udržovalosobnístyky s celou českou
Iiteraturyčeshoslouenshé
spisovatelskou i politickou elitou, avšak po svych rozhodnych vystoupeních
proti rukopisn m padělkrim byl doma pronásledován a zavtžen. Zmínku
zas].ouží
také znalec staré českéliteratury Julius Feyfalik, p sobícítehdy
ve vídeĎskéHoÍbibliothek, jakož i bratŤi Jirečkové.Po Semberovi prisobil
na vídeĎskéuniverzitě jako lektor češtinyvydavatel star;ich česk;fchpamátek a tchán TomášeBati Ferdinand Menčík,po něm pak pŤednášelo českém
jazyce alíteratuŤe v rámci sv;íchkomparatistick;fch slavistickych pŤednášek
profesor Václav Vondrák (u něho a u Vatroslava Jagt e tehdy studovalo
ve Vídni mnoho qfznamn;fch česk;Íchslavistri' napŤíklad Josef Vašica)'
Vondrákriv odchodna nově založenouuniverzitu v Brně roku 1920 znamená
pŤerušení
staletétradice česk ch profesor na vídeřskéuniverzitě. Nástupce JagiÓriv, Nikolaj SergejevičTlubeckoj, pŤednášelsice také českouhispamátky staréčeskéliteratorickou gramatiku azajimalse o nejdriležitější
tury' zdaleka ovšemne v takovémíŤejako jeho mladšípŤítelRoman Jakobson, k němuž do Brna častozajíŽďél'Také první profesor bohemistiky ve
Vídni po druhésvětovéválce' externista Friedrich Repp, se soustŤedilna
staročeskouliteraturu. Poslednírokyjeho prisobenína konci šedesálfch
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letjsemjiž ve Vídni zažil.Tehdy začalpňednášetnovějšíčeskouliteraturu
v rámci sqfch komparatisticky pojatfch dějin slovansk ch literatur dlouholet1f profesor našeho institutu a ve slovanském světě uznávany literární
vědec Giinther Wytrzens.
Politickéuvolněníšedesát1fch
let spojenés většímexportemčeské
kultury, pŤedevšímvšak rok 1968 a následující emigračnívlna, silně zvfšily
zájem Rakušanrfo literaturu severníhosouseda. NajaŤe roku 1968 byla
zÍízena nová profesura slavistiky. ZPtďny na ni byl povolán František
Václav Mareš, kte4í si mne tehdy vzal do Vídně jako asistenta. Nové moŽnosti k rozšíŤení
znalostí českéliteratury a kultury mezi nejen rakousk mi
mladymi zájemci'pŤineslozavedeníbohemistiky jako samostatnéhooboru
v rcce 1977, se zv1fšením
počtubohemistick;ÍchpŤednášeka cvičení(ovšem
jak;f paradox: dnes, pět let po pádu komunistick;y'chreŽimri, se v Rakousku
uvažujeo zrušeníbohemistikyjako samostatnéhodiplomovéhooboru!).od
roku 1977, kdyjsem se ve Vídni habilitoval, pňednášímvedle lingvistiky
trvale staršíčeskouliteraturu, po jmenování profesoremroku 1980 aždo
pŤíchodukolegy Winczera v roce 1992jsem pŤednášeli novějšíčeskouliteraturu, literárněvědnédisertačnía diplomovépráce k české
literatuŤevšak
vedl až do druhé poloviny osmdesát1íchlet pŤevážněprofesor Wytrzens.
Nejnovějšíčeskouliteraturu qrrrčujeod konce sedmdesát1/chlet takéuniver.
zitní lektorka a pŤekladatelka Christina Rothmeierová. od zimního semestnl 1992/93 pŤednášínovějšíčeskouliteraturu Pavol Winczer, povolan;/
z Bratislaly na vídeĎsk;Í
Institut slavistikyjako profesorzápadoslovans\ích
literatur. PŤedrokem dostala novémístoasistenta pro českoua slovenskou
literaturu Gertrude Zandová' od zimního semestru 1990/91seu nás vystŤídali jako hostujícíprofesoii literární vědci z Brna i Prahy, docent Milan
Suchomel, profesorZdeněk Kožmín,docentJiŤíHol;i, a dalšíosobnostivěďeckéi spisovatelskéa pŤekladatelskénajednotlir ch pŤednáškácha diskusních večerech.Teprve po listopadu 1989 mohli b t do Vídně Českou
republikou vysíláni lektoŤičeštiny'kteŤívedlejazykov5íchkursri v interpretačněpŤekladoqfchcvičeníchuvádějínašeposluchačenavícdo metod dnešní
českéliterární vědy.
Zájem studentri o českouliteraturu je nejčastějším
motivem' kterf je
pŤivádí ke studiu bohemistiky, dále to bfvají vlivy rodinné,pŤípadněpolitickokonjunkturální. Prvnívlna zqfšenéhozájmu o bohemistiku se objevila
ve druhé prili šedesát ch let a zvláště po roce 1968. Tlvala pak' postupně
se zeslabujíc,aždo poloviny sedmdesát;fchlet. Studenti, kteŤítehdy byli
na studijních pobytechv Ptaze,ptožívali velmi emocionálně pronásledoviíní
vědcri a umělcri v nastupujícítzv. norma|izací.Z tétovlny mlad5íchbohemistti vyšla mimo jiné také zmínénáChristina Rothmeierová (tehdy Ladstátterová, provdaná pak Hansen-LÓveová).V seminárních i soukrom ch diskusíchmezi kolery a studenty byla na vídeřskéslavistice věnována zqÍšená
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pozornost pražskémuliterárněvědnému strukturalismu. o jeho propagaci
se v západních odborn ch kruzích r{'znamně zasloužilokoncem sedmdesát1fchlet nově vzniklé vídeĎsképeriodikum Wiener Slawistischer A]manach.
By|za|ožen roku 1978 Aage Hansenem-l vem, Gerhardem Neweklowsk;im,
Tilmannem Reutherem a mnou se záměrem poskytnout publikačníforum
pŤedevším
neŽáďoucim a zakázan1lm rusk m a česk;fmvědcrim i umělcrim.
Česká literární věda tétomoŽnosti bohatě využila zvláště v prvních deseti
svazcích Almanachu. V;fznamnéstudie zde otiskli Miroslav Drozda, Miroslav Červenka, Miroslav Procházka, oleg Sus, A]exandr Stich, Petr Holman,
Milan Jankovič,A]ešHaman, Zdeněk Pešat,Pavel Tbost a další.od osmde.
sát ch let se otevŤelpŤíspěvk m z oblasti novějšíchslovansk ch literatur
i Wiener Slavistisches Jahrbuch, zaměŤenfpŤedtímpŤevážněna jazykovědu
a filologii.
Zájem studentri o bohemistiku i dalšíobory slavistiky začalsilně upadat
ve druhépuli osmdesátfch let. Mladílidé nevidě]i vbohemistice perspektivu
pro životníuplatnění. Studovalijen ojedinělínadšenci,ovlivnění častostudijním poby'temv Praze, během něhožse někteŤídostávali do styku s kruhy
samizdatu. Tito studenti pak disidentrim mnohdy dovedli obětavě a odvážně
pomoci, ale dokáza]i také samizdat zkoumat a jeho dílčíoblasti popsat, jak
to dokumentuje napŤíkladdiplomová práce našíabsolventky Johanny Possetovéo periodikách českéhosamizdatu, jež knižně vyšla i v českémpŤekladu. Tím se dostáváme k disertačníma diplomoqlnn pracím našich absolventri - i zde zristanu u posledníhočtlrtstoletí,staršíridaje shrnul G. Wytrzens v citovanémpŤíspěvku.VídeĎsképráce ovšemnarozdí| od německ1fch
nevycházejítiskem, a proto většinouzristávají neznámy širšíodbornéveŤejnosti, i když by si mnohé z nich alespo dílčípublikaci zas|otlžil.y.Z |iteriírních prací k nim patŤípŤedevšímdisertace o poetismu Christiny Ladsťát.
terové(nyní Rothmeierové),dále práce o J. S. Macharovi, o vypravěčsk ch
strukturách Egona Hostovského, o Prvotinách pěkn ch umění, o pohádkách
bratŤíČapkri,o dětsk;fchknížkáchČtvrtt<oqcn i diplomovépráce na jin;fch
institutech vídeĎskéuniverzity, zvláště na germanistice a na literární komparatistice, zabyvajicí se někdy také kontrastivně nebo komparatisticky
českouliteraturou, napŤíklad germanistick á práce srovnávajícímotiviku
Boženy Němcové a Marie Ebner-Eschenbachové, studie u komparatistri
o česk;fchnakladatelstvích v 19. století a jiné. Problematika českédětské
literatury je i v posledníchletech pro vídeřskébohemistyjednou z nejatraktivnějších,jak dokládají jejich pŤekladyi diplomová práce o díle oty HoÍinana.
Posledně zmíněná práce je jednou z prvních ze druhé silnévlny bohemistri,
kteŤík nám pŤišlipod vlivem listopadu 1989. Po dvou siln1fchročnících,
kdy v letech 1990 a 1991 začalobohemistikujako obor nově studovat asi
šedesátstudentri, počtynoqfch zájemcrijiž v posledníchdvou letech q/razně
klesají. Ukončenístudia se z tétopolistopadovévlny nyní blíŽíasi dvacet
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bohemistri. K jejich ideálrim patŤili na zač,átkw studia pŤedevším Václav
Havel a Jaroslav Seifert, ale zajímali se silně i o Milana Kunderu a autory
dětské literatury. V prriběhu studia se jejich zájmy a preference v české
literatuŤe ďferencovďyjednak
na mezivá]ečnou klasiku (zvlráště Karel Čapek,
Madislav Vančura), jednak na tzv. zakázané autory z komunistické éry'
Soustavné vedení našich studentri k precizní práci s textem, k jeho formální
i sémiotické interpretaci a k zachycení německo-, pffpadně rakousko-česk;Ích
literárních interferencí i kontrastri vede většinu diplomand
k atraktivním
témat m pŤedevšímliteratury disentu, pŤípadně exilu a jejich textovym
rozborrim, některé však pŤivede i k literatuŤe staročeské a barokní, ovšem
t,aké, zatím ojediněle, i k mÓdním feministick1fm pŤístuprim. Se zájmem
je ve Vídni mezi mlad;Ími sledován i současn;Ípražsky literárněvědnf
neostrukturalismus,
není však pňijímán nekriticky, nadšení sedmdesátych let
se neopakuje. (K literárněvědné metodologii a teorii však bude hovoŤit podrobněji kolega Winczer.) Projekty k novější i nejnovější českéliteratuŤe zpracovává a pŤednášky poňádá rovněŽ vídeĎsk1f neuniverzitní Institut fiir Wissenschafben vom Menschen, kter vydal německy spisy Jana Patočky, nyní
tam pracuje také známá pŤekladatelka Susanna Rothová' Nové možnosti
šíŤeníznalosti českéliteratury pro širšíveŤejnost nabízíjednak plánované
večery poezie v literárním centru A]te Schmiede, pŤednášky a diskuse v
rakouské Gesellschaft fiir Literatur a v novém Tschechisches Kulturzentrum
českéhovehyslanectví. Z mimovídeřsk5ích bohemist je tŤeba zmínit JiÍího
Moravu-Vlka, v Innsbrucku žijícfto propagátora českéliteratury a objevitele
cennych archívních materiálri c. k. policie o Karlu Havlíčkovi Borovském.
Vídeřská literárněvědná bohemistika je ve svém
Závétemkvyhledrim:
dnešním rozsahu mimo českézemě ojediněl m jevem, a to nejen v německé
jazykové oblasti, a mělo by b;it i v českém zájmu, aby zristďa jako samostatn;í
postavení vypl;/vá pro nás i naše absoldiplomoqf obor zachována.Ztohoto
venty i závazek _ bez zatížení konflikty a spory minulosti pÍispět rakouské
a německé kulturní veŤejnosti k poznání uměleck;/ch, humanistick;/ch a
evropsk;/ch hodnot české literatury.

Lrrrna'ruru,
SŤANISLÁUSHAI'NER:
Geschichte der Ósterreichischen Slawistik (bis 1920),inBeitriige zur Geschichte der Slauistik
in nichtslauisclren Li)ndern, Wien 1985, s. 11-88.
FRANTIŠEKA. soUKt,P:
Česká menšintl u Rukousku. Praha 1928.
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pozoťnostpražskémuliterárněvědnému strukturalismu. o jeho propagaci
se v západních odborn ch kruzích qÍznamně zasloužilokoncem sedmdesát;fch let nově vzniklé vídeĎsképeriodikum Wiener Slawistischer A]manach.
Byl zďožen roku 1978 Aage Hansenem-liivem, Gerhardem Neweklowsk;fm,
Tilmannem Reutherem a mnou se záměrem posk5rtnoutpublikačníforum
pŤedevším
nežádoucíma zakázan:ím rusk;/m a česk;/mvědcrim i umělcrim.
Českáliterární věda tétomoŽnostibohatě využila zvláštěv prvních deseti
svazcíchAlmanachu. V znamnéstudie zde otiskli Miroslav Drozda, Miroslav Červenka,Miroslav Procházka, oleg Sus, Alexandr Stich, Petr Holman,
Milan Jankovič,Aleš Haman, Zdeněk Pešat,Pavel Tlost a další.od osmdesátfch let se otevŤe]pŤíspěvkrimz oblasti novějšíchslovansk;fch literatur
pŤedtímpŤevážněna jazykovědu
i Wiener Slavistisches Jahrbuch, zaměŤen;í
a filologii.
Zájem studentri o bohemistiku i dalšíobory slavistiky začalsilně upadat
ve druhéprili osmdesálich let. Mladí lidéneviděli v bohemistice perspektivu
pro Životníuplatnění. Studovali jen ojedinělínadšenci,ovlivnění častostudijním pobytem v Praze, během něhoŽ se někteŤídostávďi do styku s kruhy
samizdatu. Tito studenti pak disidentrim mnohdy dovedli obětavě a odváŽně
pomoci, ale dokázali také samizdat zkoumat a jeho dílčíoblasti popsat, jak
to dokumentuje napffklad diplomová práce našíabsolventky Johanny Possetovéo periodikách českéhosamizdatu, jeŽknižně vyšla i v českémpŤekladu. Tím se dostáváme k disertačníma diplomoqim pracímnašich absolventri - i zde zristanu u posledníhočtvrtstoletí,staršírídajeshrnul G. Wytrzens v citovanémpŤíspěvku.VídeĎsképráce ovšemna rozdíl od německ1fch
nevycházejítiskem, a proto většinouzristávají neznámy širšíodbornéveŤejnosti, i když by si mnohé z nich alespoĎ dílčípublikaci zas|ouž1|y'Z|iteriírních prací k nim patŤípŤedevšímdisertace o poetismu Christiny Ladsťát.
terové(nyní Rothmeierové),dále práce o J. S. Macharovi, o vypravěčsk ch
strukturách Egona Hostovského,o Prvotinách pěkn;Íchumění,o pohádkách
bratŤíČapkri,o dětsk ch knížkáchČt,..tkoqÍ.t'i diplomovépráce na jin;/ch
institut,ech vídeĎskéuniverzity, zvláště na germanistice a na literární komparatistice, zabyvajícíse někdy také kontrastivně nebo komparatisticky
českouliteraturou, napŤíkladgermanistická ptáce srovnávajícímotiviku
BoŽeny Němcové a Marie Ebner-Eschenbachové, studie u komparatistri
o česk1fchnakladatelstvích v 19. století a jiné. Problematika českédětské
literatury je i v posledníchletech pro vídeĎskébohemisty jednou z nejatraktivnějších,jak dokládají jejich pŤekladyi diplomová práce o díIeoty Hofmana.
Posledně zmíněná práce je jednou z prvních ze dnrhé silnévlny bohemistri,
kteŤík nám pŤišlipod vlivem listopadu 1989. Po dvou siln1/ch ročnících,
kdy v letech 1990 a 1991 začalobohemistikujako obor nově studovat asi
šedesátstudent , počtynoqfch zájemcrijiž v posledníchdvou letech qÍrazně
klesají' Ukončenístudia se ztéto polistopadovévlny nyní blížíasi dvacet
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bohemistri. K jejich ideálrim patŤili na začátku studia pŤedevšímVáclav
Havel a Jaroslav Seifert, ale zajímali se silně i o Milana Kunderu a autory
dětské literatury. V prriběhu studia se jejich zájmy a preference v české
literatuŤe ďferencovďyjednak
na mezivá]ďnou klasiku (zvlríšte Karel Čapek,
Madislav Vančura), jednak na tzv. zakázané autory z komunistické éry.
Soustavné vedení našich studentri k precizní práci s textem, k jeho formální
i sémiotické interpretaci a k zachycení německo-' pŤípadně rakousko-česk;Ích
literárních interferencí i kontrastri vede většinu diplomand
k atraktivním
tématrim pŤedevšímliteratury disentu, pŤípadně exilu a jejich textovym
rozbor m, některé však pŤivede i k literatuŤe staročeské a barokní, ovšem
také, zatim ojediněle, i k mÓdním feministick;fm pŤístuprim. Se zájmem
je ve Vídni mezi mlad;/mi sledován i současn pražsk literárněvědn;Í neostrukturalismus,
není však pňijímán nekriticky, nadšení sedmdesát ch let
se neopakuje. (K literárněvědné metodologii a teorii však bude hovofit podrobněji kolega Winczer.) Projekty k novější i nejnovější českéliteratuŤe zptacovává a pŤednášky poŤádá rovněž vídeĎsk;i neuniverzitní Institut ftir.Wissenschaften vom Menschen, kter1y'vydal německy spisy Jana Patočky, nyní
tam pracuje také známá pŤekladatelka Susanna Rothová. Nové možnosti
šíŤeníznalosti českéliteratury pro širšíveŤejnost nabízíjednak plánované
večery poezie v literárním centru Alte Schmiede, pŤednášky a diskuse v
rakouské Gesellschaft' frir Literatur a v novém Tschechisches Kulturzentrrrm
českéhovelvys]anectví. Z mimovídeřsk5ích bohemistri je tŤeba zmínit JiŤího
Moravu-Vlka, v Innsbrucku žíjícfrtopropagátora českéliteratury a objevitele
cenn;/'ch archívních materiálri c. k. policie o Karlu Havlíčkovi Borovském.
Závéremkvyhledrim:
Vídeřská literárněvědná bohemistika je ve svém
dnešním rozsahu mimo českézemě ojediněl m jevem, a to nejen v německé
ja4rkové oblasti, a mělo by b;/t i v českém zájml, aby zristala jako samostatny
diplomoqf obor zachována , Z tohoto postavení vypl;fuá pro nás i naše absolventy i závazek _bez zatížení konflikty a spory minulosti pÍispět rakouské
a německé kulturní veŤejnosti k poznání uměleckych, humanistick1ích a
evropsk ch hodnot české literatury.
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JOSEF VINTR:
VztahyvídeĎskéabrněnskéslavistikyvmeziválečnédobě'sb.Brno
uěd,a a umžní meziu

lečného období u europském kontextu,

Brno

VZDÁLENÁ BLÍZKoST
(Bohemistika na rozhraní dvou kultur)

1243-1993-Brněnsktj
1993' s.47-5I.

CHRISTA RoTHMEIERoVÁ

GÚNTIIER WYTRZENS:
Bohemistika

v Rakouskl,

Materidly

ze sytnpozia o bohemistbe

u zahraničí, Praha

1979. s.35-43.

let se slavistika v drisledku libeÍa|izacetzv. ''v chod.
V polovině šedesát1ích
ního bloku', i v drisledku pŤílivuabsolventri ze stŤedníchškol, na kter;Ích
se vyučovalorusky, stala v Rakousku až ,'mÓdním.'pŤedmětemstudia, a
institut slavistiky vídeĎskéuniverzity se začalprobouzetjako ŠípkováRriŽenka ze spánku.1 To bylo období,kdyjsem tam nastoupilajako studentka
slavistiky. Slibnf q.fuoj ristavu ještě urychlil pŤíchodprofesora doktora
Františka Václava Mareše (zesnuléhov roce 1994)2zPrahy v roce 1968.
Jako jeho asisent ho doprovodil filolog doktor JosefVintr, kterf později,
užjako mimoŤádn;Íprofesor,od roku 1984 pŤednášeltakéčeskouliteraturrr
19. a 20. století.
PŤesstoupajícízájem o bohemistiku3byl tento obor v šedesát ch letech
dosti skromně vybaven a stál ve stínu dominující rusistiky. PŤednášky
doktora Reppa, kterj byl tenkrátjako lektor odpovědnyza českouliteraturu,
se omezovaly na 19. století a byly čistě literárněhistorické. Informace
pŤesahující
tento rámec zprostŤedkovalŤádn;Íprofesor slavistiky doktor
GiiLnther Wytrzens. ve sqfch pŤehledoqfchpŤednaškáchsror'rrávacíslovanské
literatury, v prosemináŤích a v semináŤích.NepŤíznivou okolností pro ty,
kterym nebyla češtinamateŤštinou,byla absence pouŽitelnéshrnující
literatury v němčině, kromě ritlé knížky sudetského Němce Josefa
Miihlbergera TschechischeLiteraturgeschichte: Von den Anfiingen bis zur

l
K historii vídeĎskéslavistiky do roku 1963 srov. h]avně R. Jagoditsch (Die Slavistik
an der Universitát Wien 1849.1963,lnStudicn zur Geschichte der Uniuersitijt Wien III, Graz.
.KÓln 1965, s. 28n') a S. Hafner (Die kulturgeschichtliche Bedeutung und wissenschaftliche
Leistnng der iisterreichischen Slavistik, X Jaluesberbht dcs Bundesgymnasiums fiir Sloueren
in Klagettfurt l X. Ietno poročilo držaun'egimnazije za slouence,1966/67, s. 91n.)
2

Srov. J. Vintr: František Václav Mareš i, Die Welt der Slauen 1995, s. 158-168.

'

K q1uo;iboh".istiky v Rakousku srov. Lr]avněR. Jagoditsch: Die Lehrkanzel fiir s]avische
Philologie arr der Universitát Wien 1849.1949,Wiener Slauistisches Jahrbuch 1950' s. 3n.)
a S. Hafner: Das austro-slawische kulturpolitische Konzept in der ersten Hálfte des
l9.Jahrhmderts, osterreíchisclleosthefte 1963, s. 435n., viz zejménas. 44I-442)'
a

Srov. nekrolog S- Hďnera (Álm anach der Óstert.eichischenAkadelnie d.arWissenscllafIen
[1+z] rggg, s. 441-453) a J. V. Pavlík: o. Univ. Prof. Dr. Giinther W;rtrzens in memoriam,
Slauica Othinienslo, Odense Universitet 1992, s.75-77.
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Gegenwart (České
literá,rnídějiny: od začátk do současnosÍl,
Mtinchen
1970)' V rcce 1974 vyšla kniha Heinricha Kunstmanna Tschechische
Erztihlkunst im 20. Jahrhundert (České
uměníue20. století),
uypravěčshé
o deset let později Geschichteder tschechischenLiteratur im 19. und 20.
Jahrhundert (Dějiny česhé
literatut1, u 19.a 20. století)Antonína Měšéana.
K volbě titulu ''Vzdálená blízkost.'mě však pŤimělynejenomzkušenosti
studentky slavistickéhoristavu (1966-75)a činnostlektorky české
literatury
20. století tamtéž(od roku Ig76 až do současnosti),ale také mé aktivity
v posledníchdvaceti letech,ježse odehrávajímimo univerzitní pridu a jejichž
prostŤedrrictvím
se pokoušímčeskoukulturu a literaturu šíŤit:články v
tisku, pŤednášky,vydavate]ská činnosta pŤeklady.PŤitomjsem byla _ a
stálejsem _ bezprostŤedněkonfrontována s problémemrecepcečeské]iteratury.
V polovině šedesát ch let panovala v Rakousku hrubá neznalost
slovanskékultury a literatury podle principu ,'Slavica non leguntur',. Zv|ášť
česká vzdělanost a kultura byly podceĎovány - pŤedsudeksnad ještě z
dob monarchie _, což vzhledem k českémuprivodu mnoha Rakušanri
(respektive VídeĎanri)prisobíparadoxně.V tédobě sice díky '.tání.',které
ani Československo
neminulo,docházelood let 1963-64ke kontaktrim mezi
českymi a rakousk;Ími literáty a umělci; tyto kontakty byly oficiálně
podporovány; docházelo k nesmělému pŤibliŽováníobou kultur, pŤesto
pniměrn Rakušan zavíta|očipňedskutečností,žesamo Rakousko už dávno
patŤímezi malé státy. V neznalosti velkéhorozkvětu českékultury mezi
válkami široképovědomítrvalo na fikci '.rozdílukvalit.. ''velké''německé
a ''mďé'.české
kultury. Symptomatická se mi zdábjt, skutečnost,žerakousk;/
čtenáňse mohl nejvícspŤátelits komick5íminebo s komicky vzdorovitymr
hrdiny českéliteratury, jako je Svejk nebo Hrabalovi ''pábitelé..'
K systematičtějšímu
šíŤení
českéliteratury v Rakousku chyběla však
v šedesátych letech i nfrastruktura vydavatel sk}ích zaŤizenísrovnatelná
se západním Německem. Moldenovo nakladatelství ffíder1),kterése v druhé
poiovině šedesá|fch let snaŽi]ovydávat českouliteraturu, z finančníchdrivodri
ukončilosvou činnost.Teprve Wieserovo nakladatelství (Klagenfurt a Salcburk), kteréje specializovánona šíŤení
literatury zemístŤedníajihovychodní
Evropy' začalood roku 1993 vydávat i českouliteraturu v německfch pŤek]adech.Jako první na mrij popud vydali mrij q/běr a pŤekladz díIaJakuba
Demla. V jinjch rakousk;/'chnakladatelstvíchjako Residenz (Salcburk),
Deuticke (VídeIi)nebo DrÓschl tŠtyrsk;fHradec) se občasobjevípŤeklady
česk1ichknížek.
od základu se změnily podmínky recepce českéliteratury teprve na
zák]adě politick1íchzměnvroce 1989;téměŤbleskověse začalaakceptovat
českákultura a silně vzrostl zájem o zemi našich sousedri- samozŤejmě
takév souvislosti s intenzívnímihospodáňsk;imikontakty. I s ohledernna
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širšíveŤejnost je uŽ dnes možno Íící,že'.starobylá rakouská lhostejnost
ke slovanskému prostŤedí, naše nevědomost ve všech slovansk;Ích
zďežitostech.', jak je kritizovď ještě v roce 1965 vyznamny rakousky slavista
Rudolf Jagoditsch,5 mizí'
Spolu se společensk1fmi a politick;imi změnami v letech 1989.90 došlo
ke změnám i v rakouské bohemistice a k velkému pŤílivu studentri, coŽ
platí nejenom pro filozofickou fakultu, ale i pro vysokou školu ekonomickou.
Souvisí to samozŤejmě s okolností, Že absolventi bohemistiky mají nyní
větší vyhlídky na uplatnění svého studia v praktickém životě.
Problémy rakouské bohemistiky v posledních tŤech desetiletích byly
zdrivodněny specifickou situací vídeĎské slavistiky v daném geopolitickém
.'kulturním a politicko-vzdělávacím
kontextu. od roku 19J'8 nebyla VídeĎ už
centrem mnohonárodnostního státu'',6 ve kterém slavistika měla
''vnitropolitick5i',v)iznam a vzdělávala elitu slovansk};'chnárodri nybrŽ
'7
pŤedmostím ke slovanskému světu bezprostŤedné za železnol oponou tedy v exponované a prekérní situaci. odcizení obou sousedrf - Cechri a
Rakušanri, jež vzniklo konfliktním souŽitím v jednom státě, bylo po rozpadu
rakousko-uherské monarchie, po událostech nacistického období za2. světnvé
války a po roce 1948 v klimatu studené vá|ky zakonzervováno a vyvolalo
zmíněnou neznalost (a podceĎováÍ) kulturního dění v sousední zemi' Železná
opona se všemi negativními projekcemi na obou stranách tvoŤila
nepŤekonatelnou bariéru také pro kulturní vyměnu' Ke sblíženídocházelo
obvykle pouze jako následek liberalizace v Československu od poloviny
šedesát1fch let nebo skandáIri (pronásledování disident , soudy, věznění
apod.) v sedmdesá|/ch a osmdesátych letech. o českou kultunr se soustavně
a trvale zajíma|ijen zapálení idealisté.
Normalizace v Československu zaštínila také vídeĎskou slavistiku. Velká
častvědecké literatury pocházejíci z Ceskoslovenska byla zideologizovaná.
zfalšovaná a u nás nepouŽitelná. osobní vědecké kontakty byly téměŤzne.
moŽněny, qÍměna vědeckych pracovník pŤerušena, protože -jakje všeobecně známo _ elita českéliterárněvědné bohemistiky byla propuštěna z univerzit az akaďettie věd. VídeĎská univerzita pŤi zachovávání korektních b;'ro-

5
R. Jagoditsch: Die Slavistik m der llniversitát Wien 1849.1963,in studfu|Lzur Gescllicllte
der Uniuersittit Wien III, Graz-KÓln 1965, s' 53.
u
S. H"f.'".. Geschichte der Ósterreichischen Slawistik. in Beitrtige zur Geschichteder
SIawistih in nbhtslawisclwl Liinde nt: Hera,usgegebenuon JoseÍ'Hatnm und GŮntlpr W),trzetts,
Wien 1985, s. 27 (srov téŽs. 50 a 61-62).
7

R. Jagoditsch: Die Lehrkmzel fiir slavische Philologie an der Universítát Wien 1849-1949,
Wizrur SlauistischesJahrbuch 1950,s. 39 (viz téžR. Jagoditsch: Die Slavistik an der Universitát
Wien 1849.1963,in Studbn zur Gescltichte der Uttiuersitijt Wi,en III, Graz.KÓln 1965, s. 42.43)'
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Gegenwart (Česhéliterdrní dějiny: od začáth do současnosll, Miinchen
1970)' V roce 1974 vyšla kniha Heinricha Kunstmanna Tschechische
Erzrihlhunst im 20. Jahrhundert (Českéuyprauěčskéumění ue 20. století),
o deset let později Geschichte der tschechischen Literatur im 19. und 20.
Jahrltundert (Dějiny česhéliteratury, u 19. a 20. století) Antonína Měšéana.
'.Vzdálená
K volbě titulu
blízkost., mě však pŤiměly nejenom zkušenosti
studentky slavistického stavu (1966-75) a činnost lektorky českéliteratury
20. století tamtéž (od r.oku Lg76 až do současnosti), ale také mé aktivity
v posledních dvaceti letech, jež se odehrávají mimo univerzitní p du a jejichŽ
prostŤednictvím se pokouším českou kulturu a literaturu šírit: články v
tisku, pňednášky, vydavatelská činnost a pieklady. PŤitomjsem byla _ a
stálejsem _ bezprostŤedně konfrontována s problémem recepce českélitera.
tury.
V polovině šedesát ch let panovala v Rakousku hrubá neznalost
siovanské kultury a literatury podle principu ,.Slavica non leguntur'.. ZvIášť
česká vzdělanost a kultura bylv podceĎovány - pŤedsudek snad ještě z
dob monarchie _, což vzhledem k českému privodu mnoha Rakušanri
(respektive VídeĎanri) prisobí paradoxně. V té době sice díky'.tání.', které
ani Ceskosiovensko neminulo, docházelo od let 1963-64 ke kontaktrim mezi
česk;Ími a rakousk1fmi literáty a umělci; tyto kontakty byly oficiálně
podporovány; docházelo k nesmělému pŤibliŽování obou kultur, pŤesto
pniměrn
Rakušan zavíra| očipŤed skutečností, že samo Rakousko už dávno
patŤí mezi malé státy. V neznalosti velkého rozkvětu českékultury mezi
válkami široké povědomí trvalo na fikci '.rozdílu kvalit'. ..velké'.německé
,'malé''
a
českékultury. S;rmptomatická se mi zdábjú skutďnost, žerakousky
čtenáŤse mohl nejvíc spŤátelit s komick;Ími nebo s komicky vzdorovit5ími
hrdiny českéliteratury, jako je Švejk nebo Hrabalovi .'pábitelé'''
K systematičtějšímu šíŤeníčeskéliteratury v Rakousku chyběla však
v šedes á|Ích letech infrastruktura
vydavatel sk;Ích zaŤízeni srovn atelná
se západním Německem. Moldenovo nak]adatelství ffíderi), které se v druhé
polovině šedesá[Ích let snažilo lydávat českou literaturu, z finančních drivodri
ukončilo svou činnost. Teprve Wieserovo nak]adatelství (Klagenfurt a Salcburk), které je specializováno na šíieníliteratury zemí stŤední a jihoqÍchodní
Evropy, začalo od roku 1993 vydávat i českou literaturu v německ1ích pŤekladech. Jako první na mlij popud vydali mrij qfběr a pŤeklad z díla Jakuba
Demla. V jin/ch rakousk5Ích nakladatelstvích jako Residenz (Salcburk),
Deuticke (Vídeř) nebo Dr schl (Štyrsk;i Hradec) se občas objeví pŤeklady
česk5íchkníŽek.
od základu se změnily podrnínky recepce českéliteratury teprve na
záId,aďépolitick;ich změn v roce 1989; téměŤbleskově se začala akceptovat
česká kultura a silně vzrostl zájem o zemi našich sousedri _ samozŤejmě
také v souvislosti s intenzívními hospodáŤsk;Ími kontakty. I s ohledern na
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..starobylá
rakouská lhostejnost
širšíveŤejnost je už dnes moŽno Í1ci,Že
ke slovanskému prostŤedí, naše nevědomost ve všech slovanskych
záležitostech'', jak je kritizoval ještě v roce 1965 vyznamn;Í rakousk;/, slavista
Rudolf Jagoditsch'5 mizí.
Spolu se společenskymi a politick;Ími změnami v letech 1989-90 došlo
ke změnám i v rakouské bohemistice a k velkému pÍílivu studentri, což
platí nejenom pro filozofickou fakultu, ale i pro vysokou školu ekonomickou.
Souvisí to samozŤejmě s okolností, že absolventi bohemistiky mají nyní
větší vyhlídky na uplatnění svého studia v praktickém Životě.
Problémy rakouské bohemistiky v posledních tňech desetiletích byly
zdrivodněny specifickou situací vídeĎské slavistiky v daném geopolitickém
''kulturním
a politicko-vzdělávacím
kontextu. od roku 1918 nebyla VídeĎ už
centrem mnohonárodnostního státu'',.' ve kterém slavistika měla
''vnitropoliticky'' vyznam
a vzdelávala elitu slovansk ch národri '1 nybrŽ
pŤedmostím ke slovanskému světu bezprostŤedné za železnoll oponou _
tedy v exponované a prekérní situaci. odcizení obou sousedri - Cechri a
Rakušanri, jež vzniklo konfliktnírn soužitím v jednom státě' bylo po rozpadu
rakousko-uherské monarchie, po událostech nacistického období za2- svétové
války a po roce 1948 v klimatu studené vá|ky zakonzervováno a v1volalo
zmíněnou neznďost (a podceriováÍ) kulturního dění v sousední zemí. Zelezná
opona se všemi negativními plojekcemi na obou stranách tvoŤila
nepŤekonatelnou bariéru také pro kulturní vy'měnu. Ke sblíŽenídocházelo
obvykle pouze jako následek liberalizace v Ceskoslovensku od poloviny
(pronásledování disidentri, soudy, véznění
šedesá|ích let nebo skandál
apod.) v sedmdesá|ích a osmdesát5ich letech' o českou kulturu se soustavně
a trvale zajímali jen zapálení idealisté.
Normalizace v Československu zaštínila také vídeĎskou slavistiku. Velká
častvědecké literatury pochazejÍcíz Ceskoslovenska byla zideologizovaná.
zfalšovaná a u nás nepouŽitelná. osobní vědecké kontakty byly téměŤznemoŽněny, v5íměna vědeckych pracovníkli pŤerušena, ptotoŽe - jak je všeobecně známo - elita českéliterárněvědné bohemistiky byla propuštěna z univerzit a z akademie věd. Víderlská univerzita pŤi zachovávání korektních b1ro-

5
R. Jagoditsch: Die Slavistik an der lIniversitát Wien 1849-1963,in Studipn zur Geschicl e
der Uniuersitiit Wien III, Graz-KÓln 1965, s. 53.
o
S. Hufner: Geschichte der Ósterreichischen Slawistik, in Bei,triigezur Geschichteder
Skruistik in nichtslauisclun Lt:indpnt:He rctusgegebent on Josef Hanun uttd Gilntlrcr Wytrzerts,
Wien 1985, s. 27 (srov téžs. 50 a 61.62)'
7

R. Jagoditsch: Die Lehrkanzel fiir slavische Pbi]ologie an der Universitát Wien 1849-1949,
Jaltbuch 1950,s. 39 (viz téŽR. Jagoditsch: Die Slavistik an der Universitát
Wiptur Slaui,sti^sclws
Wien 1849-1963,ln Studie tt zur Gesclichte der Uniuersitiit Winn III, Graz.KÓln 1965,s. 42-43).
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kratickych pŤedpisri směla zvát pouze zaměstnance veŤejn;fch institucí a
ti pro nás většinou nebyli vědecky zajimaví.Pozvat vyhozeného vědce na
vídeĎskou univerzitu by b1fvalo wžadovalo nepragmatick;i pŤístup ze strany
vedení stavu slavistiky. Dokonce vydávání vědecké bohemistické literatury
v našich slavistick;/ch periodikách bylo svízelné, ptotože nebylo možnépublikovat vedle sebe vyhozené aještě trpěné vědce v téžepublikaci - zkušenost,
kterou jsem získala pŤi vydávání VídeĎského slavistického almanachu'o
Studentská vyměna byla omezena na jediné celoročnístipendium na Karlově
univerzitě.
Tabo situace' kterou zde mohu líčit jen velmi stručně, nevedla
ministerstvo k tomu, aby tento obor zvlášť podporovalo a utvoŤilo napŤrllrlad
asistenturrr pro literaturu 20. století. Studentri bylo mďo, zato jejich motivace
byla mimoŤádná. Nadšení bylo nezbytné, protoŽe člověk, jehoŽ hlavním
oborem byla bohemistika a kteqÍ nebyl na fakultě stále zaměstnanym
profesorem - a tím pragmatizovanym rakousk;fm riŤedníkem se slušnym
platem _, mohl v Rakousku existovat pouze se značnou dávkou idealismu,
s asketick1/'m životním stylem a s ochotou pŤijímat vedlejší zaměstnání.
'.místo
Chápeme-li však univerzitu jako
sociáIní'., ve kterém jsou
''vytváŤeny
identity a potvrzeny identifikace.' (podle definice rakouského
historika Petschara),g měla bohemistika v těch nešťastn;ich letech d ležitou
funkci v univerzitní a mimounivetzitní oblasti, funkci pŤekračujícíčistě
vědecké bádání a vědeckost v rizkém smyslu. PŤevzala rílohy:
1) byt osvětou, obranou, kor.ektivem a pamětí,
2) vzďé|ávat nejen rakouské studenty, nybrž i české emigranty nebo
jejich děti (tj. vychovávat slovanskou elitu jako kdysi v monarchii) a
3) mimo rámec univerzity pŤipravit pochopení pro specifickou
společenskou a lidskou situaci v Československu a pro pieklady české
literatury, b5íťprostŤedníkem a stavitelem mostti pŤes zemi nikoho.
Na novou situaci po listopadu 1989 reagovalo bystŤe rakouské ministerstvo pro vědu koncem roku 1992 vytvoŤením nové katedry západoslovansk;ích
literatur, kterou vede Ťádny profesor doktora Pavol Winczer a kteráje vybavenajednou asistenturou pro českou ajednou pro polskou literaturu. Povoláním profesorri ze slovanskych zemi - profesora Mareše a jeho tehdejšího
asistenta doktora \tntra i profesora Winczera - pokračovďa VídeĎská univerzita v tradici pěstované od časri monarchie: usilovat o rizké osobní a odborné

'Jiné
avantgardě..,č.8 (1981)- věnovanéMukaŤovskému.
" Č.+ (tgzg) - věnovanétzv.
e

H. P"t="har, rivod ke sb. lden titiit utd Kultu.rtransfer (SemiotischeAspekte uon Einheit
turd Wottdel sozialer K rper), Wien-Kijln-Weimar 1993, s. 12.
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spojení rakouské slavistiky s jižními a západními Slovany,'o což se dnes
uskutečnuje i zvaním lektorťr a pŤednášejÍcíchz Českérepubliky. očekávárn,
Že dojde k Živému vědeckému dialogu česk ch a rakouskych bohemistri
a k vytvoŤení nové kulturní vzájemnosti, která bude pŤedpokladem k
opravdové b]ízkosti českéa rakouské kultury v Evropě rovnoprávn;ích
sousedri.

10
Srov. S' Hafner: Geschichte der Ósterreichischen Slawistik, in B eitrrigezur Geschichte
d.er Slawistik in nichtslawischen Ltindtrn (Herausgegeben uon Josef Hanm und Gilnther
Wytrzens),Wien 1985, s. 12.
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kratick;/'ch pŤedpisti směla zvát pouze zaměstnance veŤejn;fch instituci a
ti pro nás většinou nebyli vědecky zajímaví.Pozvat vyhozeného vědce na
pŤístup ze strany
vídeĎskou univerzitu by b valo wžadovalo nepragmatick
vedení tistavu slavistiky. Dokonce lydávání vědecké bohemistické literatury
v našich slavistickfch periodikách bylo svízelné, protože nebylo moŽné publikovat vedle sebe vyhozené aještě trpěné vědce v téžepublikaci - zkušenost,
kterou jsem získala pŤi vydávání VídeĎského slavistického almanachu.o
Studentská qÍměna byla omezena na jediné celoročnístipendium na Karlově
univerzitě.
Tato situace, kterou zde mohu líčit jen velmi stručně, nevedla
ministerstvo k tomu, aby tento obor zvlášťpodporovalo a utvoŤilo napŤíklad
asistenturu pro literaturu 20. století. Studentu bylo mrílo, zato jejich motivace
byla mimoŤádná. Nadšení bylo nezbvtné, protože čIověk, jehoŽ hlavním
oborem byla bohemistika a kter;Í nebyl na fakultě stále zaměstnanym
profesorem - a tím pragmatizovanym
rakousk1fm riŤedníkem se slušnfm
platem -, mohl v Rakousku edstovat pouze se značnou dávkou idealismu,
s asketickym životním stylem a s ochotou pŤijímat vedlejší zaměstnání.
''místo
sociální'., ve kterém jsou
Chápeme-Ii však univerzitu jako
''vytváŤeny
identity a potvrzeny identifikace.' (podle definice rakouského
historika Petschara)'g měIa bohemistika v těch nešťastn ch letech drileŽitou
funkci v univerzitní a mimounivetzítní oblasti, funkci pŤekračující čistě
vědecké bádání a vědeckost v rizkém smyslu' PŤevzala rilohy:
1) b1ytosvětou, obranou, kor'ektivem a pamětí,
2) vzdéIávat nejen rakouské studenty, nybrž í české emigranty nebo
jejich děti (tj. vychovávat slovanskou elitu jako kdysi v monarchii) a
3) mimo rámec univerzity pŤipravit pochopení pro specifickou
společenskou a lidskou situaci v Československu a pro pŤeklady české
literatury, b1ft prostŤedníkem a stavitelem mostri pŤes zemi nikoho.
Na novou situaci po listopadu 1989 reagovalo bystŤe rakouské ministerstvo pro vědu koncem roku 1992 vytvoňením nové katedry západoslovanskych
literatur, kterou vede Ťádn5Íprofesor doktora Pavol Winczer a kteráje vybavenajednou asistenturou pro českou ajednou pro polskou literaturu. Povoláním profesorri ze slovanskych zemí - profesora Mareše a jeho tehdejšího
asistenta doktora \tntra i profesora Winczera _ pokračovďa VídeĎská univerzita v tradici pěstované od časri monarchie: usi]ovat o rizké osobní a odborné

spojení rakouské slavistiky s jiŽními a západními Slovany,lo což se dnes
uskutečnuje i zvaním lektorri a pŤednášejícíchz Českérepubliky. očekávám,
že dojde k Živému vědeckému dialogu českych a rakousk;fch bohemistri
a k vytvoŤení nové kulturní vzájemnosti, která bude pŤedpokladem k
opravdové blízkosti české a rakouské kultury v Evropě rovnoprávnych
sousedri.
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METoDICxÉpnogr,ÉmyA DILEMATA
pŘI rrÍucn čnsrÉ LITER"ATURY
Na vÍnpŇsxÉ uNrvn nzlrřl
PAVOL WINCZER

Než pŤistoupím k vlastnímu tématu, tedy k cílrim, zásadním rozhodnutím,
metodám a zkušenostem z v1fuky českéliteratury, musím se zmínit o rámcov;y'ch podmínkách, které tuto didaktickou praxi limitují.
T!.to rámcové podmínky jsou tvoŤeny jednak pĚirozenymi danostmi,
které jsou neměnné, jednak systémem filologického studia, určen;Ím zákony
a pŤedpisy - ten se mění jednou za dvacet až pětadvacet let.
Jestliže mluvím o pŤirozenlch danostech, mám na zÍeteli jazykovou
kompetenci, s jakou studenti-Neslované studium češtiny zaÓinaji, a míru
obtížnostijejího zvládnutí během studia. V naprosté většiněje češtinapro
né d'zím jazykem, kter1f dŤíveneznali. Jelikož na univerzitě není zavedeno
jazykové propedeutikum, velkou část hodin, zejména v první polovině studia, zabírají praktickájazyková
cvičení _ na rikor vlastní filologické v1fuky
i pomocn;/'ch a teoretick1fch pŤedmětri. Hodin literárněteoretick;ích, poetologickÝch, literárněhistorickych prosemináŤri, konverzatorií, semináŤ a pŤednášek zb1fvá hŤíšně málo. Tato okolnost _ mal1f počet literárněvědn1fch
hodin _ snižuje, a to velice citelně, také celkovou riroveĎ studia: za méné
času lze probrat látku jen v omezeném rozsahu anebo povrchněji.
Jazykové potíženutí navíc silně redukovat povinnou četbu -její seznam
je velmi kus;f, rozsahem nikterak nesrovnateln1f nejen s pražsk1fm, cožje
pochopitelné, ale ani tŤeba se seznamem v Institutu slavistiky krakovské
jagellonské univerzity. Není dost dobŤe možné poŽadavky zvj,šit, a to ze
dvou d vod :jednak mají bft na všech srovnatelnych oborech požadavky
pŤibližně stejné (systémové hledisko), jednak hrozí odliv zájmu, pŤesun
student do oborri, které by se jim mohly jevit jako snadnější (pragmatické
hledisko).
Jazykové potíže omezují na semináŤích v1fběr ana|yzovanych textri student je ochoten a schopen pŤečístna pÍíštít den v českém originálu
nejv1Íše10.15 stran. Románová díla, pokud nejsou pŤeloženado němčiny,
jsou spíše qijimkou a je nutno nechat studentrim měsíc až dva na jejich
pŤečtení,tedy zaŤaditje na progTam semináŤe teprve ve druhé části semestru. Texty s qfoazn5ími náŤečoqími' jinak sociolektick mi nebo s archaick mi prvky a také s novotvary se ukazují pro ristní ana|yzu formou Íízené
diskuse málo vhodné (hodí se zato jako témata seminárních prací).
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PŤedpokládrám,žese stejn mi problémyzápasí ror'rrěžkolegové-bohemisté
v jin;fch západníchstátech. PŤipouštím,Žejim konstatování stavu v této
vstupní částimriŽepŤipadatponěkud banální. Česk;Ímbohemistrim je však
nutno tyto zvláštnosti pŤipomenout.
Pokud jde o systémstudia, drileŽitá jsou pro naši problematiku zqména
tŤi zjištění'Ve všech tŤechpŤípadechjde o dost podstatnéodlišnosti ve
srovnání se systémem,na jak;f jsme si v povďečnémČeskoslovenskunalykli'
Na prvním místěje zde nutno uvést značnouvolnost ve v běru témat
pro pŤednášejícího
a s tím souvisícívysoképrocento v běrovosti pŤednášek
a cvičenípro studenty. V1.tváŤíse tím systém volné nabídky: studenti si
mohou, ale nemusízvolit ten nebo onen semináŤ,tu nebo onu pŤednášku,
a pokud ji navštěvují,mohou, ale nemusíji ukončitzkouškou.Pouze musí
mít z jis|Ích oblastíjisQf početrispěšn;fchzkoušek.Volí si danou pŤednášku
(seminá-Ť,konverzatorium apod.)na zrí]dadětÍíhledisek svéhoprofilu studia'
subjektivního zájmu o nabízenouproblematiku, osoby pŤednášejícího
(eho
odbornékvality nebo naopak malé náročnosti).
Povinnéjsou z literárněvědné oblasti pouze:rivodníliterrírníprosemináŤ
(dvě hodiny tfdně po dobujednoho semestru),semináŤpro pokročilé
v tomtéž
rozsahu _ a zkouškyz dějin danéliteratury (pŤednáškaze staréliteratury
jedna hodina t;fdněpo dobu jednoho semestru)a z literatury novější,tedy
I9. a 20' stoleťí,dvě hodiny t1fdněpo dobu dvou semestrri).obě zkoušky
jsou konečné- nahrazují státnici. Driležitéje,že základníběh dějin české
literatury, kter;Í trvá v Ptaze dvanáct hodin (dvě hodiny po dobu šesti
semestrri) a v jin;fch slovansk;/'chzemích pto cizí filologie osm až dvanáct
hodin, je ve Vídni nesmyslně a nepochopitelnězkrácen na tŤi hodiny. Je
tojednotnéŤešení
pro všechnyneofilologie.Student má sice právo dostavit
se ke zkoušce do jednoho roku po konání dané pŤednášky,je mu tím
ponechána možnostlépese pŤipravit a bez kvapu pŤečíst
povinnou četbu
_ ale to pochopitelně neŤešíproblém redukce materiáIu a povrchnosti.
Rovněž literárněteoretická a poetologická pŤipravenost studentri p<l
absolvováníjednosemestrovéhoprosemináŤenení zpravidla taková, aby
jim poskytla instrumentarium k textové ana|yze a k interpretaci poezie,
pr6zy a dramatické tvorby. V praxi se projevují vážnémezery ve znalosti
opisnépoetiky' naratologie, základ historicképoetiky (kupŤftladu zulvoje
česk;fchveršoqfchsystémri).Častoje zapotŤebí
to dohánět na semináŤích,
kteréjsou vlastně - stejně jako v dobách Šaldoqfch_ ze zákonaďefinovány
jako pŤípravak samostatnémupŤístupua smějíje véstpouze profesoŤia
docenti.
Z ptaŽskéhonebo brněnského pohledu neobvykle prisobírovněžsemestrální charakter studia. VšechnypŤednášky,
bez rozdílu,zda monologické,
nebo ty, v nichžjsou studenti vybízenik aktivní spolupráci, se nahlásí na
dobu jednoho semestru a tomu odpovíďárovnéžrozsahzkušebníhomateriá-
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METODIC xÉ pnonr,ÉnnyA DILEIvIA*TA
pŘI vÍucp čnsxn LITERATURY

Na vÍnpŇsxÉulvrvnnzrcňl
PAVOL WINCZER

NeŽ pŤístoupímk vlastnímu tématu, tedy k cílrim, zásadním rozhodnutím,
metodám a zkušenostem z v;Íuky českéliteratury, musím se zmínit o rámcovych podmínkách, které tuto didaktickou praxi limitují.
T}rto rámcové podmínky jsou tvoŤeny jednak pÍirozen;Ími danostmi,
které jsou neměnné, jednak systémem filologického studia, určen;im zákony
a pŤedpisy - ten se mění jednou za dvacet až pětadvacet let'
Jestliže mluvím o pŤirozenlch danostech, mám na zŤeteli jazykovou
kompetenci, s jakou studenti-Neslované studium češtiny zaéínají'a míru
obtížnostijejího zvládnutí během studia. V naprosté většiněje češtinapro
né cizím jazykem, kter dŤíveneznali. JelikoŽ na univerzitě není zavedeno
jazykové propedeutikum, velkou část hodin, zejména v první polovině studia, zabírají praktickájazyková cvičení- na ríkor vlastní filologické v uky
poetolo.
i pomocnych a teoretick1fch pŤedmětri. Hodin literárněteoretic\fch,
prosemináŤri, konverzatorií, semináŤri a pŤedgick]ích, literárněhistorickych
nášek zb;y'vá hŤíšně málo. Tato okolnost - mal1/ počet literárněvědnych
hodin _ snižuje, a to velice citelně, také celkovou riroveĎ studia: za méné
času lze probrat látku jen v omezeném rozsahu anebo povrchněji.
Jazykové potíženutí navíc silně redukovat povinnou četbu _její seznam
je velmi kus5í,rozsahem nikterak nesrovnateln;/ nejen s praŽskym, coŽ je
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pochopitelné, ale ani tŤeba se seznamem v Institutu slavistiky krakovské
jagellonské univerzity. Není dost dobŤe možné požadavky zvj,šit, ato ze
dvou drivodťr:jednak mají b;ft na všech srovnatelnych oborech požadavky
pŤibliŽně stejné (systémové hledisko), jednak hrozí odliv zájmu, pŤesun
studentri do oborti, které by se jim mohly jevit jako snadnější (pragmatické
hledisko).
Jazykové potíže omezují na semináŤích v1/běr ana|yzovanych textri student je ochoten a schopen pŤečístna pffští t den v českém originálu
nejvyše 10-]'5 stran' Románová díla, pokud nejsou pŤeloženado němčiny,
jsou spíše v1fjimkou a je nutno nechat studentrim měsíc až dva na jejich
pŤečtení,tedy zaŤaditje na program semináŤe teprve ve druhé části semes.
tru' Texty s v]fraznymi náŤečov5imi,jinak sociolektick mi nebo s archaick;fmi prvky a také s novotvary se ukazují pro ristní anal;izu formou Ťízené
diskuse málo vhodné (hodí se zato jako témata seminárních prací).
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PŤedpokládrám,žese stejn1imi problémy zápasí rovnéžkolegové-bohemisté
v jin1./chzápadníchstátech. PŤipouštím,žejim konstatování stavu v této
vstupní částimtižepŤipadatponěkud banální. Česk1imbohemistrim je však
nutno tyto zvláštnosti pŤipomenout.
Pokud jde o systémstudia, drileŽitá jsou pro naši problematiku zejména
tŤi zjištění.Ve všech tŤechpŤípadechjde o dost podstatnéodlišnosti ve
srovnáníse systémem,na jak;f jsme si v poválečném
Československunavykli.
Na prvním místěje zde nutno uvéstznačnouvolnost ve v běru témat
pro pŤednášejícího
a s tím souvisícívysoképrocento vfběrovosti pŤednášek
a cvičenípro studenty. Vytváňí se tím systém volné nabídky: studenti si
mohou, ale nemusízvolit ten nebo onen semináŤ,tu nebo onu pňednášku,
a pokud ji navštěvují,mohou, ale nemusíji ukončitzkouškou'Pouze musí
mít zjis|fch oblastíjistf početrispěšn ch zkoušek.Volí si danou pŤednášku
(semináŤ,konverzatorium apod.)na základě tŤíhleďsek svéhoprofilu studia,
subjektivníhozájmu o nabízenouproblematiku, osobypŤednášejícího
(eho
odbornékvality nebo naopak malé náročnosti)'
Povinnéjsou z literárněvědnéoblasti pouze:ťrvodní
literární prosemináŤ
(dvě hodiny tfdně po dobujednoho semestru),semináŤpro pokročilé
v tomtéž
rozsahu - a zkotrškyz dějin danéliteratury (pŤednáškaze staréliteratury
jedna hodina t dně po dobu jednoho semestru)a z literatury novější,tedy
19. a 20. století,dvě hodiny t1fdněpo dobu dvou semestrri).obě zkoušky
jsou konečné- nahrazují státnici. D ležitéje'že záklaďníběh dějin české
literatury, kter;i trvá v Praze dvanáct hodin (dvě hodiny po dobu šesti
semestrri)a v jinych slovansk;Íchzemíchpro cizí filologie osm až dvanáct
hodin, je ve Vídni nesmyslně a nepochopitelnězkrácen na tŤi hodiny. Je
tojednotnéŤešení
pro všechnyneofilologie.Student má sice právo dostavit
se ke zkoušce do jednoho roku po konání dané pŤednášky,je mu tím
ponechána možnostlépese pŤipravit a bez kvapu pŤečíst
povinnou četbu
- ale to pochopitelně neŤeší
problémredukce materiálu a povrchnosti.
Rovněž literárněteoretická a poetologická pŤipravenost studentri po
absolvováníjednosemestrovéhoprosemináŤenení zpravidla taková, aby
jim poskytla instrumentarium k textové analyze a k interpretacipoezie,
pt6zy a dramatické tvorby. V praxi se projevují vážnémezery ve znalosti
opisnépoetiky, naratologie, základri historicképoetiky (kupŤíkladuzvyvoje
česk ch veršov1/ch
systémri).Častoje zapotŤebí
to dohánět na semináŤích,
kteréjsou vlastně - stejně jako v dobách Šaldov;fch_ ze zákonadefinovány
jako pŤípravak samostatnémupŤístupua smějíje véstpouze profesoŤia
docenti.
Z praŽskéhonebobrněnskéhopohledu neobvykleprisobírovněŽsemes.
tráIní charakter studia. VšechnypŤednášky,
bez rozdílu,zda monologické'
nebo ty, v nichžjsou studenti vybízenik aktivní spolupráci, se nahlásí na
dobu jednoho semestru a tomu odpovídárovněžrozsah zkušebníhomateriá-
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praktické drisledky. Žádná povinná pŤednáška
lu. Má to značněnepŤíjemné
mínívést
nebo cvičenínetrvají déleneŽjeden semestr, a pokud pŤednášející
v;fběrovou pŤednáškuněkolik semestrti, student se po prvním semestru
pŤihlásíke zkoušcea více se neukáže;v dalšíchsemestrech se objevíjiní
studenti,jimŽje nutno probranou látku opakovat, nebo se neobjevížádní.
Zforrnďizovan1i systém studia tak ztšžujeaž znemožíujevěcnou kontinuitu.
částisqfch rivah, kjejichjádru:
Tady se konečnědostávám k problémové
historie
Pokud jde o základní krrrs, o povinnou panoramatickou pŤednríšku
českéliteratury, kter5íby měl poskytnout studentrim celkov1f pŤehled a
rámec, do něhož si zasadí ty jevy, jimiŽ se budou hlouběji zabyvat na
semináŤi, na konverzatoriích a v diplomovépráci, krajní redukce materiálu
nechává tím naléhavějilystoupit základním otázkám, kterési musí poloŽit
(a také zkoušející).
každ;i pŤednášející
První otázku \ze formulovat takto: Stačíklást těžištědo tradičního
qfkladu tvorbyjednotlirnjch autorri a do nutnéhonastíněníspolečensko-historické situace azllterární oblasti do nastínění skupin, piípadně generací
jako - podobnějako tvorba autora - pŤirozen ch entit literatury a vyžadovat
u zkouškyjen toto? Aneboje tŤebažádat také synchronní pohled na tvorbu
jisté doby jako na koexistenci a polemiku rrizn;fch programri a tvrirčích
qfsledkri, jako na koexistenci a svár skupin a generací, a žáďat také
rekonstrukci literárního qÍvojepo stránce tematicko.ideové'Žánrovéapod.?
Je mimo pochyby, žestudenti jsou ze stŤedníškoly navyklí na tradiční
personální pŤístup('.života dílo',)'ten je pro ně nejsnadnější,u zkoušek
,,zabírají,,a jejich v;Ísledkyjsou
na takto formulované otázky spontánně
zde relativně nejlepší.Víme ovšem, Že souhrn programoqfch snažení a
literárních realizacíještěnedává obraz národní literatury, taje tuze složitfm vyvíjejícímse uspoŤádáním.Domnívám se, žeu zkouškypŤístuppodle
autorri má svédrileŽitémísto.Nicméně kladu vždyalespoĎ polovinu otázek
''českápoezie
pŤehledového
typu. Vfsledky jsou spíšetristní.Užotázka typu
padajíjména
uspokojivě:
tŤicátychlet našehostoletí'.neb vá zodpovězena
Seifert, Nezval, Halas, ďe pouze qfjimečněHora a Hrrrbín,nemluvéoZáva''česk;ípsychologick;f román do
dovi (zcela neznámy) a jin;fch. Na otázku
roku ].939'.,na kterou jsem očekával alespoř vfrmenování autorri, kteŤí
do tohoto okruhu patŤí,se zatíml mne nezrnohl na odpověď žádn student'
''psychologick;iromán'' není dotazovan;fmzcela jasn1f'
Snad sám pojem
''tematologickou.'
otázkou o v voji česképrÓzy o vesnici a vesAvšak ani s
nickém člověkuv 19. stoletípo Němcovéjsem neuspěl' Tady jde už o evid'entnínezna]ostmateriálu, a to o hromadnou neznalost _ nebo o hromadnou neschopnost rekonstruovat tematicko.q|.vojoqf celek z dflčíchzna]ostí
o tvorbě jednotlivfch spisovatelri' Zmatkem a mlčenímreagují vídeĎští
',české
drama obdobírealismu.' a studentrim
bohemistérovněžna otázku
neusnadĎuje odpověď ani mézpŤesnění,žejďe o osmdesátá a devadesátá
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léta minulého století. Podot;Íkám' Že studenti si mohli na podobně
formulované otázky u mne už zvyknout, kladu je - spolu se standardními
personálními otázkami - drisledně a vytrvale. Je nutno Ťíci, že jako
doporučená sekundární literatura figurují na obecně pŤístupném seznamu
mimo jiné práce z posledních let, v nichž se částečně dle zmíněn;fch
tematick;ich a žánrov]fch hledisek postupuje, jako je olomoucké Panorama
česhéliteratuly, Jaroslavy Janáčkové od Md,chy h BŤezinoui, JiŤi1ro Holého
Ceshd literatura 1910.1945' Nedovedu posoudit, do jaké míry se na tomto
neradostném stavu podíIí systém studia (zejména nutnost vymáhat na
jedné zkolšce znalost celého devatenáctého a dvacátého století), do jaké
k samostatnému studiu a k tvoŤení žánrov,lch
nepŤipravenost student
a v;Ívojovych konstruhtú, dojakéjejich pohodlnost a dojaké mé snad nepŤiměŤené nároky (já ovšem nežádám žádné podrobnosti, pouze pŤehled).
Na druhou otázkl narazili už mí pŤedchridci a lze ji formulovat takto:
Je nutné klást driraz spíšena faktografii' nebo naopak spíšena souvislosti
a problémy? Tedy: pŤevaha memorování, nebo pŤevaha vedení k samostatnému myšlení? Je to prastará otázka ve školské a také ve vysokoškolské
v uce. V polemickém vyhrocení ji pŤed sto lety formuloval proti dobově
pŤevládajícímu vyžadování pasivní reprodukce lypravěč v Mrštíkové Santa
Lucii, boutící proti typu qíuky, kter;Í se neptá po širších souvislostech a
po smyslu věci, tedy po tom, co je v naší humanitní oblasti základní. Mluví
se zde nikoli o literární, ale o všeobecné historii, ale to je pouze vnější,
nepodstatn5Í rozdíl' Vypravěé, za nírnŽ tušíme spisovatelovu biografickou
zkušenost, horlí proti zprisobu učení,''když se neví'jak která doba s sebou
souvisela, jak1f duch vládne tím a tím stoletím, jaké byly pŤíčiny,ka:uzální
nexus a jaké následky té které události'' (kapitola IV.). v pozitivistické
slupce - zd razĎováníkauza||ty,
my bychom dnes kladli driraz spíše rra
teleologii a na systémov év ztahy - tu nacházím e vy zďv 7ženípŤem šlivého
a tvrirčího pohledu'
Dnes, v době informatiky a informační exploze, víme, žejistá množina
faktografick1fch informacíje nezbytnájako kostra nebo základ pro tvoŤení
struktur, s nimiž v našem vědomí operujeme, tedy pro logicky korektní
navozování souvislostÍ mezi jevy, pro proces zobecĎování, pro vytváÍení
korektních typologií apod' Avšak míra onoho faktografického minima není
jasná. osobně si myslím, že pokud jde o názvy děl, zejména básnick;/ch
sbírek, má smysl je od studenta požadovat pou'ze zapŤeďpokladu, že o díle
dovede Ěíci alespoĎ jednu kloudnou myšlenku , že to pro něj není prázdné
pojmenování. Poněkud odlišná je situace ve věci dat narození aumrtí, jakož
i vzniku a lydání děl' T\r vyžaduji roky (vročení)pouze u nejv;Íznamnějších
spisovatelsk1fch zjevri a děl. Jinak trvám na znďosti d,esetiletí,tedy duchormí
a literární situace, zniž ďí|ovyr stá, do nížvstupuje a svym eventuálním
prisobením zasahuje a která modifikuje téŽ privodní ráz autorovy tvorby.
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lu. Má to značněnepŤíjemné praktické dťrsledky. Žádná povinná pŤednáška
nebo cvičení netrvají déle neŽjeden semestr, a pokud pŤednášejícímíní vést
qfběrovou pŤednášku několik semestrri, student se po prvním semestru
pŤihlásí ke zkoušce a více se neukáŽe; v dalších semestrech se objevíjiní
studenti,jimžje nutno probranou látku opakovat, nebo se neobjeví žádní.
Zforrna]izovan1f systém studia tak ztšžuje až znemožítuje věcnou kontinuitu.
Tady se konečně dostávám k problémové části sqfch rivah, kjejichjádru:
Pokud jde o základní krrrs, o povinnou panoramatickou pŤednríšku historie
české literatury, kter5í by měl poskytnout studentrim celkov]f pŤehled a
rámec, do něhož si zasadí ty jevy, jimiŽ se budou hlouběji zabyvat na
semináŤi, na konverzatoriích a v diplomové práci, krajní redukce materiálu
nechává tím naléhavěji lystoupit základním otázkám,které si musí poloŽit
každ;í pŤednášející(a také zkoušející).
Pruní otázku lze formulovat takto: Stačí klást těžiště do tradičního
qfkladu tvorbyjednotliqfch
autorri a do nutného nastínění společensko-historické situace azlriterární oblasti do nastínění skupin, piípadně generací
jako - podobnějako tvorba autora - pŤirozen ch entit literatury a vyžadovat
u zkouškyjen toto? Aneboje tŤeba Žádattaké synchronní pohled na tvorbu
jisté doby jako na koexistenci a polemiku r zn;fch programri a tv rčích
qfsledkri, jako na koexistenci a svár skupin a generací, a žáďat také
rekonstrukci literárního qÍvoje po stránce tematicko-ideové' Žánrové apod.?
Je mimo pochyby, Že studenti jsou ze stŤední školy navyklí na tradiční
personální pŤístup (',život a dílo',),ten je pro ně nejsnadnější, u zkoušek
,,zabírají,, a jejich q/sledky jsou
na takto formulované otázky spontánně
zde relativně nejlepší. Víme ovšem, že souhrn programoqfch snažení a
literárních realizacíještě nedává obraz národní literatury, taje tuze složitynvyvijejícím se uspoŤádáním. Domnívám se, že u zkoušky pŤístup podle
autor má své drileŽité místo. Nicméně kladu vŽdy alespoĎ polovinu otázek
pŤetrledovéhotypu. V;fsledky jsou spíšetristní.Užotázka typu'.česká poezie
tŤicát ch let našeho století'' neb vá zodpovězena uspokojivě: padajíjména
Seifert' Nezval, Halas, ďe pouze qfjimečně Hora a Hrrrbín, nemluvě oZáva,'česk;ípsychologick1f román do
dovi (zcela rreznámy) a jin;fch. Na otázku
roku ].939'., na kterou jsem očekával alespoř vfrmenování autorri, kteŤí
student'
do tohoto okruhu patŤí,se zatímumne nezmohl na odpověďžádn
''psychologick;i román'' není dotazovan;fm zcela jasn1f.
pojem
sám
Snad
''tematologickou'' otázkou o v1ivoji česképrÓzy o vesnici a vesAvšak ani s
nickém člověku v 19. století po Němcové jsem neuspěl' Tady jde už o evid'entní neznalost materiálu, a to o hromadnou neznalost _ nebo o hromadnou neschopnost rekonstruovat tematicko.q|.vojoqf celek z dflčích zna]ostí
o tvorbě jednotliq.ich spisovatelri. Zmatkem a mlčením reagují vídeĎští
bohemisté rovněŽ na otázku'.české drama období realismu.' a studentrim
neusnadĎuje odpověď ani mé zpŤesnění, že jde o osmdesátá a devadesátá
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léta minulého století. Podot;Íkám, Že studenti si mohli na podobně
formulované otázky u mne už zvyknout, kladu je - spolu se standardními
personálními otázkami - drisledně a v5rtrvale. Je nutno Ťící, Že jako
doporučená sekundární literatura figurují na obecně pŤístupném seznamu
mimo jiné práce z posledních let, v nichž se částečně dle zmíněn;fch
tematick;ich a žánrov! ch hledisek postupuj e, j ako j e olomoucké P ano rama
česhéliteratuly, Jaroslavy Janáčkové od Md'chy h BŤezinoui, JiŤího Holého
Ceshd literatura 1910.1945' Nedovedu posoudit, do jaké míry se na tomto
neradostném stavu podíIí systém studia (zejména nutnost vymáhat na
jedné zkoušce znalost celého devatenáctého a dvacátého století), do jaké
nepfipravenost studentrf k samostatnému studiu a k tvoŤení žántov,lch
a q/vojovych konstrukt, do jaké jejich pohodlnost a do jaké mé snad nepŤiměŤené nároky (já ovšem neŽádám žádné podrobnosti, pouze pŤehled).
Na druhou otázkl narazili už mí pŤedchridci a lze ji formulovat takto:
Je nutné klást driraz spíšena faktografii, nebo naopak spíšena souvislosti
a problémy? Tedy: pŤevaha memorování, nebo pŤevaha vedení k samostatnému myšlení? Je to prastará otázka ve školské a také ve vysokoškolské
v uce. V polemickém vyhrocení ji pŤed sto lety formuloval proti dobově
pŤevládajícímu vyžadování pasivní reprodukce vypravěč v Mrštíkové Santa
Lucii, bolŤící proti typu v;Íuky' kter;Í se neptá po širších souvislostech a
po smyslu věci, tedy po tom, co je v naší humanitní oblasti základní. Mluví
se zde nikoli o literární, ale o všeobecné historii, ale to je pouze vnější,
nepodstatn;í rozdíl' Vypravěé, za nímŽ tušíme spisovatelovu biografickou
zkušenost, horlí proti zprisobu učení,''když se neví, jak která doba s sebou
souvisela, jak1f duch vládne tím a tím stoletím, jaké byly pŤíčiny,kalzá|ní
nexus a jaké následky té které události'' (kapitola IV.). v pozitivistické
slupce _ zd razĎováníkawza|ity,
my bychom dnes kladli driraz spíše rra
teleologii a na systémov év ztahy - tu nacházím e vy zďvižení pŤem šlivého
a tvrirčího pohledu.
Dnes, v době informatiky a informační exploze, víme, žejistá množina
faktografick1fch informacíje nezbytnájako kostra nebo základ pro tvoŤení
struktur, s nimiž v našem vědomí operujeme, tedy pro logicky korektní
navozování souvislostí mezi jevy, pro proces zobecĎování, pro vytváŤení
korektních typologií apod' Avšak míra onoho faktografického minima není
jasná. osobně si myslím, že pokud jďe o názvy děl, zejména básnickfch
sbírek, má smyslje od studenta požadovat pouze za pŤedpokladu, že o díle
dovede Ěíci alespoĎjednu kloudnou myšlenku,žetopto něj není prázdné
pojmenování' Poněkud odlišná je situace ve věci dat narození aumrtí, jakož
i vzniku a lydání děl' Ttr vyŽaduji roky (vročení)pouze u nejv;Íznamnějších
spisovatelsk1fch zjevri a děl. Jinak trvám na znďosti desetiletí, t,edy duchowrí
a literární situace, zniŽ ďí|ovyr stá, do níŽ vstupuje a svym eventuálním
prisobením zasahuje a která modifikuje téŽ privodní ráz autorovy tvorby'
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osobně vycházim ze zjtšténí,že paměť není věcí izolovanfch jednotlivin,
n bržjejich logrckého, problémového, typologického, historického zÍetézení.
I když geniálně prostou myšlenku Felixe Vodičky' Žerttznáďí|ajedné doby
jsou mnohdy rrizn;ími responzemi na společnou situaci, rtizn;fmi Ťešeními
nďéhavého dobového problému (ideového nebo tvrárného), nelze v didaktickém
procesu vŽdy uplatnit' Lépe Ťečeno,lze - někdy na semináŤijako moŽny
a organizující princip.
Jsme pŤetíženiinformacemi. Jsou ve svém mnoŽství a agresitivě neobsáhnutelné a nezvládnutelné. Vycházím z poznatku, že množství faktografick;fch ridajri, pokud netvoŤí smysluplné uspoŤádání, je balast, jehoŽ
se paměť stejně zbaví. Dtiležité není nosit je v hlavě, n;/'brŽvědět, kde ridaje
v pŤípadě potŤeby najdu. Proto u mne první otázka u zkoušky míŤíke zna.
losti moderních syntetick5Ích a slovníkov5ich prací ze šedesátychlret a z
období po roce 1990, v nichžlrze faktografii najít. Toje pro studenta mnohem drileŽitějšínežryze akademické vědomí o klasick;fch, ale dnes lžmá|o
pouŽívan;/'ch syntézách českéliteratury (Vlček, Jakubec' Pražák), znichŽ
se moji kolegové pŤipravovali ve druhé polovině padesáQich let. (Ze starších
rukovětí dodnes v univerzitním provozu v cizině obstáI pouze Arne Novák
svym intencionálně všeobsáhl;fm, i kdyŽ mnohdy subjektivním a dobově
pŤíznakov;fm pŤístupem.)
JestliŽe cílem souborné pŤednášky o českéliteratuŤe L9. a20. století
je nastínit celkoqf společensk5í, duchovní, kulturní, literární rámec a vyzdvihnout základní problémy, tendence, konflikty, v;Ívojovétrendy a zjevy,
cílem semináŤe, konverzatorií a analytick;ich cvičeníjsou, nejvšeobecněji
vzato, hlubší sondy do vybranych děl a oblastí.
Smím-li mluvit o vlastní zkušenosti, základním cíIem je pro mne naučit
pozornému a chápavému étení,analyze a v;Íkladu konkrétního díla. Ctení,
pňi němž studentu nemají uniknout ani napohled podružné detaily, náznaky
a informace, vzhledem k autorovu konsensu s dobov m čtenáŤemnevyslovené, implicitní' PŤedem, tj' pŤed první četbou, nadiktované otázky mají
pozornost studentti navést požadovanym směrem. Je tu ještě hlubší wstva,
méně zjevn;í didaktick;í cíl. Studenti společně jeví v seminárních a diplomoq/ch pracích sklon své téma vfrmout, vypreparovat z doboq/ch a r vojoq/ch
kontextrl _ takje to nejsnadnější. Zevrubně osvětlí svrij vybran risek, jeho
e aŽ zpochybĎuje platnost
okolí zristává ve tmě. Tím se ovšem relativin
Já
závét.tt_jako neopakovatelné sejeví rovněž to, coje dobově pŤíznačné.
se naopak snaŽím proniknout pomocí ana|yzovaného díla k duchovnímu,
kulturnímu, společenskému a poetologickému pozadiďíIa, zaméíuji se intenzivné zejména na konkrétní historickou problematiku literárních směrri
ažánr,i,usiluji vést studenty k postihování podmíněností a spojitostí díla,
k poznání dobového horizontu probtémri avyrazovych prostŤedk . Jin1ími
slovy, vedu k historickému pohledu umožĎujícímu adekvátnější a hlubší

textovou interpretaci * a sama interpretace je zase prrizorem do širších
doboqfch souvislostí. Cást studentrj však volí - spíšez pohodlí - tzv' postmodernistickou cestu likvidace historismu a systémového pŤístupu, odpovídající pŤedvědeckému stadiu myšlení.
Srovnávací hledisko forsíruji explicitně nebo implicitně rriznym zprisobem - ovšem s rrizn;im ohlasem. Několik semestrri jsem ved|semináŤe pro
dua obory, pro polonisty a bohemisty společně. Z mébo hlediska to byla
vděčná pÍíležitost konÍ}ontace na žánrové a směrové bázi nebo na bázi dějin
idejí srovnateln;ich děl z obou literatur (většího rozsahu jen pokud byly
pŤeloženydo němčiny)' Konfrontačně nám v textové ana|yzevyvstaly parnasistní tendence, hudebnost a prvky impresionistické pŤírodníopisnosti
u Vrchlického a u pŤíslušníka generace devadesáť1/ch let K. Tetmajera(Óímž
se první posunul do poněkud neobvyklé roviny a mohljsem rovněŽ poukázat
na odlišny vztah moderny k parnasismu v polské a českéliteratuŤe). Suk.
cesivní interpretací Dykova KrysaŤe a jednoho z dramat polského ibsenovce
Tadeusze Rittnera jsem mohl ozŤejmit dobovou problematiku legendy a
pravdy, a kdyŽ jsem pŤibral Reymontovu novelu Sprauedlnost' cel;f komplex
pro evropskou modernu pŤíznačnéproblematiky pravdy - v jejím v znamu
ontologickém i mravním - a mytu, mystifikace, automystifikace' snu' autentičnosti a pŤetváŤky. PohŤíchu, studenti tuto šanci získat víceméně lrravě
záklaďy vědeckého pŤístupu nedocenili. Nadnárodní rámec znamenal pro
ně prostě potíŽnavíc; čistě bohemistick}í semináŤ, ktery jsem vedl v pŤíštím
semestru, se těšil nepoměrně větší návštěvnosti'
o srovnávací pŤedndšhu zájemje, pokudje téma dostatečně konkrétní
a nosné, látka pŤesně definována a omezena a pokud u zkoušky nežádám
četbu děl z dalšího slovanského jazyka studentem nestudovaného. Za stldenty akceptovanou povaŽuji jednosemestrovou pŤednášku o byronismu
v západoslovansk;/'ch literaturách' v nížjsem vyžadoval četbu alespoĎjednoho Byr'onova díIa a od bohemist:& pŤtrozeně Md.j, od polonistri Malczew(ana|yzaz hlediska byr.onismu a jin;ich
ského Mariu aKonradaWallenroda
v díle pfftomn1fch tradic). Zájemo pŤednášku o ewopsk;Ích a západoslovansk ch klasick ch básnick;fch avantgardách byl slabší: pro moji generaci
(1935)je to dílna a práh poezie našeho století' ono zuženémísto vyvoje,
jírl;.žzaÓíná nebo pŤechází to' co odlišuje moderní poezii od té v minulém
století' pokus tuto tradici amputovat jsme bolestně zažiIi,byl to pro nás
v šedesát ch letech náhradní prapor hledačství a duchovní svobody - dnešním studentrjm to už nic neŤíká, je to pro ně plusquamperfectum.
Pokus
pŤiblížitjim qiznam avantgard se mi v podstatě nepodaŤil.
Jako málo rispěšn;Í se mi jeví mrij pokus zprostŤedkovat studentrim
historickou zkušenost jiné generace a jiného společenského systému na
materiálu děl polské, českéa slovenské ]iteratury let 1940-1980 v interdis.
ciplinrírním konverzatoriu o (autentické, spontánní) angažovanosti a (mani-
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osobně vycházim ze zjlšténí,žepaměť není věcí izolovan;íchjednotlivin,
n bržjejich logrckého,problémového,
typologického,historického zŤetézení.
I kdyŽ geniálně prostou myšlenku Felixe Vodičky,žeriznádí|ajedné doby
jsou mnohdy rrizn mi responzemi na společnousituaci, rrizn;fmiŤešeními
nďéhavéhodobovéhoproblému(ideovéhonebo tvrárného),nelze v didakbickém
procesu vždy uplatnit' LépeŤečeno,
lze - někdy na semináŤijako moŽn1i
a organizující princip.
informacemi.Jsou ve svémmnoŽstvía agresitivě neobJsme pŤetíženi
sáhnutelné a nezvládnutelné. Vycházím z poznatku, že množstvífaktografick1fchridajri, pokud netvoÍísmysluplnéuspoŤádání,je balast, jehoŽ
se paměťstejně zbaví.Driležiténení nosit je v hlavě, n;/'brŽvědět, kde ridaje
v pŤípaděpotŤebynajdu. Proto u mne první otázka u zkoušky míŤíke zna.
losti moderních syntetick1fch a slovníkovych prací ze šedesát;ích|et a z
obdobípo roce 1990,v nichž|ze faktografii najít.Toje pro studenta mnohem drileŽitějšínežryzeakademickévědomío klasick;fch, ale dnes lžmá|o
pouŽívanfch syntézách českéliteratury (Vlček,Jakubec' Pražák), znichŽ
se moji kolegovépŤipravovalive druhépolovině padesáQich let. (Ze starších
rukovětí dodnes v univerzitním provozu v cizině obstáI pouze Arne Novák
sv;Ímintencionálně všeobsáhl;fm, ikďyž mnohdy subjektivním a dobově
pŤíznakov;impŤístupem.)
JestliŽe cílem soubornépŤednáškyo českéliteratuŤe 19. a20. století
je nastínit celkov1fspolečensk , duchovní, kulturní, literární rámec a vytrendy a zjevy,
zdvihnout základní problémy,tendence, konflikty, v;Ívojové
jsou, nejvšeobecněji
cílemsemináŤe,konverzatoriía analytick1íchcvičení
vzato, hlubšísondy do vybran1íchděl a oblastí.
SmímJi mluvit o vlastní zkušenosti,základním cíIemje pro mne naučit
pozornémua chápavému čtení,ana7yzea qfkladu konkrétníhodíla. Ctení,
pňi němžstudentu nemajíuniknout ani napohled podružnédetaily, náznaky
a informace, vzhledem k autorovu konsensu s dobov m čtenáŤemnevyslovené,implicitní' PŤedem,tj' pŤedprvní četbou,nadiktované otázky mají
pozornost studentri navéstpožadovanymsměrem. Je tu ještěhlubšíwstva,
ménězjevn;Ídidaktick;í cíl.Studenti společnějeví v seminárních a diplomoq/ch pracíchsklon svétémavf mout, vypreparovat z doboqfch a r vojoqfch
kontextrl - tak je to nejsnadnější.Zevrubně osvětlí svrij vybran;í risek, jeho
okolí zristává ve tmě. Tím se ovšemrelativinlje aŽ zpochybĎuje platnost
Já
závéri _jako neopakovatelnésejeví rovněžto, coje dobověpŤíznačné.
se naopak snaŽímproniknout pomocíanalyzovanéhodíla k duchovnímu,
a poetologickémupozadídíIa,zaměŤujise inkulturnímu, společenskému
tenzivnézejménana konkrétníhistorickou problematiku literárních směrri
ažánri,usiluji véststudenty k postihovánípodmíněnostía spojitostídíla,
k poznání dobovéhohorizontu problémťrav7,razovych prostŤedkri.Jin1ími
slovy, vedu k historickému pohledu umožĎujícímuadekvátnější a hlubší

textovou interpretaci - a sama interpretace je zase prrizorem do širších
doboqfch souvislostí. Cást studentrj však volí - spíšez pohodlí - tzv' postmodernistickou cestu likvidace historismu a systémového pŤístupu, odpovídající pŤedvědeckému stadiu myšlení.
Srovnávací hledisko forsíruji explicitně nebo implicitně rriznym zprisobem - ovšem s rrizn;im ohlasem. Několik semestrri jsem ved|semindŤe pro
dua obory, pro polonisty a bohemisty společně. Z mé}'o hlediska to byla
vděčná pŤíležitostkonfrontace na žánrové a směrové bázi nebo na bázi dějin
idejí srovnateln;Ích děl z obou literatur (většího rozsahu jen pokud byly
pŤeloženy do němčiny)' Konfrontačně nám v textové ana|yzevyvstaly parnasistní tendence, hudebnost a prvky impresionistické pĚírodní opisnosti
u Vrchlického a u pŤíslušníka generace devadesát1/ch let K. Tetmajera(čímž
se první posunul do poněkud neobvyklé roviny a mohljsem rovněŽ poukázat
na odlišn;f vztah moderny k parnasismu v polské a českéliteratuŤe). Sukcesivní interpretací Dykova KrysaŤe a jednoho z dramat polského ibsenovce
Tadeusze Rittnera jsem mohl ozŤejmit dobovou problematiku legendy a
pravdy, a když jsem pŤibral Reymontovu novelu Sprauedlnost' cel;f komplex
pro evropskou modernu pŤíznačnéproblematiky pravdy - v jejím vyznamu
ontologickém i mravním - a mytu, mystifikace, automystifikace' snu' autentičnosti a pŤetváŤky. PohŤíchu, studenti tuto šanci získat víceméně hravě
základy věďeckého pŤístupu nedocenili. Nadnárodní rámec znamenal pro
ně prostě potíŽnavíc; čistě bohemistick;í semináŤ, kter1Íjsem vedl v pŤíštím
semestru, se těšil nepoměrně větší návštěvnosti'
o srovnávací pŤedndšhu zájem je, pokud je téma dostatečně konkrétní
a nosné, látka pŤesně definována a omezena a pokud u zkoušky neŽádám
četbu děl z dalšího slovanskéhojazyka studentem nestudovaného. Za stldenty akceptovanou povaŽuji jednosemestrovou pŤednášku o byronismu
v západoslovansk;/'ch literaturách' v níŽjsem vyžadoval četbu alespořjednoho B5n'onova díla a od bohemist:& pŤtozené Md,j, od polonistri Malczew(ana|yzaz hlediska byr.onismu a jin;/ch
ského Mariu aKonradaWallenroda
v díle pžítomn ch tradic). Zájem o pŤednášku o ewopsk ch a západoslovansk ch klasick ch básnick;fch avantgardách byl slabší: pro moji generaci
(1935)je to dílna a práh poezie našeho století' ono zítženémísto vyvoje,
jírllž začíná nebo pŤechází to, co odlišuje moderní poezii od té v minulém
století, pokus tuto tradici amputovat jsme bolestně zažiIi,bytto pro nás
v šedesát ch letech náhradní prapor hledačství a duchovní svobody - dnešním studentrlm to už nic neŤíká, je to pro ně plusquamperfectum.
Pokus
pŤiblíŽit jim v1fznam avantgard se mi v podstatě nepodaŤil.
Jako málo rispěšn se mi jeví mrij pokus zprostŤedkovat studentrim
historickou zkušenost jiné generace a jiného společenského systému na
materiá]u děl polské, českéa slovenské literatury let 1940-1980 v interdis.
ciplinrírním konverzatoriu o (autentické, spontánní) angažovanosti a (mani-
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pulované, vyžadované) pseudoangažovanosti. Pohyboval jsem se na tŤech
ríror,rrích:a) ujasĎovríní, zpŤesĎování a ověŤování zák]adního pojmu analytic.
k1fm materiálem; b) anal;f'zy írrovně textu, v němž se angažovanost, tj' nejčastěji lidská a mravní ričast, projevuje, a pĚíslušn;fch vy.razovych prostŤedkri (v moderní literatuŤe se obvykle vyvolává vnější zdání věcnosti a nezaujatosti); c) anal'yza základní lidské situace v díle vyžadujícímorální rozhodování postavy ďanebo zaujetístanoviska u čtenáŤe. Šlo o díla tematicky
a motivicky zakotvená v době války a nacistické okupace, v době komunistické totality nebo v mravním zlhostejnění a hodnotové nivelizaci konzumní
společnosti. V práci se studenty se potvrdilo, Že historická zkušenostje sotva
pŤenosná. Co studenti chápou, j e j ádro, totiž lidská situace v díIe, zejrnéna
hraniční situace - tváií v tváŤ smrti - vyžadující absolutní volbu. Antropologické kategorie (sociologické, psychologické, mravní), jako je lidská situace,
mezilidská interakce, ppstoj' jsou schopny oslovit všechny. Je to klíč,v němŽ
se literatura obecně čté_ rovněž konzumní literatura. Mohou tedy i v di.
daktickém procesu na univerzitě tvoŤit protiváhu instrumentáŤe historické
poetologie a dějin idejí.
Ke konci našich rivahje čas položit obecně otázkll o cíli qÍuky konkrétní
cizí literatury, v mém pŤípadě českéliteratury pro Rakušany.
Tento cíl je jánusovsky dvojdom1f. Míí jednak k již zmíněnému nadnárodnímu literárnímu a duchovnímu kontextu, k regionálně-nadnárodním
celklim a celoevropskym procesťrm' k littérature générale a k evropskym
dějinám idejí. Ceská literatura se jeví jako jejich národní modifikace, v
jistfch ridobích (1800 až 1830) spíšejen jako vzdálen;/' ohlas.
Na druhé straně míŤíliteratura k poznání podmínek existence českého
národa. I v tomto piípadě tedy ukazuje k širšímu kontextu. Vztahy společenského Života a literatury pňedstavují celou škálu. Jsou to na prwním
místě genetické vztahy (společensky život vytváŤí podmínky vzniku literatury a rámec jejího fungování); dále vztahy impresivní, tj. zejména vyzdvihování jistfch postojri a osobních vzot,ťt,čímžprisobí na vědomí národa;
do tŤetice jsou to vztahy mimeťické (současnost národa a jeho minulost jako

a moderníspolečenskovědní
a humanitní základ. Jsem totiž pŤesvědčen,
jazykoŽe konečn;Ím
cíIemstudia neníjen získáníbohemistickéjazykové,
vědné,literárněvědnéa kulturněhistorické kompetence,pochopeníreálií
a procesri česk1fch,n;ÍbrŽpŤípravastudenta k tomu, aby hlouběji chápal
dnešnísvět a jeho historii, bez niž ani dnešek nelze chápat.

pŤedmět zobrazeni, téma). Teprwe v posledních desetiletích se doceĎuje
transformace dějin a současnosti národa do m1/tu, ktery nachází wllaz v
literatuŤe azpétné prostŤedrrictvím děl p sobí na vědomí národa. Nejenom
znalost národních dějin, také znalost dějin národní literatury umožĎuje
lépe pochopit dnešní život národa. Všechny tyto mnohonásobnévazby7itetatury a společnosti i sama literatura jako mimesis probíhají pŤes filtr klišé
společenského vědomí, pŤes filtr literárních konvencí a pies filtr nadnárodních duchovních proudri.
Závěr poněkud konfesního rázll.' Navzdory špatné situaci, pokud jde
ojazykovou kompetenci studentťr a početučebních hodin věnovan;Ích litera',základu.'
dostat do studia širší
tuŤe, se snaŽím kromě běŽného filologického
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pulované, vyŽadované) pseudoangažovanosti. Pohyboval jsem se na tŤech
rirovních: a) ujasĎovríní, zpŤesĎoviiní a ověŤování základního pojmu analy'tickym materiálem; b) analyzy tírovně textu, v němž se angaŽovanost, tj. nejčastěji lidská a mravní čast, projevuje, a pŤíslušn;fchvyrazowlch prostŤedkú (v moderní literatuŤe se obr,ykle vyvolává vnější zdání věcnosti ar'eza:ujatosti); c) anal}íza základní lidské situace v díle vyžadyjící morální rozhodování postavy ďanebo zaujetí stanoviska u čtenáŤe.SIo o díIa tematicky
a motivicky zakotvená v době války a nacistické okupace, v době komunis.
tické totality nebo v mravním zlhostejnění a hodnotové nivelizaci konzumní
společnosti. V práci se studenty se potvrdilo, že historická zkušenostje sotva
pŤenosná. Co studenti chápou, je jádro,totiž lidská situace v díle, zejrrréna
hraniční situace - tváŤív tvái smrti - lyžadující absolutní volbu' Antropologické kategorie (sociologické,psychologické, mravní),jakoje lidská situace,
mezilidská interakce, postoj, jsou schopny oslovit všechny' Je to kIíč,v němŽ
se literatura obecně čte - rovněž konzumní literatura' Mohou tedy i v di.
daktickém procesu na univerzitě tvoňit protiváhu instrumentáŤe historické
poetologie a dějin idejí.
Ke konci našich rivah je čas položit obecně otázkll o cíli vyuky konkrétní
cizí literatury, v mém pŤípadě českéliteratury pro Rakušany.
Tento cíl je jánusovsky dvojdom;f . MíŤíjednak k již zmíněnému nadnárodnímu literárnímu a duchovnímu kontextu, k regionálně-nadnárodním
celklim a celoevropskym procestim, k littérature générale a k evropskym
dějinám idejí. Ceská literatura se jevíjako jejich národní modifikace, v
jis|fch ridobích (1800 aŽ 1830) spíšejen jako vzdálen ohlas.
Na druhé straně míŤíliteratura k poznání podmínek existence českého
národa. I v tomto pŤípadě tedy ukazuje k širšímu kontextu. Vztahy společenského života a literatury pŤedstavují celou škálu. Jsou to na prvním
místě genetické vztahy (společensk;f' životq/tváÍí podmínky vzniku litera.
tury a rámec jejího fungování); dáIe vztahy impresivní, tj ' zejména vyzdvihování jis|fch postojri a osobních vzorri, čímŽprisobí na vědomí národa;
do tŤetice jsou to vztahy mimetické (současnost národa a jeho minulost jako
pŤedmět zobtazeni, téma). Teprve v posledních desetiletích se doceĎuje
transformace dějin a současnosti národa do m;/tu, kter1Í nachází vyraz v
literatuŤe a zpětně prostŤednictvím děl p sobí na vědomí národa. Nejenom
znalost národních dějin, také znalost dějin národní literatury umožĎuje
lépe pochopit dnešní život národa' Všechny tyto mnohonásobné vazby literatury a společnosti i sama literatura jako mimesis probíhají pŤes filtr klišé
společenského vědomí, pŤes filtr literárních konvencí a pies filtr nadnárodních duchovních proudťr'
Závěr poněkud konfesního ránl: Navzdory špatné situaci, pokud jde
o jazykovou kompetenci studentri a početučebních hodin věnovan;ích litera,.základu',
dostat do studia širší
tuŤe, se snaŽím kromě běŽného filologického
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a moderní společenskovědní a humanitní základ. Jsem totiŽ pŤesvědčen,
Že konečn;im cílem studia neníjen získánÍ bohemistickéjazykové, jazykovědné, literárněvědné a kulturněhistorické kompetence, pochopení reálií
a procesri českfch, n;/'bržpŤíprava studenta k tomu, aby hlouběji chápal
dnešní svět a jeho historii, bez rrížani dnešek nelze chápat.
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črsxÁ LITER*'TURÁ.v RUMI.JNsKU
JEAN GROSU

Neodvažujise k vám obracetjako ke kolegrim, protoženejsem ani literárním
historikem, ani literárním teoretikem, dokonce ani literárním kritikem,
nybtžpouze pŤekladatelema šiŤitelemliterárních děl' Proto se vám omlouvám, pokud bude mrij hlas znít na tomto vašemváženémshromážděnínějak
zv]áštně.
Nicméně dovolte mi začítjedním pŤíběhem.
U nás v Rumunsku existuje píseĎ.Jmenuj e se Ldska je stará' historie.
A ta píseĎmá pravdu, protoŽeláskaje skutečněstará historie, která nikdy
neskončí.
A proto, pokud by se mě někdo zeptd', teď, když jsem znovu na pridě
Čecha Slovenska' pročtolik miluji ty neskonale krásné končinya jejich
schopn národ, odpovědělbych slovy písně,žejeto stará historie. Je utkána
z tisícrivláken, nashromážděnychběhem let, z tisícrivláken, která ztvátnil'a
kouzlo pŤátelství,s nímžjsem se zde vždy setkáva] a kteréjsem i já vždy
rozdáva| - tolik, kolik mriže se všískromností dát moje srdce a mysl -,
kdykoliv jsem se nacházel v těchto končinách, mezi lidmi nebo jen mezi
jejich myšlenkami a city shromážděn;Ímipod obálkami knih.
A protoženevyhnutelně došlaŤečna knihy, nechťjemi dovolenovzpojejíhohrdinu, kter1fmi podal snad
menout zdejednu z nich . a pŤedevším
nejvroucnějšíruku na cestě pňátelstvía lásky k Ceskoslovensku a kjeho
lidu.
Znám Československodlouho,je to již mnoho let, co jsem, jako velmi
mladf, poprvézavíta|na jeho ptldu. Ajiž tehdy jsem se zde setkal s lidmi,
kteréjsem měl později pochopit ze stránek Jaroslava Haška, ze stránek
onoho monumentálního díla světovéliteratury. Ano' Suefi, kteréhojsem
pŤeložila odvážil se oŽivit ho i na divadelních prknech - abychjej pŤiblížil
srdci našeho národa -, byl tím, kdo mi snad nejvíc otevŤelsrdce českého
lidu, pomohl mi pochopit a milovat národ, kte4Í prošelse vztyčenouhlavou
zemětŤesenímidějin, chrabŤea dťrstojněuhájil právo na Život, prosadil s
houŽevnatostía elegancísvéschopnostia vysoky humanismus, cožprojevuje
i dnes pŤi znamenitém silí o obnovu.
Možná se vám zdá, že pŤeháním.Je to však každopádněto, čemuby
se mohlo ŤíkatuvědomělépŤeháněni' Ptotožepravdivéjádro zristává a
znamená pro každého,kdo četlnebo bude někdy čístosudy dobréhouojáha
Šuejka,široceotevŤenoubránu k lásce ke svobodělidí tétozemě, kjejich
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demokratismu a lysok;im morálním vlastnostem,k jejich nepŤekonatelnému
humoru.
V tom spočívá,podle mne, velká, trvalá aktuálnost románu Jaroslava
Haška, kter1fv době,kdy se odehrává, bourá stavbu rakouskéhoimperialismu a vrhá světlo na nezničitelnousílu lidu.
I když dávno uŽ pŤekročilhranice s trvalym pasem - kter vždy sv5im
hrdinrim zajišťujevelké umění - a patff všem ve jménu myšlenek, které
pohánějí člověkastále kupŤedu,ŠvejkpŤestozristal a stáleje česk - tak
česky,že pokud si ho zamiluješ, zamiluješ si i národ' kter;f ho zrodil.
To je tedy jeden z d vodri mélásky, jedno z vláken, která byla upŤedena
mezi mym srdcem a touto pohostinnou a pilnou zemí.
Budiž mi tedy dovoleno,abych se vrátil na Živévlně vzpomínekk onomu
klíčovému
okamžiku,Ťeklbych osudovémuv tom nejlepšímslova smyslu,
k okamžiku, kter1fpro mne znamenal' abych tak Ťekl, změnu pro cel;f běh
méhoživota' Stalo se to 28. Ťíjna1937.
Tehdyjsem četlna jednom nemocničním
lrižkuv Ceskoslovenskupoprue
u origindle osudy dobréhouojdka Suejha.Několik let pŤedtímjsem četlv
rumunštině z tohoto monumentálníhodíIaněkolik rirywkri,asi 150 stran,
vydanfch u nás pod názvem T|ampoty hlupdka.
Tehdy jsem si uvědomil, j aktéžcebylo ukŤivděno tomuto českémudonkichotovi a spolu s ním i národu, kte4i ho zplodil (neboťŠvejknebyl, neni
a nikdy nebude hloupy)' a v téchvíli se ve mně zrodila nezměrná ambice
pŤispětsqfm zprisobem k rehabilitaci s5.mpatickéhohrdiny velkéhoHaška
v očíchrumunskych čtenáŤri.
Netušil jsem, žemi bude dopŤánoštěstí,abych
byl zrovna já tím, kdo vykoná ten akt kulturní spravedlnosti' Měl jsem
tenkrát jiné tuŽby,o nichž zde nechci hovoŤit.
ČetbaŠuejkamivšak dala chuťprohrabávat se, s pŤesnostízlatokopa,
literárním pokladem spŤáteleného
lidu, z něhoŽjsem znal pouze částečně
díIoKarla Čapka a Františka Langera' Moje ambice se krok za krokem
stávala realitou a dnes, po padesáti letech činnosti,mohu tvrdit - bez faleš.
néskromnosti -, žejsem zprostŤedkovalrumunskému čtenáĚiznalost více
než 100 titulťr českéa slovenské literatury, klasické i moderní, a Živím v
sobě naději, Že ďokážubyti nadále pozitivním faktorem rumunsko-českého
a rumunsko-slovenskéhokulturního dialogu. Dovolímsi jen velmi krátk;i
qÍčet:dnes se mohou cítitv Rumunsku jako doma čeští
a slovenštíspisovateléprvní velikosti. Mezi ně se ŤadíBoženaNěmcová, Ladislav StroupeŽnick5í,Karel Čapek,Jaroslav Hašek, K. J. Beneš,Bohumil Hrabal, Milan
Kundera, Josef Toman' Jan Drda, Marie Majerová, Jan otčenášek,Ludvík
Aškenazy,Václav Havel, Pavel Kohout, Ivan KIíma, Jan Smíd' Roman RáŽ,
ota Pavel, Peter Karvaš, Ladislav MĎačko,Nataša Tánská, Ladislav Ťažk;/',
KIára Jarunková a mnozí další.Tito pouze v mémpŤekladu.Jsou však i
dalšímoji mladšíkolegové,kteff sqim írsilímpŤispěli k rozšíŤení
a poznání
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čpsxÁ LITEftI*TURÁ, v RUMI.JNSKU
JEAN GROSU

Neodvažujise k vám obracetjako ke kolegrim, protoženejsem ani literárním
historikem, ani literárním teoretikem, dokonce ani literárním kritikem,
nybtžpouze pŤekladatelema šiŤitelemliterárních děl. Proto se vám omlouvám, pokud bude mrij hlas znít na tomto vašemváženémshromážděnínějak
zvláštně.
Nicméně dovolte mí začítjednímpŤíběhem'
U nás v Rumunsku existuje píseĎ.Jmenuj e se Ld'ska je stard,historie.
Ata píseĎmá pravdu, protoželáska je skutečněstará historie, která nikdy
neskončí.
A proto, pokud by se mě někdo zepta|, ted', když jsem znovu na pridě
Čecha Slovenska, pročtolik miluji ty neskonale krásné končinya jejich
schopny národ, odpovědělbych slovy písně,žejeto stará historie. Je utkána
z tisícrivláken, nashromážděn1fchběhem let, z tisíc vláken, která ztvárrt1la
kouzlo pŤátelství,s nímžjsemse zde vŽdy setkával a kteréjsem ijávždy
rozďáva| - tolik, kolik mriže se všískromností dát moje srdce a mysl -,
kdykoliv jsem se nacházel v těchto končinách,mezi lidmi nebo jen mezi
jejich myšlenkami a city shromáŽděn;fmipod obálkami knih.
A protoženevyhnutelně doš]aŤečna knihy, nechťjemi dovolenovzpojejíhohrdinu, kter;f mi podal snad
menout zdejednu z nich . a pŤedevším
nejvroucnějšíruku na cestě pŤátelstvía lásky k Československua kjeho
lidu.
Znám Československodlouho,je to již mnoho let, co jsem, jako velmi
mladf, poprvézavíta|najeho púdu.Ajiž tehdyjsem se zde setkal s lidmi,
kteréjsem měl později pochopit ze stránek Jaroslava Haška, ze stránek
onoho monumentálního díla světovéliteratury. Ano, Suejk, kteréhojsem
pŤeložila odvážil se oŽivit ho i na divadelních prknech - abychjej pŤiblížil
srdci našeho národa -, byl tím, kdo mi snad nejvic otevŤelsrdce českého
lidu, pomohl mi pochopit a milovat národ, kter1fprošelse vztyčenouhlavou
zemětŤesenímidějin, chrabŤe a dristojně uhájil právo na Život, prosadil s
houŽevnatostía elegancísvéschopnostia lysok1f humanismus, cožprojevuje
i dnes pŤi znamenitém risilí o obnovu'
Možná se vám zdá, Že pŤeháním.Je to však každopádně to, čemuby
se mohlo Ťíkat uvědomělé pŤehánění.ProtoŽe pravdivé jádro zristává a
znamená pro každého,kdo četlnebo bude někdy čístosudy dobréhouojd,ha
Šuejka,široceotevŤenoubránu k lásce ke svobodělidí tétozemě, kjejich
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V tom spočívá,podle mne, velká, trvalá aktuálnost románu Jaroslava
Haška, kter"j v době,kdy se odehrává, bourá stavbu rakouskéhoimperialismu a vrhá světlo na nezničitelnousílu lidu.
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hrdinrim zajišťujevelké umění - a patŤívšemve jménu myšlenek,které
pohánějí člověkastále kupŤedu,Svejk pŤestozťrstala stáleje česk - tak
česk1f'Že pokud si ho zamiluješ, zamiluješ si i nároď, kter1fho zrodii'
Toje tedyjeden z dťrvodri
mélásky,jedno z vláken, která byla upŤedena
mezi m;Ímsrdcem a touto pohostinnou a pilnou zemí.
Budiž mi tedy dovoleno,abych se vrátil na živévlně vzpomínekk onomu
klíčovému
okamŽiku, Ťeklbych osudovémuv tom nejlepšímslova smyslu,
k okamžiku,kter5ípro mne znamenal, abych tak Ťekl,změnu pro cely běh
méhoŽivota. Stalo se to 28. Ťíjna1937.
Tehdyjsem četlna jednom nemocničním
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u originále osudy dobréhouojdka Šuejha'Několik let pŤedtímjsem četlv
rumunštině z tohoto monumentálníhodíla několik írryvkri,asi 150 stran,
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Tehdy jsem si uvědomil, jak těžcebylo ukŤivděno tomuto českémudonkichotovi a spolu s ním i národu, kte4/ ho zplodil (neboťSvejk nebyl, neni
a nikdy nebude hloupÝ),a v téchvíli se ve mně zrodila nezměrná ambice
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Netušil jsem, žemi bude dopŤánoštěstí,abych
byl zrovna já tím, kdo vykoná ten akt kulturní spravedlnosti. Měl jsem
tenkrát jiné tuŽby, o nichž zde nechci hovoŤit.
ČetbaŠuejhami však dala chuťprohrabávat se, s pŤesnostízlatokopa,
literárním pokladem spŤáteleného
lidu, z něhožjsem znal pouze částečně
dílo Karla Čapka a Františka Langera. Moje ambice se krok za krokem
stávďa realitou a dnes, po padesáti letech činnosti,mohu tvrdit - bez faleŠ.
néskromnosti -, žejsem zprostňedkoval rumunskému čtenáŤiznalost více
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sobě naději, žedokážubyti nadále pozitivním faktorem rumunsko-českého
a rumunsko-slovenskéhokulturního dialogu. Dovolímsi jen velmi krátky
qÍčet:dnes se mohou cítitv Rumunsku jako doma čeští
a slovenštíspisovateléprvní velikosti. Mezi ně se ŤadíBoženaNěmcová, Ladislav StroupeŽnicky, Karel Čapek,Jaroslav Hašek, K. J. Beneš,Bohumil Hrabal, Milan
Kundera, Josef Toman, Jan Drda, Marie Majerová, Jan otčenášek,Ludvík
Aškenazy,Václav Havel, Pavel Kohout, Ivan Klíma' Jan Šmíd,Roman Ráž,
ota Pavel, Peter Karvaš'Ladislav Mťračko,
NatašaTánská, Ladislav ŤaŽk1i,
Klára Jarunková a mnozí další.Tito pouze v mém pŤekladu.Jsou však i
dalšímoji mladšíkolegové,kteÍísv1Ímrisilím pŤispěli k rozšíŤení
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českéa slovenské literatury v Rumunsku' Škod., Že nikdo z nich není teď
v tomto sále.
Nechal jsem záměrněnakonec jednoho znamenitého českéhospisovatele, jemuŽjsem během let pŤeložil Ťadu knih ajehož pŤátelstvím se pyŠnim
a buáu pyšnit stále. Je to zesnul;f JiŤí Marek, kter , když hovoŤil o svych
''Láska se podobá vínu: čímje starší,
citech k mé zemi, zpravidla Ťíkával:
tím je lepší. Podstata spočívá ve skutečnosti, že nám zahŤívá srdce a oči
zaplr1uje světlem velkych pŤátelství.''
SamozŤejmě nemohu ukončit tuto svoji Ťeč,anižbych z hloubi srdce
poděkoval organizátorrim tohoto kongresu za to, že mi umoŽnili nové setkání
s českfmi spisovateli a vydavateli' které se má podle progTamu uskutečnit

v rámci této grandiÓzní kulturní události.
S tímto poděkováním' které je určeno zároveíttvám za trpělivost, s níž
vojáka Svejka zvd'áním..
jste
-Budumne poslouchali, končím parafrázi dobrého
a za rozšíteníjejí znalosti
literaturu
českou
bojovat za Její Veličenstvo
,,až
těla'''
roztrhání
ďo
v mé zemi
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Historie ruské filologické bohemistiky začínána pŤelomu 18. a 19. století,
stejně jako rusko-české styky v této oblasti, pŤedznamen ané uŽ ve svych
počátcích drileŽitou událostí: vědeckou cestou nejvyznamnějšího českého
slavisty Josefa Dobrovského do Ruska v roce I792. Ke shromaždbvání poznatk o českémjazyce a písemnictví pňispívala činnost rusk;ích slavistti
začátku minulého století _ A. Ch. Vostokova, P. I. Koeppena a A' S. Šiskova, zejména jejich korespondence s českymi a slovenskfmi buditeli, vedle
Dobrovského s J. Jungmannem, V Hankou, F. L. Celakovskjrrn, P. J. Šafažíkem, J. Kollárem a dalšími. P. I' Koeppen, ktery jako první z rusk;Ích slavistti podnikl v letech 1821-1924 cestu do zemí západních a jižních Slovanti
včetně Cech a Slovenska, naváza)' s těmito buditeli i osobní kontakty.
Vprvní etapě pŤevláda|zájem o zkoumání jazykoqich otázek a pŤedevším o srovnávací jazykovědu, jež měla mimoŤádn1Ív1Íznamv souvislosti
s procesem utváŤení a kodifikace slovansk;fch národních spisovn;ichjazykri,
o společnékoŤeny slovanské kultury a starobylé literární pam átky (za néŽ
byly tehdy považovány í Rukopisy hrá'Iouéduorsh! a zelenohorshy; pr:rní z
nich byl v Rusku vydán v privodním znění i v ruském pŤekladu už v roce
1820). Rostl zájemo folklÓr jako svébytnénárodní umění(Slouanshé nd'rodní písně F. L. Celakovského). od desát1fch let 19. století se informace o
nejv;Íznamnějších česk;/cha slovensk;Ích spisovatelích a jazykovědcích a
o jejich dílech objevují na stránkách ruskych časopisri a jejich množství
postupně narristá. V šedesá|fch letechje napŤíklad doloženo už na čtyŤicet
ohlasri reagujících na díla J. Kollára.
Velkou rilohu sehrálo za|oženíkateder historie a literatury slovanskych
národri na univerzitách v Moskvě, Peterburgu, Charkově a Kazani v roce
1835. V čele těchto kateder stáli o. M. Bod'anskij, P. I. Preis, I. I. Srezněvskij a V. I. Grigorovič, kteŤí na konci tŤicátych a na začátku čtyŤicát1fch
let absolvovali dlouhodobé stáže v Ptaze a v dalších centrech slavistiky.
V1fznamn1fm slavistou byl i M. P Pogodin, kter také několikrát navštívil
Prahu. Cítili velké sympatie k utlačovan;ím slovanskfm národ m a byli
to vědci s širším slavistick m zaměŤením. Jejich zájem o literaturu (včetně
českéa slovenské) a o folklÓr se projevoval v pŤednáškoqích cyklech i vědeckych pracích, pŤedevšímv obecném historickém, kulturním a etnografickém
kontextu. Často ruští slavisté uvažovali o osudech slovansk;Ích národri a
byli nadšeni myšlenkou slovanské vzájemnosti, ačkoliji chápali rozdílně
- od pojetí demokratického po poměrně konzervativní.
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českéa slovenské literatury v Rumunsku. Škoda, že nikdo z nich není ted'
v tomto sále.
Nechal jsem záměrnéna konec jednoho znamenitého českéhospisova.
tele, jemuŽjsem během let pŤeložilŤadu knih ajehož pŤátelstvím se pyšním
a budu pyšnit stá]e. Je to zesnuly JiŤí Marek, kter;í, když hovoŤil o svych
'.Láska
se podobá vínu: čímje starší,
citech k mé zemi, zpravidla Ťíkával:
je
lepší' Podsťata spočívá ve skutečností, že nám zahŤívá srdce a oči
tím
zaplĎuje světlem velkych pŤátelství..'
SamozŤejmě nemohu ukončit tuto svoji íeč, anížbych z hloubi srdce
poděkoval organizátor m tohoto kongresu za to, Že mi umožnili nové setkání
s českymi spisovateli a vydavateli, které se má podle progTamu uskutečnit
v rámci této grandiÓzní kulturní události.
S tímto poděkováním, které je určeno zároveř i vám za trpělivost, s níž
jste mne poslouchali, končím parafrázídobrého vojáka Švejka zvoláním:
Budu bojovat za Její Veličenstvo českou literaturu a za tozšíteníjejí znalosti
,,až
ďo toztrtlání těla''.
v mé zemi
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Historie ruské filologické bohemistiky začínána pŤelomu 18. a 19. století,
stejně jako rusko-české styky v této oblasti, pňedznamenané už ve sv5ích
počátcích driležitou udá]ostí: vědeckou cestou nejvyznamněišího českého
slavisty Josefa Dobrovského do Ruska v roce !792. Ke shromaždbvánÍ po.
znatkri o českémjazyce a písemnictví pŤispívala činnost rusk]l'ch slavistri
zač,átku minulého století - A. Ch. Vostokova, P. I. Koeppena a A. S. Šiskova, zejména jejich korespondence s českymi a slovenskymi buditeli, vedle
Dobrovského s J. Jungmannem, V Hankou, F. L. Čelakovskym, P. J. ŠafaŤíkem, J. Kollárem a dalšími. P. I. Koeppen, ktery jako první z rusk;Ích slavístri podnikl v letech 1827-1924 cestu do zemí západních aiižních Slovanti
včetně Cech a Slovenska, naváza| s těmito buditeli i osobní kontakty.
V první etapě pŤevlád aI zájem o zkoumání jazykoqich otázek a pŤedevším o srovnávací jazykovědu, jež měla mimoŤádn1f vyznam v souvislosti
s procesem utváŤení a kodifikace slovansk;Ích národních spisovn1|.chjazykli,
o společnékoŤeny slovanské kultury a starobylé literární památky (zaněž
byly tehdy považovány i Rukopisy hrálouéduorsh!, a zelenohorsk!,; první z
nich byl v Rusku vydán v privodním znění i v ruském pŤekladu uŽ v roce
1820). Rostl zájem o folkJÓr jako svébytnénárodní umění(Slouanshé ndrodní písně F. L. Celakovského). od desát]fch let 19. století se informace o
nejvyznamnějších česk;ícha slovensk5ích spisovatelích a jazykovědcích a
o jejich dílech objevují na stránkách rusk;ích časopisri a jejich množství
postupně narristá. V šedesát ch letechje napŤíklad doloŽeno už na čtyŤicet
ohlasti reagujících na díla J. Kollára'
Velkou rilohu sehrálo za|oženíkateder historie a literatury slovanskfch
národti na univerzitách v Moskvě, Peterburgu, Charkově a Kazani v roce
1835. V čele těchto kateder stáli o. M' Bod'anskij, P. I. Preis, I. I' Srezněvskij a V. I. Grigorovič, kteff na konci tŤicát;fch a na začátkučtyÍicátych
let absolvovali dlouhodobé stáže v Ptaze a v dalších centrech slavistiky.
V;Íznamn;Ím slavistou byl i M. P Pogodin, kter;i také několikrát navštívil
Prahu. Cítili velké sympatie k utlačovan;Ím slovansk;ím národrim a byli
to vědci s širšímslavistick;fm zaměŤením. Jejich zájem o literaturu (včetně
českéa slovenské) a o folklÓr se projevoval v pŤednáškov5íchcyklech i vědeck;/'ch pracích, pŤedevšímv obecném historickém, kulturním a etnografickém
kontextu. Často ruští slavisté uvaŽovali o osudech slovanskych národri a
byli nadšeni myšlenkou slovanské vzájemnosti, ačkoli ji chápali rozdílně
- od pojetí demokratického po poměrně konzervativní.
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zkoumání staréliteratury se postupně prohlubovala
Vedle pokračujícího
včetněsoučasné;
díky tomu mohl b1itv polovině
i znalost literatury novější,
šedesátychlet vydán obzor slaujanshich literatur A. N. Pypina a V. D.
Spasoviče.V letech 1879.1881wšla jejich dvoudílnáIsl orija slaujanshich
literatur. Toto první rusky psanésouhrnné dílo systematicky vykládalo
dějiny literatur západníchajiŽních Slovanri od nejstaršíchdob do sedmdesát ch let 19. stoletía srovnávalo je s historií literatury ruské a ukrajinské.
V1fklaďu literatury pňedcházelyobecnéhistorickéinformace a nástin slovan.
skéetnografie a folklÓru. Koncepce tohotodíla odpovídalaprinciprim a pŤedstavám kulturněhistorické školy.Kniha A. N. Pypina a V. D' Spasoviče
$enžbyl autorem oddílrio polskéliteratuŤe)měla kladn;ímezinárodní ohlas
a byla pŤeloŽenado němčiny'francouzštiny,češtinya luŽickésrbštiny.Někter5ímiliterárněhistorick;ími ridaji doplnil Pypinovu ptáci očerk istorii češshoj literatury A. J' Stěpoviče(Kijev 1886),kteÚvěnoval pozornostpŤede.'starého''
romantismu (Kollár, Hanka, Celakovvšímproblémunahrazení
''novym'.a otázkám realismu (Neruda,Hálek). Do svého
sky) romantismem
ďílaočerkistorii slaujanskich literatur (1893)StěpovičzaŤadilsamostatné
kapitoly o K' H. Máchovi a J. Vrchlickém.Ceská literatura byla pŤedstavena i v pŤehledechslovansk ch literatur, které napsal v letech 1885.1888
istorija literatury (St. Peter.
díloVseobščaja
P. o. Morozov pro čtyŤsvazkové
burg 1880-1892)'redigovanéV. F. Koršem a A. I. Kirpičnikovem.Ve druhé
polovině 19.stoletíjetakjasně patrná snaha seznámit se s českouliteratu.
rou vjejí komplexnosti a v širšímslovanskémi světovémkontextu, zaŤaďit
ji mezi dalšísvětovéliteratury jako samostatnouliterární hodnotu a vj'raz
svébytnénárodní duchovníexistence a posky'tnoutruskym čtenáŤriminfor.
spisovzrtelíchvčetněautorri současnych'
lnace o nejv;f'znamnějších
Z bohemistickychpracípočátku20. stoletíje tŤebapŤipomenoutv;ízkumy historika N. V. Jastrebova, jerrŽstudoval památky staréčeskéliteratury
(atribuoval a vyložil napÍíkladněkterá díla J. Blahoslava a P. Chelčického)'
a některépráce M' N. Petrovskéhoa zvláště V. A. Franceva, ktery široce
vyuŽívala takévydával archivní prameny (PismaVaclauu Hanhe iz slau'
uozrožděnija,
janshich zemel, Watszawa 1905;očerki po istorii češshogo
Warszawa 1902).
V tomto krátkém pŤehledunemtižemepodrobně pojednat o mnoŽství
pŤekladričeskébeletrie na konci 19. a na začátku20. století(zvláště v znamn;Íbyl soubor českychbásní v antologii N. V. Gerbela Poezija slaujan,
článcích,zprávách a ohlasech,věnovanfch
1871),o početn ch časopiseck1Ích
aktuáIním událostem, jednotliv m autor m a dílrim. Dodejme, že tento
zpracován,protožeudálosti první
materiál bohuželdosud nenídostrrtečně
světovéválky pŤerušilyplynul;f literární proces i normální česko-ruské
literární styky a vfměnu hodnot a potom zača]'alž zce|a nová epocha.
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Pro sovětské období byla pŤíznačnáurčitá specifika' Jedním z nich bylo
pŤenesenízájmu na současnou literaturu' hlavně na díla revolučníhozaměŤení'V pŤístupu k literárním jevrirn se silně uplatĎoval sociologismus;byly
sledovány a hodnoceny pŤedevšímpodle toho' jak se zapojovaly do revolučního procesu a jak5í vztah k němu zaujímalv. Značnéškody utrpěla už na
počátku dvacát;ich let akademická literární věda' Katedry slavistiky byly
postupně prakticky zlikvidovány, zmínky o pŤíbuznosti Slovanú a slovanské
otázcei studium starší slovanské literatury a písemnych památek spojenych
s náboŽenstvím nebyly pŤijímány pŤíznivě. NěkteŤí vědci emigrovali. Jastrebov, Francev a další naŠIiutočiŠté
v Československu' kde prisobili i R' o.
Jakobson a P. G. Bogatyr'ev. NěkteŤí slavisté, napntlad v Ustavu slavistiky
v Leningradě, byli postiŽeni politick;imi represemi' Ustav. zaioŽeny v roce
7931, už po tňech letech zanikl. Z bohemistti v této době zahynuli V. N.
Korabljov a známy moskevsk;í kritik a pŤekladatel M. N. Skačkov' pronásledováni byli i další, napŤíklad A. M. Seliščev.
V]fkladem českéliteratury se zab,ftala pŤedevším soudobá literární
kritika. Cinnost pŤekladatelri a literárních kritikri byla pŤitom značně v1fběrová. Největší pozornost se soustŤedbvala na seznamování čtenáÍti s levicově
orientovanou literaturou vfr adŤujícípňedstavu revolučně socialistické obnovy světa, tedy s dílv I. olbracirta, M. Majerové, zčásti V. Vančury a dalších prozaikri, básníkri S' K. Neumanna, J. Hory, J. Seiferta, J. Wolkera
a jin;ích. PŤekládáni byli také J. Neruda a A' Jirásek.
Značnoll,pozornost zároveĎ budily qÍrazné tvrirčíindividuality: J. Hašek
a K. Capek. Neobyčejná popularita Haškova románu osuc|y d,obréhouojáka
Suejha, datující se už od konce dvacá|Ích let, ještě vzrostla po lydání v1/borného pŤekladu P' G' Bogatyreva; patrně také pŤispěla ke zv;Íšenízájmu
o Haškovo dílo i v jinych zemích. obraz Svejka nato|ik vstoupil do vědomí
čtenáŤri i literátri, Že pozdéji, v letech druhé světové války, začal žít takÍka
samostatn5ím životem. Po celou dobu váIky se v armádních novinách, v
rozhlasovém vysílání i v kinech objevovala satirická díla, a dokonce i celé
cykly, které pŤinášely pŤehodnoceny obraz Haškova hrdiny a konfrontovaly
jej s hitlerovskou vá]ečnou maŠinérií.
Zájeno dílo K. Capka zaznamena|dva vrcholy - v polovině dvacát;/ch
a ve druhé polovině tŤícátych let. Zpočátku vyvolalo zvláštní pozornostjeho
drama R. U. R, a obraz robota. Spisovatelé i recenzenti vnímali hru jako
dílo kladoucí naléhavé otázky,v dobovém qfkladu Spojované skizíburžoazní civilizace, a myšIenka robota byla oceĎována jako mimoŤádn uměleck;í
objev. Ve druhé polovině tŤicát ch let se v centru pozornosti octla pŤedevŠím
Capkova díla se silnou protiválečnou a antifašistickou tendencí, zvláŠtě
Vdlha s mlohy atlta Matka, o vysokém hodnocení Capkovych dě] svědčí
to, Že byla srovnávána s romány J. Swifta a H. G. We]lse' ZároveĎ však
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zkoumání staréliteratury se postupně prohlubovala
Vedle pokračujícího
i znalost literatury novější,včetněsoučasné;
díky tomu mohl b;it v polovině
šedesát1fchlet vydán obzor slaujanshich literatur A. N. Pypina a V. D.
Spasoviče.V letech 1879-1881wšla jejich dvoudílná1slorija slaujanskich
literatur' Toto první rusky psanésouhrnné dílo systematicky vykládalo
dějiny literatur západníchajižníchSlovanri od nejstaršíchdob do sedmdesát ch let 19. stoletía srovnávalo je s historií literatury ruské a ukrajinské.
Vykladu literatury pŤedcházelyobecnéhistorickéinformace a nástin slovanskéetnografie a folklÓru. Koncepcetohoto díla odpovídalaprinciprim a pŤedstavám kulturněhistorické školy. Kniha A. N. Pypina a V. D. Spasoviče
(jenŽbyl autorem oddílrio polskéliteratuŤe)měla kladn mezinárodní ohlas
a byla pŤeloženado němčiny,francouzštiny,češtinya lužickésrbštiny.Někter;Ímiliterárněhistorick;fmi daji doplnil Pypinovu práci očerk istorii češshoj literatury A. J. Stěpoviče(Kijev 1886),kterÝ věnoval pozornostpŤedevšímproblémunahrazení'.starého''
romantismu (Kolláa Hanka, Celakova otázkám realismu (Neruda, Hďek). Do svého
sk;Í)romantismem',nov57m,,
ďí|aočerh istorii slaujanskich literatur (1893) StěpovičzaŤadil samostatné
kapitoly o K. H. Máchovi a J. Vrchlickém. Česká literatura byla pŤedstavena i v pŤehledechs]ovanskych literatur, které napsal v letech 1885-1888
istorija literatury (St. PeterP. o. Morozov pro čtyŤsvazkové
díloVseobščaja
burg 1880.1892),redigovanéV. F. Koršema A. I. Kirpičnikovem.Ve druhé
polovině 19' stoletíjetakjasně patrná snaha seznámit se s českouliteraturou vjejí komplexnosti a v širšímslovanskémi světovémkontextu, zaŤadit
ji mezi dalšísvětovéliteratury jako samostatnou literární hodnotu a qÍraz
svébytnénárodní duchovníexistence a poskytnout rusk5ÍmčtenáŤtiminformace o nejqfznamnějšíchspisovatelíchvčetněautor současnych.
Z bohemistick1fchprací počátku20. stoletíje tŤebapŤipomenoutvyzkumy historika N. V. Jastrebova, jerržstudoval památky staréčeskéliteratury
(atribuoval a vyložil napiíklad některá díla J. Blahoslava a P. Chelčického),
a některé práce M. N. Petrovského a zvláště V. A. Franceva, kter široce
vyuŽívala takévydával archivní prameny (PismaVaclauu Hanhe iz slaujanshich zernel, Warszawa 1905; očerki po istorii češskogouozrožděnija,
Warszawa 1902).
podrobně pojednat o mnoŽství
V tomto krátkém pŤehledunemťržeme
pŤekladli českébeletrie na konci 19, a na začátkl20. století(zvláštěv:Íbásní v antologii N. V. Gerbela Poezija slaujan,
znamn;f byl soubor česk;Ích
1871),o početn1/ch
časopiseck;ichčláncích,zprávách a ohlasech,věnovan;Ích
aktuálním událostem, jednotlivym autorrim a díl m. Dodejme, že tento
materiál bohuželdosud nenídostatečnězpracován, protožeudálosti první
světovéválky pŤerušilyplynul literární proces i normální česko-ruské
literární styky a v měnu hodnot a potom zaÓalrauž zce|a nová epocha.
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Pro sovětské období byla pffznačná určitá specifika. Jedním z nich bylo
pŤenesení zájmu na současnou literaturu, hlavně na díla revolučního zameŤení.V pffstupu k literárním jevrim se silně uplatĎoval sociologismus; byly
sledovány a hodnoceny pŤedevšímpodle toho' jak se zapojovaly do revolučního procesu a jak! vztah k němu zaujímaly. Znač,néškody utrpěla uŽ na
počátku dvacát)ích let akademická literární věda. Katedry slavistiky bvly
postupně prakticky zlikvidovány, zmínky o pŤi.buznosti Slovanri a slovanské
otázcei studium starší slovanské literatury a písemn;ích památek spojen;ích
s náboženstvím nebyly pŤijímány pŤíznivě. NěkteŤí vědci emigrovali. Jastre.
bov, Francev a další našli ritočištěv Československu, kde p sobili i R. o.
Jakobson a P. G. Bogatyr'ev. NěkteŤí slavisté, napŤrklad v Ús1avu slavistiky
v Leningradě. byli postiŽeni politick1imi represemi. Ústav za]oŽeny v roce
1937,už po tŤech letech zanikl. Z bohemistti v této době zahynuli V N.
Korabljov a znám,! moskevskyí kritik a pŤekladatel M. N' Skačkov, pronásle.
dováni byli i další, napŤíklad A. M. Seliščev.
V;Íkladem českéliteratury se zab,!rua\apŤedevším soudobá literární
kritika. Činnost pŤekladatelri a literárnich triiit,i uyta pfitom značně qÍbě.
rová. Největší pozornost se soustŤedbvala na seznamování čtenáŤ s levicove
orientovanou literaturou vyjadŤujícípŤedstavu revolučně socialistické obnovy světa, tedy s díly I. olbraclrta, M. Majerové, zčástiV. Vančury a dalších prozaikri, básníkri S. K. Neumanna, J' Hory, J' Seiferta, J. Wolkera
a jin;Ích' PŤekládáni byli také J. Neruda a A' Jirásek.
Značnou pozornost zároveĎ budily vyr'azné tvrirčíindividuality: J. Hašek
a K. Čapek. Neobyčejná popularita Haškova románu osudy dobiého uojáka
Suejka, datující se už od konce dvacátych let, ještě vzrostla po r,ydání v.fborného pŤekladu P. G' Bogaty'r.eva; patrně také pŤispěla ke zqíšení zájmu
o Haškovo dílo i v jin;ich zemích. obraz Švejka natolik vstoupil do vědomi
čtenáŤ i literátri, že pozďějí, v letech druhé světové války, zača| žíttakÍka
samostatnfm Životem. Po celou dobu války se v armádních novinách, v
rozhlasovém vysílání i v kinech objevovala satirická díla' a dokonce i celé
cykly, které pŤinášely pŤehodnoceny obraz Haškova hrdiny a konfrontovaly
jej s hitlerovskou vá]ečnou mašinérií.
Zájemo dílo K. Čapka zaznamenal dva vrcholy - v polovině dvacát1Ích
a ve druhé polovině tŤicát;Ích let. Zpočátku vyvolalo zvláštní pozornostjeho
drama R. U. R. a obtaz robota' Spisovatelé i recenzenti vnímali hru jako
dílo kladoucí na]éhavé otázky, v dobovém qíkladu spojovan é sklizíburžoazní civilizace' a myšlenka robota byla oceriována jako mimoŤádny uměleck
objev. Ve druhé polovině tŤicát ch let se v centru pozornosti octla pŤedevším
Capkova díla se silnou protiválečnou a antifašistickou tendencí, zvláště
Vd,lha s mloky ahra Matka' o vysokém hodnocenÍ Čapkov1ich děl svědčí
to, Že byla srovnávána s romány J. Swifta a H. G. Wellse. ZároveĎ však
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byla pňeloženajen některájeho díla a v Ťadě pŤípadrise v nich navíc dělaly
škrty.
Situace ve slavistice se začala měnit za války a v prvních pováIečnych
Ietech. Na univerzitách byly znovu otevŤeny katedry slovanské filologre.
V roce 1947 byl za|ožen Ustav slavistiky Akademie věd SSSR pro vyzkum
jazykri, historie a literatury západních ajižních Slovanri. PŤipravovali se
noví odborní pracovníci a zača|a se rozvíjet v;izkumná práce.
Zatímco v polovině čtyricátfch let byl prakticky jedinym odborníkem
na českou literaturu a folklÓr profesor P. G. Bogatyr'ev, v následujících dvou
až tŤech desetiletích byly graduovány desítky kandidátri a několik doktorri
věd, kteŤí se speciálně věnovali českéa slovenské literatuŤe. Vystudovalo
také mnoho kvaiifikovan ch pŤekladatelri. Tb vše uŽ od padesát1/ch let napomáhalo rozvoji této oblasti poznání a rozšíŤeníobecné znalosti českéa slovenské literatury, jejích hodnot a historie'
Vědecká práce se rozvíjela v několika směrech. Rrizní autoŤi studovali
jednotlivá literární období a tvorbu někte4fch (nejčastěji qfznamn;Ích) spisovatelťr a zároveĎ ruští bohemisté vytváŤeli komplexní obraz historie české
literatury, jehož potŤebu pociťovaly lysoké školy i literární veŤejnost. Brali
piitom samozŤejmě v rivahu specifické nároky nrskych čtenáŤri,stupeĎ jejich
obeznámenosti s reáliemi českéhoživota a českéhistorie. Rada prací proto
byla orientována do jiste míry popularizačně. Vědeckému bádání qíznamně
napomáhala i spolupráce s česk3ímivědeck;ími kolektivy a jednotlivymi
odborníky. V roce 1963 Ustav slavistiky vydal poměrně rozsáhlé (asi šedesát
autorskych archri) očerhi istorii češshojliteratury XIX-D( uekou, v nichž
byla stručně vyložena i starší literatura. Knihu napsal autorsk5í kolektiv,
jehož členybyli J. V. Bogdanov, I' A. Bogdanovová,L. N. Budagovová, T.S.
Karskaja, L. S' Kiškin, R. R. Kuzněcovová, S. V. Nikolskij' A. P. Solorjevová,
R. L. Filipčikovová, S. A. Ser]aimovová a jiní; redaktory byli D' F. Markov,
S. V' Nikolskij a S. A. Serlaimovová. Tato kniha je pňirozeně poznamenána
dobou svého vzniku; urči|fon omylrim a iluzím let, o nichŽ jsme se jiŽ zmínili,
bylo poplatné zvláště pojednání o literatuŤe nejnovější. V zásadě si však
toto dílo svrij v1íznam zachovalo i dnes, tŤi desetiletí po datu vydání, a to
pŤedevším díky qikladu klasické literatury a monografic- k;fm kapitolám
o jednotliv ch autorech' (Roku 1970 byla vydána také Istorija slouachoj
literatury, která se dotlká i otázky česko-slovensk;Íchliterárních vztahri.)
Česká a slovenská literatura jsou pŤedstaveny samostatnymi kapitolami
v každém z osmi dflri (kromě díIu prvního, věnovaného nejranějšímu období)
fundamentáIní práce Istorija usemirnoj literatut! (1983-1994)' pŤipravené
Ústavem světové literatury RAV ve spolupráci s dalšími ristavy a velk;im
kolektivem odborníkri. V:Íklad zahrnuje všechny literatury světa a je doveden
do období první světové války. Vyšla t aké Istorija češskojliteratury (1987),
jejíž autorkou je profesorka Státní moskevské univerzity R. R. Kuzněcovová.

Dalším typem prací jsou monografie o jednotliqÍch jevech českéliteratury a o česk;fchspisovatelích. Ruští bohemisté jsou autory knih o někter;ích
etapách a aspektech vyvoje česképrÓzy 20. století (I. A. Bernštejnová, R'R.
Kuzněcovová), o poezii (S. A. Šerlaimovová), o meznících ve vyvoji české
literatury |9. a20. století (S. V. Nikolskij), o dramatu a divadle doby národ.
ního obrození (L. N. Titovová), o rusko-česk]/ch literárních vztazích akontaktech (L. S. Kiškin, A. M. Pančenko,.K. I. Rovda) atd. Vznikla i jakási
knižnice monografií o česk};chspisovatelích: o J. Jungmannovi a o P. J.
SafaŤíkovi psal A. S. Mylnikov, o J' Nerudovi A. P' Solovjevová, o S. Cechovi
L. S' Kiškin, o S. K. Neumannovi a J. Wolkerovi S. A. Šerlaimovová, o V.
Vančurovi o. M' Malevič, o M. Majerové R. R. Kuzněcovová, o M. Pujmanové I. A. Bernštejnová' o V. Nezvalovi L. N. Budagovová' Vyšlo několik
knih o J' Haškovi (S. I. V.ostokovová, N. P. Jelanskij, I' A. Bernštejnová,
G' G. Subin a jiní) a o K. Čapkovi (o' M. Malevič, I. A. Bernštejnová, S.V.
Nikolskij a jiní). Kromě toho v Rusku vznikly stovky statí o mnohych českych autorech (i současn5ích)a rrizn ch literárněhistorick
ch problérnech;
sám jejich soupis by vyplnit delší rozsáhlou stať.
Ceské a slovenské literatury se t kají články v mnoh;ích literárněvědn:fch sbornících historickosrovnávacího charakteru, napŤrtlad v publikacích
o metodick;/ch otázkách srovnávacího v zkumu, o problémech baroka, národního obrození, romantismu a realismu, o rozvoji socialisticky orientované
literatury ve 20. století v zemích stŤednía jihov)ichodní Evropy atd. Konfrontační pfístup často umožĎoval sledovat společnétendence' ale i specifické rysy jednotliv;ich jevri v rrizn;ích literaturách' (T}.to sborníky vydávaly
pŤedevším Ústav slavistiky a Ústav světové literatury RAV.)
Jedním z hlavních qfsledkri práce posledních čtyŤdesetiletíje nepochybně vytvoŤení rozsáhlého fondu pŤekladti z českéa slovenské literatury.
Zatímco za celémeziválečné období bylo podle ridajli bibliograflckého stŤediska Knižnaja palata v našem státě vydáno pouze 93 knih českych a slovenskyÍch spisovatelri (oddělená statistika bohuŽel neexistuje) v celkovém
nákladu jen asi 1'5 milionu v tiskri, v roce 1989 náklad dosáhl 128 milion
qítisk
a kniŽních titulri bylo vydáno 1876. Knihy česk;fch autorri byly
pŤekládány do 42 jazykl| nejvíce ovšem do ruštiny. Haškova díla vyšla ve
169 vydáních v celkovém nákladu více neŽ 16 milionri qÍtiskri' knihy K.Čapka ve více neŽ desetímilionovém nákladu (118 vydání), díla Jiráskova v
nákladu tiímilionovém (46 rydání) atd. Ve velk;Ích nákladech r,yšla i některá díla autorri současn ch. Náš čtenáŤmá k dispozici soubory spisri Ťady
českych spisovatelri (A. Jirásek - osm díIri, J' Hašek - šestidílné a čtyrdílné
vydání, K. Čapek - pětidílné a sedmidílné vydání, dvousvazkové soubory
děl J. Nerudy, V. Vančury, V' Nezvala a dalších). Byla vydána tŤídílná antologie česképoezie a antologie českéa slovenské estetiky ve dvou svazcích.
Ptevážná většina knih je vybavena prrivodními statěmi (pŤedmluvami,
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byla pŤeloŽenajen některájeho díla a v Ťadě pŤípadťrse v nich navíc dělaly
škrty.
Situace ve slavistice se zača]a měnit za války a v prvních poválečn5ich
letech. Na univerzitách byly znovu otevŤeny katedry slovanské filologie'
V roce 1947 by| za|oŽen Ustav slavistiky Akademie věd SSSR pro vyzkum
jazykti, historie a literatury západních ajižních Slovanri. PŤipravovali se
noví odborní pracovníci a začala se rozvíjet v;izkumná práce.
Zatímco v polovině čtyŤicát1fch let byl prakticky jedin;/.m odborníkem
na českou literaturu a folklÓr profesor P. G. Bogatyrev, v následujících dvou
ažtŤechdesetiletích byly graduovány desítky kandidátri a několik doktorri
věd' kteŤí se speciálně věnovali českéa slovenské literatuŤe' Vystudovalo
také mnoho kvalifikovan;Ích pŤekladatel ' Tb vše už od padesá|ích let napomáhalo rozvoji této oblasti poznání a rozšíŤeníobecné znalosti českéa slovenské literatury, jejích hodnot a historie.
Vědecká práce se rozvíjela v několika směrech' Rrizní autoŤi studovali
jednotlivá literární období a tvorbu někte4Ích (nejčastěji vyznamn;Ích) spiso.
vatelŮ a zároveĎ ruští bohemisté vytváŤeli komplexní obraz historie české
literatury, jehož potŤebu pociťovaly vysoké školy i literární veŤejnost. Brali
pŤitom samozŤejmě v rivahu specifické nároky rusk;ích čtenáŤ , stupeĎ jejich
obeznámenosti s reáliemi českéhoživota ačeskéhistorie. Rada prací proto
byla orientována do jiste míry popularizačně. Vědeckému bádání qíznamně
napomáhala i spolupráce s česk;imi vědeck;/mi kolektivy a jednotlivymi
odborníky. Vroce 1963 Ústav slavistiky vydal poměrně rozsáhlé (asi šedesát
autorskych archri) očerhi istorii češshojliteratury XIX-D{ uekou, v nichž
byla stručně vyložena i starší literatura. Knihu napsal autorsk1f kolektiv,
jehož členybyli J. V. Bogdanov, I' A. Bogdanovová, L. N. Budagovová, T.S.
Karskaja, L. S. Kiškin, R. R. Kuzněcovová, S. V. Nikolskij, A. P. Solor1jevová,
R. L. Filipčikovová, S. A. Serlaimovová a jiní; redaktory byli D' F. Markov,
S. V. Nikolskij a S. A. Šerlaimovová. Tato knihaje pŤirozeně poznamenána
dobou svého vzniku; urči|/m omylrim a iluzím let, o nichŽ jsme se již zmínili,
bylo poplatné zvláště pojednání o literatuŤe nejnovější. V zásadě si však
toto díIo svrij v znam zachovalo i dnes, tŤi desetiletí po datu vydání, a to
pŤedevším díky v;íkladu klasické literatury a monografic- k;ím kapitolám
o jednotlivjich autorech. (Roku 1970 byla vydána také Istorija slouachoj
literatury,, která se dotfká i otázky česko-slovensk ch literárních vztah .)
Česká a slovenská literatura jsou pŤedstaveny samostatnfmi kapitolami
v kaŽdém z osmi dílri (kromě dílu ptvního, věnovaného nejranějšímu období)
fundamentální práce Istorija usemirnoj literatuty (1983-1994)' pŤipravené
Ustavem světové literatury RAV ve spolupráci s dalšími ristavy a velkym
kolektivem odborník ' Vfklad zahrnuje všechny literatury světa aje doveden
do období první světové váIky. Vyšla také Istorija češshojliteratury (1987),
jejíŽ autorkou je profesorka Státní moskevské univerzity R. R. Kuzněcovová.

Dalším typem prací jsou monografie o jednotliqfch jevech českéliteratu.
ry a o česk;ich spisovatelích. Ruští bohemistéjsou autory knih o někter ch
etapách a aspektech v;ÍvoječesképrÓzy 20. století (I. A. Bernštejnová, R.R.
Kuzněcovová), o poezii (S. A. Šerlaimovová). o meznících ve v'Ívoii české
literatury 79. a20, století (S. V Nikolskij ), o dramatu a divaďe doby národního obrození (L' N' Titovová)' o rusko-česk;/'ch literárních vztazích akontaktech (L. S. Kiškin, A. M'Pančenko, K. I. Rovda) atd. Vznikla i jakási
knižnice monografií o česk;/'chspisovatelích: o J. Jungmannovi a o P. J.
Safaňíkovi psal A. S. Mylnikov, o J. Nerudovi A. P. Solovjevová, o S. Čechovi
L' S. Kiškin, o S. K. Neumannovi a J. Wolkerovi S. A. Šerlaimovová. o V.
Vančurovi o. M. Malevič, o M' Majerové R. R. Kuzněcovová, o M' Pujmanové I. A. Bernštejnová, o V. Nezvalovi L. N. Budagovová. Vyšlo několik
knih o J. Haškovi (S' I. V-ostokovová, N. P. Jelanskij, I. A. Bernštejnova,
G. G. Subin a jiní) a o K. Čapkovi (o. M. Malevič, i. A. Bernštejnová, S.V.
Nikolskij a jiní). Kromě toho v Rusku vznikly stovky statí o mnohych čes.
k;Ích autorech (i současn ch) a rrizn1ich literárněhistorick
ch problérnech;
sám jejich soupis by vyplnil delší rozsáhlou stať.
Ceské a slovenské literatury se t kají články v mnoh;ích literárněvědnych sbornících historickosrovnávacího charakteru, napfi-klad v publikacích
o metodickych otázkách srovnávacího vyzkumu, o problémech baroka' narodního obrození, romantismu a realismu, o rozvoji socialisticky orientované
literatury ve 20. století v zemích stŤednía jihoqichodní Evropy atd. Konfrontační pŤísťupčasto umoŽĎoval sledovat společnétendence, ale i specifické rysy jednotliv1ích jevri v rrizn;ích literaturách' (T}.to sborníky vydávaly
pŤedevŠímÚstav slavistiky a Ústav světové literatury RAV.)
Jedním z hlavních qfsledkri práce posledních čtyŤdesetiletíje nepochybně vytvoňení rozsáhlého fondu pŤekladri z českéa slovenské literatury.
Zatímco za ce|'émeziválečné období bylo podle ridajri bibliografického stŤe.
diska Knižnaja palata v našem státě vydáno pouze 93 knih česk;Ícha slovensk;ích spisovatelti (oddělená statistika bohuŽel neexistuje) v celkovém
nákladu jen asi 1,5 milionu vytisk , v roce 1989 náklad dosáhl 128 milionri
qirtiskri a kniŽních titulri bylo vydáno 1876. Knihy česk;ích autorri byly
pŤekládány do 42 jazyk,\ nejvíce ovšem do ruštiny. Haškova díIa vyšla ve
169 lydáních v celkovém nák]adu více než 16 milionti q|rtiskri, knihy K.Čapka ve více neŽ desetimilionovém nákladu (118 vydání), díIa Jiráskova v
nákladu tŤímilionovém (46 vydání) atd. Ve velk;/,ch nák]adech lyšla i některá díla autorri současn5ích.Náš čtenáŤmá k dispozici soubory spisri Ťady
česk:fch spisovatelri (A. Jirásek - osm díIri, J. Hašek - šestidílné a čt1'rdílné
vydání, K' Čapek - pětidílné a sedmidílné vydání, dvousvazkové soubory
děl J. Nerudy, V' Vančury, V. Nezvala a dalších). Byla vydána tňídílná antologie česképoezie a antologie českéa slovenské estetiky ve dvou svazcích'
PŤevážná většina knih je vybavena prrivodními statěmi (pŤedmluvami,

llli
190

191

L

doslovy) a komentáŤi;jsou většinou dostatečněkvalifikované a někdy i
vědecky pŤínosné,takŽe spolu s pracemi literárněhistorick1fmi vytváŤejí
velky informačnífond obsahujícípodrobnéridaje o spisovatelích,jejich životě. tvorbě. o dobovéliterární situaci atd.
Je tŤebapoznamenat, Že určitá částvydávan ch děI současn;fchautor
snad nepatŤilak nejlepším(dojisté míryjsme v tomto směru následovali
''tajemnická''
československouvydavatelskou praxi) a že vycháze|a i tzv.
literatura, ale celkov podíl takov chto knih není tŤebazveličovat.Nakladatelství se bránila snižování nárokri a brala v rivahu fakt, že skutečn1f
',filtrem., byla také čtenáŤská
zájem o tuto literaturu byl mal;f. Určit;fm
poptávka na kniŽním trhu a v knihovnách.
V oblasti vydávání českéliteratury bohužel dosud existují i nemalé
mezety.Nemáme zatím samostatnéedice děl některlch qÍznamn;íchpŤedstavitelri klasickéliteratury, napŤíkladJ. Zeyera nebo J. S. Machara' ani
spisovatelri 20. století,jejichž tvorba byla po roce 1948 nebo později na
i knižní
zaplřují časopisecké
indexu. V poslednídobě tyto mezery částečně
otisky pracíJ. Seiferta, B. Hrabala, M. Kundery, V. Havla a dalších,jimiž
i literární vědci. PŤipomeímei nedávnévydání celéhosvazku
se zab1f'vají
pracíJ. MukaŤovskéhoo esteticev ruském pŤekladu(1994).Vydavatelské
možnostise však v poslednídobě zhoršily a objem knižníprodukce klesl.
literatury bude však pŤestopokračovat.
DoplĎování fondu pŤekladovéčeské
H]avními stŤediskyvěnujícímise vědecképráci v oblasti českéa slovenskéliteratury a folklÓru jsou Ustav slavistiky a balkanistiky RAV (ISIB)'
Ústav světovéliteratury RAV (IMLI) a katedry slovanskéfilologie na univerzttáchv Moskvě a St. Peterburgu' Určit mi literárněvědn}ími aspekty
kultury,
ijednotlivr historikovéspecializujícíse na dějiny české
se zab;Ívají
(napŤíklad
v
Moskvě).
umění
teorie
v
Ustavu
umění a divadla
obnoveníhodnotoPro současnystav ruskéliterární vědyje pŤíznačné
pŤehodnoceníhierarchie
v1fch kritérií v pŤístupuk literatuŤe a částečné
literárníchjevri v literárním procesu.Začínajíse sledovat i ty literární sféry
ajevy, které aždonedávna zristávaly v pozadínebo byly posuzovány apriorně. Jin m zprisobemjsou ted'pochopitelně nahlíženyi mnohéfilozofické
otázky' To vše se tak či onak dot;fká i bohemistiky a oďráží se na jejím
současnémstavu i směru qivoje.
pracím,kteréu nás v dnešnídobě vznikají' patŤí
K nejv;íznamnějším
pŤedevším
dvě kolektivní díla (vytváŤená Ustavem slavistiky a balkanistiky), v nichžjsou jednotlivénárodní literatury zkoumány v širšímkomplexu.
První ztěchto pracíje tffdílná historie literatur západníchajižních Slovanri
od nejstaršíchdob do konce druhésvětovéválky. Zvláštnostítohoto projektu
je to, že zde jsou paralelně a s komparatistick;fm nadhledem vykládány
nejen starší fáze vyvoje slovansk;Ích národních literatur, ale i literární
proces konce 19. a první poloviny 20. století,kterÍ byl z tohoto hlediska

dosud sledován méně. AutoŤi pŤirozeně berou v tivahu celoelr'opsk3í kontext
a snaží se ukázat svébytnost kaŽdého písemnictví. Jedno z nejv5íznamnějších míst je v této práci vyhrazeno českéa slovenské literatuŤe. Hlavními
autory kapitol o českéliteratuŤejsou V. V. Močalovová (starší literatura)'
S. V. Nikolskij ( 19. stoletil a L' N. Btrdagovová (20' století). V témžristavu
vzniká velké dvousv azkové dílo o dějinách poválečné literatury v zemích
stŤední ajihoqÍchodní Evropy. Tato práce bere v Írvahu nová pojetí, hod.
nocení a stanoviska a usiluje o vytvoŤeníobjektivního obrazu vyvoje literatury v tomto složitém období, jehoŽ specifičnost byla dána existencí toťalitárních režimri a rostoucího odporu proti nim; do boje o svobodu tvorby
a humanismus se v dané době zapojila i literatura. Je zkoumán a zobecĎován rozsáhl;Í faktografick;f materiál, kter;/ do znaÓné míry dosud nebyl
reflektován' a jsou analyzována literární díla vznik]á v minulém prilstoletí.
(Autorkou oddílri o českéliteratuŤe je S. A. Šerlaimovová.) Prvrrí díl (do
konce šedesát;fch let) je už prakticky dokončen, stejně jako první kniha
již zmíněného díla tŤísvazkovélro' Na Státní moskevské univerzitévznIkaií
stručné pŤehledy historie slovanskyclr literatur, které slouží bezprostŤedním
potŤebám vyučovací praxe.
Stále vycházejí sborníky' kteréjsou speciálně věnovány českéliteratuŤe
nebo o ní pojednávají v souvislosti se studiem určitych teoretick;/'ch a literárněhistorick ch problémri. K pracím prvního typu patŤila v posledních
letech napŤíklad kniha obščenije literatur: Češsko.russhije i slouac'
ho-russhije literaturnyje sujazi Íg9I), na jejíž pffpravě se podíleli i čeští
a slovenštívědci, sborník materiálri z moskevské vědecké konference věno.
vané dvoustému v5íročí
narození Jana Kollára (].993)i dalšípráce vydávané
v ISIB. PŤík]adem knih druhého typu mohou b;ÍtsborníkyFunlzcii literaturnych sujazej: Na materiale slaujanshich literatur (1992), nanémžse značnorr
měrou podíleli zahraniční badatelé, nebo Razuitije prozaič,eskich žanrou
u stranach Centralnoj i Jugo-Vostočnoj Jeuropy (1991; obě publikace vydal
ISIB). PŤedevšímobdobí literární moderny je věnován sborník No rubeže
uehou: Problemy razuitija slaujanshich i balhanshich literatur XIX - načala
il(ueha (1989). Vjistém smyslu na něj navazuje sbornkLiteraturnyj auangard: osobennosti razuitija (1993). Současné]iteratuŤe včetně českéje věnována knihaÁ ktualnyje aspehty izučenija souremennych literatur Rumynii
i drugich stran Centralnoj Jeuropy (Igg2). Pokud jde o tematiku individuálních bohemistickych prací, literárním stykrim i nadále věnují pozornost L. S. Kiškin, N. K. Žakovová a jiní. V centru pozornosti S' A. Šerlaimovové jsou obecné problémy a hlavní činitelé současnéholiterárního
v5ívoje.L. N. Budagovová se zab, vá poetickymi formami a strukttrrami
česképoezie 20. století a jejím vztahem k evropskym uměleck;/'m proudrim.
Pr6ze20. stoletíjsou věnovány stati R' R. Kuzněcovové, současnéfantastrce
stati J. A. Gerčikovové. Ruští bohemisté se zab;Ívajíi tvorbou jednotliv5ích
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doslovy) a komentáŤi;jsou většinou dostatečněkvalifikované a někdy i
vědecky pŤínosné,takže spolu s pracemi literárněhistorick1fmi vytváŤejí
velk;Íinformačnífond obsahujícípodrobné daje o spisovatelích,jejich životě. tvorbě, o dobovéliterární situaci atd.
Je tŤebapoznamenat' žeurčitá částvydávanfch děI současn;íchautor
snad nepatŤilak nejtepším(dojisté míryjsme v tomto směru následovali
',tajemnická''
československouvydavatelskou praxi) a že vycháze|a i tzv'
literatura, ale celkovy podíl takovychto knih není tŤebazveličovat.Nakladatelství se bránila snižování nárokri a brala v rivahu fakt, že skutečn
'.filtrem'. byla také čtenáŤská
zájem o tuto literaturu byl mal;Í.Určit m
poptávka na kniŽním trhu a v knihovnách.
V oblasti vydávání českéliteratury bohuŽel dosud existují i nemalé
mezery.Nemáme zatím samostatnéedice děl někter;fch qÍznamnych pŤedstavitelri klasickéliteratury, napŤíkladJ. Zeyera nebo J. S. Machara, ani
spisovatelri 20. století,jejichž tvorba byla po roce 1948 nebo později na
i knižní
zaplĎujíčasopisecké
indexu. V poslednídobětl'to mezery částečně
otisky pracíJ. Seiferta' B. Hrabala, M' Kundery, V. Havla a dalších,jimiž
se zab;ivajíi literární vědci. PŤipomeĎmei nedávnévydání celéhosvazku
pracíJ. MukaŤovskéhoo esteticev ruském pŤekladu(1994).Vydavatelské
rnožnostise však v poslednídobě zhoršily a objem kniŽní produkce klesl'
literatury bude však pŤestopokračovat'
DoplĎování fondu pŤekladovéčeské
Hlavními stŤediskyvěnujícímise vědecképráci v oblasti českéa slovenskéliteratury a folklÓru jsou Ustav slavistiky a balkanistiky RAV (ISIB)'
Ustav světovéliteratury RAV (IMLI) a katedry slovanskéfilologie na univerzitách v Moskvě a St. Peterburgu. Určitymi literárněvědnymi aspekty
se zab1ivajíijednotliví historikové specializujícíse na dějiny českékultury,
umění a divadla (napŤíkladv Ustavu teorie umění v Moskvě).
obnoveníhodnotoPro současn;istav ruskéliterární vědyje pŤíznačné
pŤehodnoceníhierarchie
qfch kritérií v pŤístupuk literatuŤe a částečné
literárníchjevri v literárním procesu' Zaéinajísesledovat i ty literární sféry
ajely, které aždonedávna zťrstávalyv pozadínebo byly posuzovány apriorně. Jin;/'mzprisobemjsou ted'pochopitelně nahlíženyi mnohéfilozofické
otázky, To vše se tak či onak dot ká i bohemistiky a oďráŽí se na jejím
současnémstavu i směru v voje.
pracím,kteréu nás v dnešnídobě vznikají' patŤí
K nejv;fznamnějším
pŤedevším
dvě kolektivní díla (vytváŤenáUstavem slavistiky a balkanistiky), v nichžjsou jednotlivénárodní literatury zkoumány v širšímkomplexu.
První ztěchto pracíje tŤídílnáhistorie literatur západníchajižních Slovan
od nejstaršíchdob do konce druhésvětovéválky. Zvláštnostítohoto projektu
je to, že zde jsou paralelně a s komparatistick m nadhledem vykládány
nejen starší fáze vyvoje slovansk1fch národních literatur, a]e i literární
pŤoceskonce 19' a první poloviny 20' století,kteaf byl z tohoto hlediska

dosud sledován méně. AutoŤi pŤirozeně berou v rivahu celoelr'opskjí kontext
a snaŽí se ukázat svébytnost každého písemnictví. Jeďno z nejv}íznamnějších míst je v této práci vyhrazeno českéa slovenské literatuŤe. Hlavními
autory kapitol o českéliteratuŤejsou V' V. Močalovová (starší literatura)'
S' V. Nikolskij (19. století) a L. N. Budagovová (20. století). Y témžristavu
vzniká velké dvousvazkové dílo o dějinách poválečné literatury v zemích
stŤední ajihov1Íchodní Evropy. Tato práce bere v vahu nová pojetí, hod.
nocení a stanoviska a usiluje o vytvoŤení objektivního obrazu vy'voje literatury v tomto složitém období, jehoŽ specifičnost byla dána existencí totaIitárních režimri a rostoucího odporu proti nim; do boje o svobodu tvorby
a humanismus se v dané době zapojila i literatura' Je zkoumán a zobecĎován rozsáhl1f faktografick1f materiál, kter;i do značnémíry dosud nebyl
reflektován, ajsou analyzována literární díla vznik]á v minulém púlstoletí.
(Autorkou oddílri o českéliteratuŤe je S. A. Šerlaimovová.) První díl (do
konce šedesátÝch let) je už prakticky dokončen, stejně jako první kniha
již zmíněného díla tŤísvazkového.Na Státní moskevské univerzitěvznikají
stručné pŤehledy historie slovansk;ích literatur, které sloužíbezprostŤedním
potŤebám vyučovací praxe.
Stále vycházejí sborníky, kteréjsou speciálně věnovány českéliterature
nebo o ní pojednávají v souvislosti se studiem určit5ichteoretickych a literárněhistorick;fch problémri. K pracím prvního typu patŤila v posledních
Ietech napĚíklad kniha obščenije literatur: Češsko.russkije i slouac.
ko-russhíje literaturnyje sujazi Í99I), najejíž pÍípravě se podíleli i čeští
a slovenštívědci, sborník materiálri z moskevské vědecké konference věnované dvoustému v}ročínarození Jana Kollára (1993) i další práce wdávané
v ISIB. PŤÍ]<lademknih druhého typu mohou b5ítsbornftyFunhcii
literaturnych sujazej: Na materiale slaujanskich literatur (Igg2), na němŽ se značnorr
měrou podíleli zahraniční badatelé, nebo Razuitije prozaičeskich žanrou
u stranach Centralnoj i Jugo.Vostočnoj Jeuropu (1991; obě publikace vydal
ISIB). PŤedevšímobdobí literární moderny je věnován sborník Na rubeže
uehou:Problemy razuitija slaujanskich i balhanskich lifuratur XIX - načala
X)(ueka (1989). Vjistém smyslu na něj navazuje sbornfl<Literaturnyj auan.
gard: osobennosti rozuitija (1993). SoučasnéliteratuŤe včetně českéjevěnována knihaÁhtualnyje aspehty izučenija souremennych literatur Runlyn,ii
i drugich stran Centralnoj Jeuropy (Igg2). Pokud jde o tematiku individuálních bohemistick;Ích prací, Iiterárním stykrim i nadále věnuj í pozol:nost L' S. Kiškin. N. K. Žakovová a jinÍ' V centru pozornosti S. A. Šerlaimovové jsou obecné problémy a hlavní činitelé současnéholiterárního
qívoje. L. N. Budagovová se zabjná poetick5imi formami a struktttrami
česképoezie 20. století a jejím vztahem k evropsk5im uměleck;ím proudrim.
PrÓze20, stoletíjsou věnovány stati R' R. Kuzněcovové, současnéfantasťice
stati J. A. Gerčikovové' Ruští bohemisté se zab vají i tvorbou jednotliv;ich
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česk;fchspisovatelri. R. L' Filipčikovová dokončila monografii o V. Vančurovi; zv|áštni po zornost věnovala syntetičnosti a kontrapunktnosti j eho
poetiky, vztahu avantgardy a tradice. Pozoluhodnj,zájemvyvolává fenomén
B. Hrabala a tendence současnéliteratury, jiŽ pŤedstavuje.Vycházejí i stati
věnované tvorbě V. Havla.
Stále silnf je zájemo odkaz K. Capka. Už pět let v Rusku existuje Spocílemj e poznávání,
lečnostbratŤíČapkri(obščestuo
braťjeuČapehou),jejímž
šíŤenía popularizace jejich tvorby, její humanistické podstaty. Clenové
společnostise věnují autorsképráci, poslouchajía posuzujípŤednáškya
zptávy a vystupují na vědeck;fchkonferencích.Peterbursk1fbohemista o.M.
Malevič dokončilknihu Bro ťjaČapehi.J. N. Kovtun (MGU) vydává knihu
o Čapkovi a evropskéfantastice. Autor tohoto pŤehledu provedl srovnání
tvorby K. Capka a M. A. Bulgakova. (Zabyvá se také J. Haškem; v roce
1987 objevil v pražsk1/charchívech cely soubor materiálri o existenci reál.
néhoJosefa Švejka[1892.1965],kterÝbyl podnětemke vzniku stejnojmen.
ného hrdiny českéhohumoristy')
Ruštíbohemistévěnují pozornost i staršíčeskéliteratuŤe. PŤeddvěma
lety se v Moskvě konala velice pŤínosnákonference o J. A. Komenském;
piipravuje se vydání materiá|iz tétoakce. Vyšla nová bibliografie rusk1/ch
komenian, která vfznamně obohacujedosavadnípoznatky (sestavila ji N.L'
Glazkovová). V. V. Močalovová se zabyvá typologiístaršíslovanskéliteratu.
ry, zvláště polské a české,a otázkou dialogu mezi nimi. Mladf pracovník
ISIB A. M' Rančinnedávno obhájil kandidátskou disertaci o životechčesk;fch a rusk1fchknížat;pokusil se v ní o sémiotickouanal.yzu obrazri knížat
a o rozbor sémantickéstruktury těchto památek. Individuální v;fzkumy
častopŤinášejípodnětné myšlenky a nová, perspektivní pojetí.
RuštíbohemistépĚirozeněudržujípracovnístyky s vědeck;ímikolektivy
a odborníky na českouliteraturu z jin ch státii Společenství(A. R. Volkog
N. F. Kopystianskaja, V. A' Motornn, V. K' Zitnik a V' G' Zinčenko na
Ukrajině, I. V. Sablovskaja v Bělorusku atd.).
Zďá se, žekomplexní q/zkum literárního procesu' rivahy nad noqími
problémy,hlubšípohled na živoukonkrétnílátku,jednotlivé literárníjevy
a neopakovatelnétvrirčíosobnosti mohou pŤinášetzajímavéqfsledky. PŤeď.
využívánivšechtěchto postupťr
pokladem k tomu jsou vedle současného
také pravidelné kontakty odborníkri zrŮznyct' zemí;pro nás je obzvláště
driležitá spolupráce s bohemisty z Českérepubliky.
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českfch spisovatelri. R. L. Filipčikovová dokončila monografii o V. Van.
čurovi;zvláštnípozornostvěnovala syntetičnostia kontrapunktnosti jeho
poetiky,vztahu avantgardy a tradice. Pozoruhodny zájemvyvolává fenomén
B. Hrabala a tendence současné
literatury' jiŽ pŤedstavuje.Vycházejí i stati
věnované tvorbě V. Havla.
Stále silnf je zájem o odkaz K. Capka. Už pět let v Rusku existuje Spocflemj e poznávání,
stuobraťjeuČapehou),jejímž
lečnostbratŤíČapkťr(oĎšče
šíŤenía popularizace jejich tvorby, její humanistické podstaty. Clenové
společnostise věnují autorsképráci, poslouchajía posuzujípŤednáškya
zptávy a vystupují na vědeckych konferencích.Peterbursk1fbohemista o.M.
Malevič dokončilknibu Braťja Čapeki.J. N. Kovtun (MGU) vydává knihu
o Čapkovi a evropskéfantastice. Autor tohoto pŤehleduprovedl srovnání
tvorby K. Čapka a M. A. Bulgakova. (Zabyvá se také J. Haškem; v roce
1987 objevil v pražsk;Ícharchívech cely soubor materiálri o existenci reá].
kter:Íbylpodnětemke vzniku stejnojmennéhoJosefa Švejka[1892-1965],
néhohrdiny českéhohumoristy')
literatuŤe.PŤeddvěma
Ruštíbohemistévěnujípozornosti staršíčeské
lety se v Moskvě konala velice pŤínosnákonference o J. A. Komenském;
pŤipravuje se vydání materiálri ztéto akce.VyšIanová bibliografie rusk1fch
komenian, kterávyznamně obohacujedosavadnípoznatky (sestavila ji N.L.
Glazkovová). V. V. Močalovová se zabyvá typologiístaršíslovanskéliteratu.
ry, zvláště polskéa české'a otázkou dialogu mezi nimi. Mladf pracovník
ISIB A. M' Rančinnedávno obhájil kandidátskou disertaci o životechčesk;Ícha rusk1fchknížat;pokusil se v ní o sémiotickouanalyzu obrazri knižat
a o rozbor sémantickéstruktury těchto památek. Individuální v;fzkumy
častopŤinášejípodnětnémyšlenky a nová, perspektivní pojetí.
RuštíbohemistépŤirozeněudrŽujípracovnístyky s vědeck1Ímikolektily
a odborníky na českouliteraturu z jinych státri Společenství(A. R. Volkov,
N. F. Kopystianskaja, V. A. Motorn)!, V. K' Zitnlk a V. G. Zinčenko na
Ukrajině, I. V. Šablovskajav Bělorusku atd').
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pokladem k tomu jsou vedle současného
také pravidelné kontakty odborníkti z rttznych zemí;pro nás je obzvláště
drileŽitá spolupráce s bohemisty z Českérepubliky.
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Slaujanouedátije u SSSR (Izučenijejužnych í zapadnych slaujan, Biobibliografičeskij slouar),
New York 1993.
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K. s. KIŠK]N:
Češsko-russkijeliteraturnyje i kulturno.istoričeskije kontakty, Moskva 1983.

R. R. KUzNĚCovovÁ:
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Moskva 1990.

A. S. MYLNIKoV:
aešskaja kniga: očerki istorii (Kniga, Kultura _ obščestuo),Moskva 1971.

obščenijeliteratur (Češsko-russkijei skluacko.ru'sskijelifuraturnyje suJ'ozj)'Moskva 1991.
A. M. PANČENKo:
Češsko-russkíjeliteraturnyje sujazi XVIil

očerki istorii češskojliteratury XIX-)a( ueáou, Moskva 1963'
A. N. PYPIN - V D. SPAsovIČ:
Istorija slaujanskich literatur l, 2, St. Peterbrrg 1879-1881.

ueĚo, Leningrad 1969.

K. L RovDA:
Rossija i Čechija (!.zaitnosLljazi literatun 1870-1890),Leningrad 1'978.

A. J. sTĚPovIČ:
Očerk istorii češskojliteratury, Kijev 1886.
MoNoGRÁFIE
Vseobščajaistorija líteratuty 2' 3, St' Peterburg 1885-1888.

PnÁcn uĎNoveNÉ .'EDNoTLrÍfÍM ETAP/{M A oTÁzKÁM vÍvoJE

ČEsloi LITERATURY

Á sBoRNÍICy o JEDNoTLryfcH

sPIsovATELÍcE

I. A. BERNŠTEJNoVÁ:
Tuorčeskijpuť Marii Pujmanouoj, Moskva 1961.
Karel Čapek (Tuorčeskijpuť), Moskva 1969.
Pochožděnija brauogo soldata ŠuejkaJ. Hašeka, Moskva 1971.

I. A. BERNŠŤEJNoVÁ:
Češskijroman )o{ ueka i puti realizma o jeuropejskich literatu,rach, Moskva 1979.

L. N. BUDAGovovÁ:
Vítězslau Nezual' Moskva 1967.

V. A. FRANCEV:
očerki po istorii češskogouozrožděnija, Varšava 1902.

N. V JAsrREBov:
Etjudy o Petre Cllelčickom i jego uremeni, St. Peterburg 1908.

R. R. KuzNĚcovovÁ:
Stanoulenije romana-epopei nouogo tiptl u češskojproze' Moskva 1975.
Češskijružuojennyj rotnan (Euoliu.cija žanra i stilja), Moskva 1980.

L. S' KIŠKIN:
Suatopluk Čech (očerk žizni i tuorčestuo),Moskva 1959.
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Češskajapoezija )o( ueka (20..ie- 30-je gody), Moskva 1973.
L. N. ŤITovovÁ:
češskij teatr epochi nacionalnogo uozroždenijo, Moskva 1980.
Češskajakultura peruoj polouiny XIX ueka, Moskva 1991.
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R. R. KuzNĚcovovÁ:
Marie Majerouá (Žizž1i tuorčestuo),Moskva 1982.
o' M. MALEVIČ:
Karel Čapek (Kritiko.biografi,česki.jočerk),Moskva 1968 (2. vyd. Moskva 1989).
wadislau Vanču'ra (Kritiko-biografičeskij očerk)'Moskva 1973'
A. S. MYLNIKoV:
Pauel Šafdrik, uydajuščijsjaučonyj-slatlist,Moskva-Leningrad 1963.
Josef Jungmattn i jego uremja, Moskva 1973.
sb' Jan Kolldr _ poet, pdtriot, gumanist (K 2)}.letiju so d a rožděnija), Moskva 1993.
S, V NIKoLSKU:
Karel čapek - fd'ntast i satirik, Moskva 1973 (česk;Ípňeklad Praha 1978).
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Češsho-russkijeliteraturnyje sujazi XVIil

ueĚo, Leningrad 1969.

K. L RovDA:
Rossija i Čechija (YzaitnosLljazi literatun 1870-1890),Leningrad 1978.
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Tuorčeskijpuť Marii Pujmanouoj, Moskva 1961.
Karel Čapek (Tuorčeshijpuť), Moskva 1969.
Pochožděnija brauogo soldata Šue.jka
J' Hašeka, Moskva 1971.
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Češsbijroman )o( ueka i puti realizma u jeuropejskich literatu,rach, Moskva 1979.

L. N. BUDAGovovÁ:
vítězslau Nezual' Moskva 1967.

V A. FRANCEV:
Očerhi po istorii češskogouozroždět ja, Varšava 1902.

N. V JAsrREBov:
Etjudy o Petre Cllelčichom i jego uremeni, St. Peterburg 1908.

R. R. KUzNĚCovovÁ:
Stanoulenije romana-epopei nouogo tipcl u češskojproze' Moskva 1975.
Češskijružuojennyj rotnan (Euoliu,cija žanra i stilja), Moskva 1980.

L. S' KIŠKIN:
Suatopluk Čech (očerk žizni i tuorčestuo),Moskva 1959.

A. S. MYLNIKoV:
Kultura češskogouozrožd'enija,Moskva 1982.
S. V. NIKoLSKIJ:
Due epochi češskojliteratury, Moskva 1981.
s' A. ŠERIÁIMovovÁ:
Češskajapoezija )o( ueka (20..ie_ 30.je gody), Moskva 1973.
L. N. TITovovÁ:
Češskijfuatr epochi nacionalnogo uozroždenijo, Moskva 1980.
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S. V NIKoLSKU:
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RUŠTÍBoHEMISTE

Karel Čapek (100 let so dia roždžnija),Moskva 1990.

o LITERATuŘE čnsxÉHoNÁnooNÍHo ognozENÍ

sb.VricLau Hauel (Literaturnyj portret), Moskva 1g92.

LUDMILA TITovoVÁ

A. M. SELIŠČEV:
Vzgljad'y Karla Haulička Borouskogo na Rossiju, KazaĎ 1913.
A. P SolovJBvovÁ:
Jan Nerud'a i utveržděnije realizma u češskojliterature, Moskva 1973 (českf pŤeklad Praha
1982).
S. A. Špnr,eIuovovÁ:
Stanislau Kostka Neumann, Moskva 1959.
JíŤí Wolker i novyje puti češskojpoezii )an ueka, Moskva 1965.
Vítězslau ďezual, Moskva 1968.
G. G. ŠusIN:
Jaroslau líaše&. Moskva 1982.
T. V. VANoVSKAJA:
Julius Fučík (očerk žizni i tuorčestua),Leningrad 1960.
s. I. vosToKovovÁ:
Jaroslau Hašek (Kritiko.biografičeskij očerĚl,Moskva 1964.
(pŤeložilaMarta Soukopová)

PŤedbadate]em,kte4f se snažípochopit a odhalit charaktel pojímáníčeské
literatury doby obrozenskév Rusku v tak dlouhém časovémriseku _ od
počátk 19. století až po současnost - určitě vznikají potiŽe pŤedevším
metodologické:jak m zplisobem shromáždit dost drikladnf a r znorod]Í
materiál, co vyzdvihnout do popŤedíatd.
JiŽ materiál sám vede k soustŤeděnína dvě období:První zahrnuje
19.století,pŤevážnědvacátáaŽ devadesátá léta,kdy ruštíslavisté projevovali
znaéllÝ zájemo českoukulturu. Druhé - dobu po 2. světovéválce. Co se
t čeprvní poloviny 20' století,jsme nuceni konstatovat, žeproblémyčeské
literatury skoro nebyly zkoumány. A]e o tom dále.
Zminíme se hned, že otázkamičeskéliteratury konce 18. a první poloviny
19. století se v Rusku zabyva| a zab,fvá dost širok;i kruh slavistri: K. I.
Rovda, jehož knihyl se opírajío bohatf materiál z archivri a sbírek a také
ovzácné tisky; dále - L. S. Kiškin, S. V. Nikolskij, A. S. Mylnikov' A. A.
Zajcevová, I. A. Bernštejnová a jiní bohemisté.
K 19. století máme k dispozici dosti bohat1fmateriál. PŤedevšímje to
českákapito|a obzoru istorii slaujanshich literatur A. N. Pypina a V. D'
Spasoviče(1. vyd' 1865,2. vyd. 1879 a 1881),Pypinovy článkyv časopisu
Vestnik Jewopy, publikace jin ch rusk;ich autorti, korespondence, hlávně
s Václavem Hankou, uveŤejněnáV. A. Francevem,2 kapitoly z Dějin suětoué
literatury
literatury (red. V. F. Korš a A. I. Kirpičnikov), NtÍs/in dějin české
A. J. Stěpoviče(1886),pŤedmluvy k rusk m vydáním česk ch spisovatelri,
napŤftlad k T! ovuJo'nu Hu,soul(1898),v nížpŤekladatelé(Ivakin a Giljak)
zkoumali nejen tvtirčícestu J. K. T la, n;fbržcelou literaturu národního
obrození.
obrozenské období - utváŤení národní literatury a spisovné češtiny
_ nejdŤívevzbudilo pozornost rusk;fch vědcri, filologťr a historikri. Na
stránkách časopisritllej (tn), Izvestija Rossijskoj Akademii a jin ch se od
.'bohemské''literatuŤe:
dvacát ch let 19. století objevujíčlánky věnované

1

čechi i russkije u ich literaturnych uzaimosujazjaclr, Leningrad 1968;Vzaimosujazi
literatur (1870- 1890), Leningrad 1978.
,
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k Vá'clauu Hanke iz slaujanskich zemžl, Warszavla 1905.
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'.obrana.' Jana Nejedlého,3první
ohlasy na ,Eukopisy krd'Iouéduorsh!a ze.
Ienohorshla a zajímavé- z ruskéhohlediska - povídky uveŤejněnév letech
18]'3aŽ 1818.Rusk slavista M. T. Kačenovskijv roce 1821píše:''...literatura Cechri vstoupila nyní na cestu svéhoznovuzrození...Je naděje, žeuvidíme její rychlé rispěchy,'.s
Dále cituji anonymní obzor nouějšíbohemskéliteratury za rok 1'822:
,'ČechyduševněokŤályze svého
dvousetletéhospánku, hrdě zvedly hlavu
a nyní kvetou, slibujíce zra|éa bohatéovoce''.6
Poprvé o českéliteratuŤe (ne o .'bohemské'')
píševydavatel časopisu
Teleskop N. I' Naděždin: ''Díla ŠafaÍíkri,Hank , Kollárri a jinfch
qÍznamn;íchslavistti (píšeslavjanist ) budou naše,budou pro nás!'.7_
Takvyzlvá ruskéfilology k pŤeklad m děl buditelri, protožejechápejako
jeden z čist1fchpramenti obohaceníruské literatury.
Mrižeme pokračovatv tomto pŤehledu,ale nesmíme zapomínat, žetyto
práce jsou většinounáhodnéhor ázu, někdy jsou anonymnínebo pŤeloŽené
z německ;Ícha polsk1fchčasopisri.
Zméhohlediska je zajímaváantiromantická staťP.I. Koeppena o zcÍrodních písních Slouan , protože skoro doslovně opakuje znárrrékritiky
_ TYla' Chmelenskéhoa Tomíčka- Máchova Máje.I Koeppen odsuzuje
',pŤánípodivínské prazvláštní'',''vášeř nezkrotnou násilnou'', je pŤesvěd.
a
a
čen,žeromantická poezie lorda By'rona prisobíškoduSlovan m, pro něž
je tak potfebnésjednocenínárodních sil.8
Na rozhraní tíicát,fch a čtyficát1fchlet vystupuje nová generace ruskych
slavistri: o. M. Bod'anskij, I. I. Srezněvskij' V. I. Grigoroviča jiní.
V dochovanémpŤednáškovém
cyklu V. I. Grigorovičega také v jeho
Krdthémobzoru s|,ouansklchliteratur nás mliže zajímatdost prudká kritika
Jungmannovy Historie literatury česhé.
Y tétopráci, domnívá se rrrsk1fslavista, ''fakta nejsou uvedena v systém.',jsou vzdálena skutečnosti,životu.Mno.

hem qíšeoceĎujeC'eschichteder Slawischen Sprachc und'Literatur -,,zásaďní ďílo'' P. J. ŠafaŤíka.lo
opravdoq/m obratem v ruské historicko.filologickévědě se - podle A.N.
Pypina - staly cesty do slovansk ch zemí ve čty'ricátfch a v padesát]ích
letech: A. F. Gilferdinga, N. A. Dobroljubova a také A. N. Pypina, jemuž
jsme vděčni za první dosti objektivní a obsažná díla věnovaná české
obrozenské literatuŤe.
Jaká propast rozděluje A. N. Pypina, optimisticky hledícíhona nynější
a buďoucí stav českéliteratury, od J. F' Samarina, kter tvrdí: ''Celá
literatura česká...není nic jiného než pŤevodněmeck1fchpojmri a vzorc
na slovanskénáŤečí.'.'
nemá budoucnosti..'''
Pro české
kapitoly Děl n slouanshlcb literatur jejichžautorem je A.N.
Pypin, je pŤiznačná snaha zachytit celistvé panoráma rozvoje české
obrozenskéliteratury, pochopitjejí místov evropskémkulturním postupu,
postihnout tendencejejíhoqivoje - od osvícenství,
v čeles J. Dobrovskfm,
aŽ po politick1fsměr' jehožsymbolem byl pro fupina K. Havlíček.Nehodnotí
ho jako básníka, nfbrŽ jako publicistu a kritika. Podle jeho vlivu na
společnostjej srovnává s V. G. Bělinsk1fm'
Stejnějako GrigorovičPypin vysoce oceřuje tvorbu P. J' SafaŤfta, kter/
má ',kritick;Írozum.' a ,.zdravouskepsi'',což''mu nedovolujedělat si iluze
podobnéněkte4Ímslovansk;fm nadšencrim''.12
Jde ovšemo RKZ..'Nález.'
tzv. Ruhopisu hrdlouédvorshéo Pypin považujeza hlavní Hankovu zásluhu,
vŽdyťtento spis '.dalekoposunul novou literaturu,' a značnězap sobil na
národní vědomí nejen Cechri, nybrži jin;fch Slovanri'l3
Celkem vzato zájem o RKZ v Rusku byl velik . Slavista A. Kočulinskij
píše:'.Mrižeme tvrdit, že my, Rusové, jsme vynalož1|t zv|áštni risilí na
qtvoŤení kultu česk1fchpodezŤel1íchpamátek.''Ia Je zajímavé,že kurs
Dějiny české
literatury kber1ivsedmdesátychletech 19.stoletína Moskevské
univerzitě pŤednášelA. Duvernois (po smrti o. M. Bodanského),byl ve
skutečnostivěnován qflučně Ruhopis m.
Z dalších autorri národního obrození Pypin vysoce hodnotí F. L.
Čelakovského(ohlasy písnírush.jch mu pŤipomínajíPísnžzá'pad'níchSlouan
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''obrana'.

Jana Nejedlého,3 první ohlasy na'Rukopisy krd.louéduorsh a ze.
Ienohorshla azajímavé _ z ruského hlediska - povídky uveŤejněné v letech
'...'
I8L3 až 1818' Ruskf slavista M. T. Kačenovskii v roce 1821 píše: literatura Cechri vstoupila nyní na cestu svého znovuztození.'. Je naděje, že uvidíme její rychlé rispěchy'''5
Dále cituji anonymní obzor nouějšíbohemské literatury za rok L822:
'.Čechy
duševně okŤály ze svého dvousetletého spánku, hrdě zvedly hlavu
a nyní kvetou, slibujíce zralé a bohaté ovoce','6
Poprvé o českéliteratuŤe (ne o ',bohemské.')píše vydavatel časopisu
''Díla
Teleskop N. I. Naděždin:
ŠafaŤíkri, Hankrj, Kollárri a jin1/ch
vyznamnych slavistri (píše slavjanist ) budou naše, budou pro nás!''? Takvyzyváruské filology k pŤekladrim děl buditelri, protože je chápe jako
jeden z čistfch pramenŮ obohacení ruské literatury.
Mrižeme pokračovat v tomto pŤehledu, ale nesmíme zapomínat, Žetyto
práce jsou většinou náhodného tázll, někdy jsou anonymní nebo pŤeložené
z německych a polsk;ích časopisri'
Z mého hlediska je zajímavá antiromantická
stať P. I. Koeppena o n,cirodních písních Slouan , protože skoro doslovně opakuje známé kritiky
- TYla, Chmelenského a Tomíčka - Máchova Máje.I Koeppen odsuzuje
.'pŤánípodivínské
',vášeĎ
nezkrotnou a násilnou'., je pŤesvědaprazv|áštní'',
Óen, že romantická poezie lorda Byrona p sobí škodu Slovan m, pro něž
je tak potrebné sjednocení národních si].*
Na rozhraní tŤicáQfch ačtyíicátych let r,ystupuje nová generace rusk;ích
slavistri: o. M. Bodanskij' I' I. Srezněvskij' V. I. Grigorovič a jiní.
V dochovaném pŤednáškovénr cyklu V. I. Grigorovičeg a také v jeho
Kráthém obzoru slouanshlch literatur nás m že zajímat dost prudká kritika
Jungmannoly Historie literatury česhé.Ytétopráci, domnívá se rusk slavis''fakta
ta,
nejsou uvedena v systém'', jsou vzdálena skutečnosti, Životu. Mno-
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hem qÍšeoceĎujeCresc'ichtedar sldwischen Sprachc und Literatur _,,zásaďní dílo'.P. J. ŠafaŤr.ka.|n
opravdoqim obratem v ruské historicko-filologickévědě se . podle A.N.
Pypina - staly cesty do slovansk;Ích zemí ve čtyricátfch a v padesá|Ích
letech: A. F. Gilferdinga, N. A. Dobroljubova a také A. N. Pypina, jemuž
jsme vděčni za ptvÍIídosti objektivní a obsažná díla věnovaná české
obrozenské literatuŤe.
Jaká propast rozdělujeA. N. Pypina, optimisticky hledícíhona nynější
a budoucí stav českéliteratury, od J. F. Samarina, ktery tvrdí: ,'Celá
literatura česká...není nic jiného nežpňevodněmeck;ich pojmri a vzorcti
na slovanskénáŤečí,...
nemá budoucnosti.'.11
Pro českékapito|y Dějín slouanshlch literaturjejichŽ autorem je A.N.
Pypin, je pÍíznačnásnaha zachytit celistvé panoráma rozvoje české
obrozenskéliteratury, pochopit její místov evropskémkulturním postupu,
postihnout tendencejejíhov1woje- od osvícenství,
v čeles J. Dobrovskym,
ažpo politick;f směr,jehožsymbolembyl pro Pypina K' Havlíček.Nehodnotí
ho jako básníka, n brž jako publicistu a kritika. Podle jeho vlivu na
společnostjej srovnává s V' G. Bělinsk.ím.
Stejnějako GrigorovičPypin vysoce oceĎujetvorbu P. J. ŠafaÍfta,ktery
má .'kritick;írozum'. a .'zdravouskepsi',,coŽ ,'mu nedovolujedělat si iluze
podobnéněkter;Ímslovansk;Ímnadšencrim''.12
Jde ovšemo RKZ. ''Nález.'
tzv, Ruhopisu hnilouéduorshéhoPypinpovaŽujeza hlar'ní Hankovu zásluhu,
vždyt tento spis ,.dalekoposunul novou literaturu'' a značnězaprisobil na
národní vědomí nejen Čech , n,jbrži jin;fch Slovanri.13
Ce]kem vzato zájem o RKZ v Rusku byl velik;i' Slavista A' Kočulinskij
píše:',Mrižeme tvrdit, že my, Rusové, jsme vynaloži|i zvláštní iisilí na
vytvoŤení kultu česk;fchpodezŤel;fchpamátek.,'1aJe zajímavé,Že kurs
Dějiny české
literatury kteryív sedmdesát ch letech 19. stoletína Moskevské
univerzitě pŤednášelA. Duvernois (po smrti o. M. Bod'anského),byl ve
skutečnostivěnován qflučně Rukopis m.
Z da]šíchautorri národního obrození Pypin vysoce hodnotí F. L.
zá,pa'dníchSlouan
Celakovského (ohlasy písnírusle1|chmu pŤipomínajíPísnž
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A' S. Puškina',) a Jana Kollára, jehož poezie mohla vzniknout jen v
Cechách. Pypin mnohokrát pŤipomíná''obecně
slovansky,'charakter Cech:
''PŤekladyz jin;ich
slovansk]fchjazykri českáliteratura r-yniká nade všemi..'
Tak Ceši zlají v pŤekladechMickiewicze, Kraszewského'Czajkowského,
Korzeniowského,Malczewského,Zagoskina, Puškina, Gogola,Turgeněva
atd."16

''která
Zdroj českéliteratury Pypin vidí v niŽší vrstvě národa,
stála
nejdále od poněmčení a uchovala slovansky zprisob života,,,I1 a také v
''projevila
tom, Že tato literatura
mocnyvzbllzující v]iv na národní obrození
jinfch slovansk ch kmenri".18
H]avní Pypinova kritikaje zarněŤena nato, že v obrozenské literatuŤe
',Naši
chybí satira:
básníci nám nemďovďi iderální hrdiny, ne, spíšese stávali
satiriky pŤi pohledu na okolní prostŤedí.'.19
PŤevaha kulturně v;Íchovného
aspektu, podceĎování vážn1fchsociálních problémťrtaké zprisobily - podle
jeho mínění _ ''nezdar, kdyŽ pŤišel rok osmačtyíícáty,,.20
Pypinova díla věnovaná českéliteratuŤe obrození pŤedstavují celou etapu
v dějinách ruské slavistiky; až do našeho století si zachovaly svrij qíznam,
ktery nezastín1l ani Ndčrt dějin česhéliteratury A. J ' Stěpoviče (Kijev 1886)'
ani Dějitty česhéliteratuly V. I. Lamanského (St. Peterburg 1885).
V posledním čtl'rtstoletí, kdyŽ se doba národního obrození pomalu stává
minulostí a o jejích činitelích a o literatuŤe je možno psát objektivně a
nezaujatě, kdyŽ vědci mají k dispozici publikace, paměti a korespondenci,
ruští slavisté vybírají autory, jejichž díla se pŤekládají, analyzují. Jestliže
v šedesálfch letech to jsou pŤevážně Božena Němcová a Karel Havlíček,
později' v sedmdesát1fch letech, jsou to pŤedevšímJ. Dobrovsky _ zakladatel
slovanské filologie,2l a také J. Jungmann, P. J. ŠafaŤft, F. L. Čelakovsk1f,
J' K' TYl a K. J' Erben. Clánky N. Zaděrackého v časopise Filologické
poznámky (Voroněž), M' Suchomlinova v Peterburgu a jiné poskytují dost
celistvou pŤedstavu o tvorbě těchto buditelri. A]e i v té době se ještě mrižeme
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setkat s názorem, že obrozenská literatura je ''poloněmecká, poloslovanská'..22Co se tyče pŤekladri slovansk1fch autorri, na prvním místě jsou Poláci:
H. Sienkiewicz a E. Orzeszkowa.
Z celkového pohledu vysvítá' že ke konci 19. století rusk;Í čtenáŤ uŽ
věděI o základních duchovních hodnotách vytvoŤen}ích Čechy v době
formování národní kultury. V polovině osmdesá!ích let se časopisy v Moskvě,
Peterburgu, Voroněži aKazani aktivně ričastnily diskuse o pravosti nebo
nepravosti RKZ, pÍičemž vystupovaly proti ''falešnému a pŤehnanému
vlastenectví''.23 V ruské kritice 19. století česká literatura doby obrození
měla nejhlubší pochopení v díle A. N. Pypina.
První polovina našeho století nebyla pŤíznivá pro ruskou slavistiku
vribec pŤeďevšímz hlediska ideologického. V prvních dvou desetiletích po
Říjnové revoluci v Sovětském svazuvztah ke slavistice prodělal evoluci
od naprosté lhostejnosti k aktivnímu odmítání.2a Teprve koncem tŤicát;ích
let se projevila určitá změna slibující moŽnost navázání na dŤívějšíslavistická
studia. A]e i v této době se na kniŽním trhu objevují práce o obrozenskych
autorech. Většinou byly pŤipraveny na slavistickfch katedrách univerzit
a také ve Slovanské komisi prezídia Akademie věd.
Probuzení zájmll o literaturu a umění slovansk;Ích zemí mriŽeme
pozorovat po 2. světové váIce. Vznik zemí národních demokracií vwolal
pŤirozené pŤání blíŽe se seznámit s jejich dějinami a kulturou. Co se tyče
napjaté pozornosti k tvorbě buditelri (ovšem vedle zájmu o avantgardu a
současnou literaturu), podle mého mínění jsme šli ve šlépějíchčeskych
literárních vědcri a publicistri. Jen si vzpomeĎme, jak horlivě se psalo v
česk ch novinách a časopisech o podobnosti historické a kulturní situace
zaobtození a v poválečném období. Diskuse vytistila v konferenci (DobŤíš
1951) o pokrokové tradici česk ch klasikri a o nové koncepci kulturní politiky,
jejímiž oporami se stali J. K. Tyl' A' Jirásek (padesátá léta) a K. H. Mácha
(šedesátá léta). Pravda, po šedesá|/ch letech zájem o klasiky vystŤídala
jiná témata'2s
Něco podobného se odehrávalo i v Rusku. Poválečná generace rusk;Ích
bohemistri - generace poměrně početná, pracovitá, aktivní a pilná _ se
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A. S. Puškina'') a Jana Kollára, jehož poezie mohla vzniknout jen v
Cechách. Pypin mnohokrát pňipomíná',obecně slovansk;Í.'charakter Čech:
''PŤeklady jin,!,ch
z
slovansk1fch jazykri česká literatura vyniká nade všemi...
Tak Češi znají v pŤekladech Mickiewicze, Kraszewského' Czajkowského,
Korzeniowského, Malczewského, Zagoskina, Puškina, Gogola, T\rrgeněva
atd. "16
'.která
Zdroj české literatury Pypin vidí v niŽší vrstvě národa,
stála
nejdále od poněmčení a uchovala slovansky zprisob Života,,,|7a také v
''projevila
tom, že tato literatura
mocnyvzblrující vliv na národní obrození
jinf ch slovansk;Ích kmenri''. 18
Hlavní Pypinova kritika je zaměŤena nato, že v obrozenské literatuŤe
',Naši
chybí satira:
básníci nám nemďovďi ideání hrdiny, ne, spíšese stávali
satiriky pŤi pohledu na okolní prostŤedí''.1g
PŤevaha kulturně qfchovného
aspektu, podceřování vážn1Íchsociálních problémťrtaké zprisobily _ podle
jeho mínění _ ''nezdar, kdyŽ pŤišel rok osmačtyíicátj,,,.20
Pypinova díla věnovaná českéliteratuŤe obrození pŤedstavují celou etapu
v dějinách ruské slavistiky; až do našeho století si zachovaly svrij v;Íznam,
kte4í nezastínil ani Nd,črtdějin česhéliteratury A. J. Stěpoviče (Kijev 1886)'
ani Dějitt,y česhéliteratuly V. I. Lamanského (St. Peterburg 1885).
Vposledním čtr'rtstoletí, když se doba národního obrození pomalu stává
minulostí a o jejích činitelích a o literatuŤe je možno psát objektivně a
nezaujatě, když vědci mají k dispozici publikace, paměti a korespondenci,
ruští slavisté vybírají autory, jejichž díla se pŤekládají, analyzují. JestliŽe
v šedesá|fch letech to jsou pŤeváŽně Božena Němcová a Karel Havlíček,
později, v sedmdesát1fch letech, jsou to pŤedevšímJ. Dobrovsky _ zakladatel
slovanské filologie,2l a také J. Jungmann, P. J. ŠafaŤft, F. L. Čelakovsk1f,
J. K. lyl a K. J' Erben. Clánky N. Zaděrackého v časopise Filologické
poznámky (Voroněž), M. Suchomlinova v Peterburgu a jiné poskytují dost
celistvou pŤedstavu o tvorbě těchto buditelri. A]e i v té době se ještě mriŽeme

''

A. N. Pypin: Moi zanětki, Moskva 1910, s' 331.

16
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Tamtéž,s. 183.

."

T a m t é Ž ,s . 2 5 8 .

23
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A . N . P y p i n _ V . D . S p a s o v i č , : o č e r iksi t o r i i ' ' . , 2 .v y d . 1 8 8 1 ,s . 7 8 3 . 7 8 4 .

to

A. N. Pypin: Iz Pragi, Souremennik 1860, (,.4, s.289.

20
21

A. N. Pypin: Moi zametki, Moskva 1910, s. 200.

Josií Dobrovskij , Slatljanskij ježegodnik 1880, č.4, s. 304-324;I. Sněgirev: Josjf Dobrouskij
(opyt podrobnoj monografii pcl istorii slau.janoueděnija),KazaĚ 1884'
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setkat s názorem, že obrozenská literatura je ',poloněmecká, poloslovanská''.22 Co se tyče pŤekladri slovansk;ích autoni, na prvním místě jsou Poláci:
H. Sienkiewicz a E. Orzeszkowa.
Z celkového pohledu vysvítá, že ke konci 19. století rusk;Í čtenáŤ už
věděl o základních duchovních hodnotách vytvoŤen;fch Čechy v době
formování národní kultury. V polovině osmdesát1fch let se časopisy v Moskvě,
Peterburgu, Voroněži aKazani aktivně
častnily diskuse o pravosti nebo
nepravosti RKZ, ptičemž vystupovaly proti ''falešnému a pŤehnanému
vlastenectví',.23V ruské kritice 19. století česká literatura doby obrození
měla nejhlubší pochopení v díle A. N. Pypina.
První polovina našeho století nebyla pŤíznivá pro ruskou slavistiku
vribec pŤedevšímz hlediska ideologického. V prvních dvou desetiletích pcr
Říjnové revoluci v Sovětském svazu vztah ke slavistice prodělal evoluci
od naprosté lhostejnosti k aktivnímu odmítání.2aTeprve koncem tŤicát;ích
let se projevila určitá změna slibující moŽnost navázání na dŤívějšíslavistická
studia. A]e i v této době se na knižním trhu objevují práce o obrozenskych
autorech. Většinou byly pŤipraveny na slavistick;ích katedrách univerzit
a také ve Slovanské komisi prezídia Akademie věd.
Probuzení zájmt o literaturu a umění slovansk;Ích zemí mrižeme
pozorovat po 2. světové válce' Vznik zemí národních demokracií vyvolal
pŤirozené pŤání blíŽe se seznámit s jejich dějinami a kulturou. Co se tÝče
napjaté pozornosti k tvorbě buditelri (ovšem vedle zájmu o avantgardu a
současnou literaturu), podle mého mínění jsme šli ve šlépějíchčeskfch
literárních vědcri a publicistri. Jen si vzpomeĎme, jak horlivě se psalo v
česk;fch novinách a časopisech o podobnosti historické a kulturní situace
zaobtození a v poválečném období. Diskuse vytistila v konferenci (DobŤíš
1951) o pokrokové tradici česk ch klasikri a o nové koncepci kulturní politiky,
jejímiž oporami se stali J. K. Tyl' A' Jirásek (padesátá léta) a K. H. Mácha
(šedesátá léta). Pravda, po šedesá|ích letech zájem o klasiky vystŤídala
jiná témata.2s
Něco podobného se odehrávalo i v Rusku. Poválečná generace rusk;Ích
bohemistri - generace poměrně početná, pracovitá, aktivní a pilná _ se

Sovrememoje obozrenije,otěčestL,enry,'ie
zapiski 1878, č.9, s. 134'

V' I. Lu.u',kij:
Novejšije pamjatniki drevněčešskogojazyka, Žurnal ninisterstua
narodnogo prosueščenija,1879, s. 276.
'n

A' N. Go.j"i.ov: Traktovka slavjanskoj vzaimnosti i slavjanoveděnija sovetskimi učonJml
(1920.1930-e goďy), ln Ideja slaujanskoj uzaitrutosti i 'je'jorol u razuitii istorii slauistiki, Rtm
1 9 9 4 ,s . 8 1 - 9 2 .
,5
vi, J . Herman: V1/zkum Tylova rlíla ve čtyŤicát;Ích
a padesát;Ích|etech, in Monol,ogy
o Josefu Kajetuinu Tyloui, Praha 1993, s. 25, 29, 33.
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nejednou vracela k rrizn;fm aspektrim problematiky literatury obrození,
stďe zpŤesĎovďa základní hodnocenía konkrétníobrazrozvoje českékultury
konce 18. a první poloviny 19. století.
Ruštívědci šli cestou od psaní kapitol dějin kultury, včetněnapŤftlad
(padesátá léta),po vytvoŤenízrísadníhoNrí
Dějin Česhoslouensha
stinu české
literaturyt 19.-20.století(lg63) a individuálních monografiívěnovan;ích
českéobrozenskéliteratuŤe.Mám na mysli pŤedevším
knihy: Duě epochy
české
literatury (I97il profesora Nikolského;Pauel ŠafaŤík_ uyznamn!
uědecslauista (1963)aJosef Jungmann a jeho doba (1973)A. S. Mylnikova;
Dějiny českéliteratul7, obsahujícíkapitolu o tvorbě buditelri, profesorky
R. R. Kuzněcovové(1987).
objevují se v nich rriznépohledy na otázky periodizace doby národního
obrození, žánrov;ich systémri literatury, jejich slohoqfch směrli. Rrizná
jsou pŤirozeněi hodnoceníněkte4ich děl obrozensk;|'chautorri' ďe v souhrnu
ty'to práce obsahují dosti ripln a objektivní rozbot českéliteratury
zkoumanéhoobdobí'
Co se |íčeméhoskromnéhopŤínosu- napsala jsem knihu o českém
obrozenskémdivadle (1980)'o české
kultuŤeprrrnípoloviny 19. století(1991)'
v tisku ie kniha obrazy dějin u česhé
hultuŤe18'-19.století)- snaŽímse
analyzovat literaturu v celkovém systému kultury národního obrození a
jde mi pŤedevším
o drama a divadlo.
Vtomto pŤíspěvkujsem chtěla ukázat,žeruskym slavist m se dostalo
cti vytvoŤit odborná kvalifikovaná litenírněvedná díla věnovaná českénárodní
IiteratuŤev epošejejího utváŤenía rozvoje.
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črcsxÁPoEzIE v RUsKU

(Vyběr' pŤeklady, vlivy, perspektivy)
LUDMILA BUDAGoVoVÁ

Moc mě těší,Že v našemstárnoucím,ke konci se chyílícím
stoletíse něco
děje poprvé- totižnašesetkání bohemistriz rtizn]/chkončinsvěta.
ovŠem
první kongres světovébohemistiky neznamená, že tato věda
dělá první
kroky. Má už za sebou velk;Í kus života.
V Rusku literárněvědná bohemistika jako samostatn vědeck;Íobor
vykrystalizova|a až po 2' světovéválce. Ale zrodila se již na začátLu
19.
stoletíjakoneoddělitelná součástrozvíjející
se ruskéslavistiky, která zalo.
Žila tradici vědeckéhostudia a propagace slovansk}íchliteratur (včetně
české),
otevŤelajim cestu do ruské kultury.
Ve svémreferátu se zastavím u dynamiky ajen u některyíchzvláštností
recepce česképoezie v Rusku.
Poezie se začďa aktir'ně pňekládat do ruštiny v obdobíčeského
národního
obrození. Na počátku pňekladtl z češtiny.leží
pravděpodobně Rukopts
hrá,louédu
orsk!,. PŤď'oženbyladmirálem l. Šlskovem,b;fvalfm ministrem
Iidovéosvěty a prezidentem Ruskéakademie věd, a vydán poprvéjiž
roku
1820. První pŤekladatelse neopíraljen o své skromné znaiosti ieštiny,
nlbyž i o německy pŤeklad Rukopisu. Němčina (ako francouzština
a
angličtina)byla mezi ruskou inteligencí mnohem vícerozšíŤena
neŽ čeština
a napomáhala pŤekladatelrim z češtinyjak na zač'átkl 19. století, pŤed
za|oženímkatederslavistiky na ruskfch univerzitách (fungovaly az oá roku
1839), tak i v porevolučníchdvacát ch a tŤicátj,ch letec-h 20. století, po
zavŤenítěchto kateder (kdy byli ruštíslavisté pronásledováni).
Rukopis hrá,louéduorsĚy
se pŤekládalněkolikrát a dosáhl v 19. století
asi šestivydání. Byl brán zce|avážnějako privodnídílo 13. století.V nejreprezentativnějšíantologii Slouanshá,poezie,vydanévredakci N. V Gerbela
roku 1871, zastupuje staršíčeskouliteraturu. A. Gilferding, jeden z prvních
pŤekladatelria badatelri v českémpísemnictví,Ruhopis ná;l u kritizoval
Němce, kteĚí pr;i o jeho privodnosti pochybují ze Žárlivosti.
Ale pŤestožep vodní nebyl a pochybovačiměli pravdu, byl stejně dílem
senzačním:sehrrá]velkou u]ohu v životěnejenom české,n;i,brži ruské kultu.y'
Prorazil česképoezii cestu do ruštiny, inspiroval svělov zájem o české
národní písemnictví'
MiT9 Ruhopisy první ruštíčtenáŤičeskéliteratury četlibásně Jana
-.
Husa, S. Lomnického,Kollárovu Slriuyd,ceru,básně od čelakovského(nei-
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nejednou vracela k rriznym aspektrim problematiky literatury obrození,
stďe zpŤesĎovalazákladní hodnocenía konkrétníobtazrcntoje českékultury
konce 18. a první poloviny 19. století.
Ruštívědci šli cestou od psaní kapitol dějin kultury, včetněnapŤíklad
(padesátá léta),po vytvoŤenízásadníhoNrístínu české'
Dějin Česhoslouensha
literatury 19..20' století(1963) a individuálních monografiívěnovan;Ích
českéobrozenskéliteratuŤe. Mám na mysli pŤedevšímknihy: Dvě epochy
_
literatury,Íg73) profesora Nikolského;Pauel SafaŤík ulznamnj
česhé
(1973)
A. S. Mylnikova;
uědec slauista(1963) aJosef Jungmann a jeho doba
literatula, obsahujícíkapitolu o tvorbě buditelťr,profesorky
Dějiny česhé
R. R. Kuzněcovové(1987).
objevují se v nich rriznépohledy na otázky periodizace doby národního
obrození, žánrovyc]nsystémri literatury, jejich slohov ch směrťr.Rrizná
jsou pŤirozeněi hodnoceníněkteqích děl obrozensk]fchautor , ďe v souhrnu
tyto práce obsahují dosti ripln1i a objektivní tozbor českéliteratury
zkoumanéhoobdobí.
Co se tyčeméhoskromnéhopŤínosu- napsala jsem knihu o českém
kultuŤeprvní poloviny 19. století(1991)'
obrozenskémdivadle (1980)'o české
kultuŤe 18'-19' století)- snažímse
česhé
u
dějin
obrazy
v tisku ie kniha
analyzovat literaturu v celkovém systému kultury národního obrození a
jde
o drama a divadlo.
mi pŤedevším
.
Vtomto pŤíspěvkujsem chtěIaukázat,Žer:uskym slavistrim se dostalo
cti vybvoŤitoábo^á k,,ďifikouaná literárněvědná díla věnovaná českénárodní
literatuŤe v epošejejího utváŤenía rozvoje.
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CESKA POEZIE. V RUSKU

(vÝběr' pŤeklady' vlivy, perspektivy)
LUDMILA BUDAGoVoVÁ

Moc mě těší,žev našemstárnoucím,ke konci se ch;Ílícím
stoletíse něco
děje poprvé- totiž našesetkání bohemistri z r zn;/'chkončinsvěta. ovšem
první kongres světovébohemistiky neznamená, Že tato věda dělá pnní
kroky. Má už za sebou velk;Í kus života.
V Rusku literárněvědná bohemistika jako samostatn1/vědeck obor
vykrystalizova|a až po 2. světovéválce. Ale zrodila se již na zač,átkl 19.
stoletíjako neoddělitelná součástrozvíjejícíse ruské slavistiky, která založila tradici vědeckéhostudia a propagace slovansk;Íchliteratur (včetně
české),
otevŤelajim cestu do ruské kultury.
Ve svémreferátu se zastavím u dynamiky ajen u někter1/chzvláštností
recepce česképoezie v Rusku.
Poezie se začďa aktivně pŤekládatdo ruštiny v obdobíčeského
nrírodního
obrození.Na počátku pŤekladti z češtinyleŽí pravděpodobně Ruhopis
hrálouéduorsh!.PŤeloženbyl admirálem A. Šiškovem,b;ival;ímministrem
lidovéosvěty a prezidentem Ruskéakademie věd, a vydán poprvéjižroku
1820. První pŤekladatelse neopíraljen o své skromné znalosti češtiny,
nj,brž i o německ;ípŤeklad Ruhopisu. Němčina (ako francouzština a
angličtina)byla mezi ruskou inteligencí mnohem více tozšíŤenanež
čeština
a napomáhala pŤekladatelrim z češtinyjak na zač,átku'19. století, pŤed
založenímkatederslavistiky na rusk;íchuniverzitách (fungovaly aŽ od roku
1839), tak i v porevolučníchdvacát;fch a tŤicát1/chletech 20' století,po
zavŤenítěchto kateder (kdy byli ruští slavisté pronásledováni).
Ruhopis hrálouéduorsáyse pŤekládalněkolikrát a dosáhl v 19. století
asi šestivydání. Byl brán zce|avážnějako ptlvodnídíIo13' století.V nejreprezentativnějšíantologiíSlouanshá poezie,*ydanév redakci N. V Gerbela
roku 1871,zastupuje staršíčeskouliteraturu. A. Gilferding,jeden z prvních
pŤekladatelri a badatelri v českémpísemnictví,Ruhopis hájil a kritizoval
Němce, kteff pr o jeho p vodnosti pochybujíze žárlivosti.
Ale pŤestožeprivodnínebyl a pochybovačiměli pravdu, byl stejně dílem
senzačním:sehrď velkou u]ohu v živoG nejenom české,nybrŽ i ruské kultury.
Prcrazil, česképoezii cestu do ruštiny, inspiroval světovy zájem o české
národní písemnictví'
Mímo Rukopjsy první ruští čtenáŤičeskéliteratury četli básně Jana
(nejHusa. Š.Lomnického,Kollárovu Sláuy dceru, básně od Čelakovského
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častějise publikova|a Velihd'panychida), HavlíčkaBorovského(největší
popularitě se těšily Tyrolshéelegie)a básně K. J. Erbena' Byly publikovány
v časopisechi ve sbírkách slovanské poezie a znázotíovaly Rusrim impo.'vzkffsila k Životu cel
nujícívlastnosti česképoezie i celéliteratury, která
slovansk1ínárod uprostŤedzápadní Ewopy'''l Pozoruhodná souvislost:nikoli
národ vzkŤísil literaturu, nybrž naopak. JiŽ z prvních v1fborri(a podíleli
se na nich i Ceši)se zakládal obraz poezie,která'.nikdy neodpovídalaideálrim čistéhoumění,,.2Neodpovídalajim ani poezie ruská, cožusnadnilo
vztaby obou literatur na intimní Írrovni básnického pŤekladu.
Ruská společnost19.stoletíměla dost objektivnípŤedstavuo pŤedních
osobnostech českéliteratury té doby. Ale ta se v lecčemstozchází s
pŤedstavoumoderní.V pŤedmluvěk antologii z roku 1871byLi za největší
HavlíčekBorovsk;f',coŽje
českéspisovatele označeniKollár, Čelakovsk5í,
jehoŽverše
_
(Karel
ještě
Eugen T\rp]í),
Boleslav Jablonsk
pochopitelné,a
nyní sotva kdo zná. (osobně je mi však velmi sympatick;/ i sv;Ími
mravoučnymibásněmi, i tím' žejsme chodili stejnymi chodbami a dívali
v rrizn;fchstoletích'on - kdyžvstoupil
se na Prahu ze stejn ch oken, tŤebaže
já _ kďyŽ jsem byla hostem
na
Strahově,
do premonstrátskéhokláštera
Ústavu pro českoua světovou literaturu.) Byljedním z nejpublikovanějších
básníkri v Rusku. Ačkoliv pŤekročilhranice svévlasti, nepŤežil
česk1/'ch
svrij čas.
Zce|aopaénypŤípadje Karel Hynek Mácha. V 19' stoletíbylopŤeloŽeno
(a uveŤejněnove zmíněnéantologii) jenom 36 veršri z prvního zpévl Mdje.
a nepopulární,nějakym zvláštnímzprisobemproA]e ačskoro nepŤeložen
niká do ruskéhobásnickéhovědomí,pŤipomínáse.
básnické
věku, kdy se česko-ruské
PŤiblížilse ruské poezii stŤíbrného
vztahy staly drivěrnějšímia rovnoprávnějšími, kdy pŤitlumily svou funkci
vyhraněně buditelskou a do popŤedívyzdvihly íunkci estetickou.
Na začátku 20. stoletíse stala českápoezie objektem upŤímnéhozaujetí
některych rusk}íchbásnftri. K nim patŤíi Konstantin Balmont. Jeho velkou
Iáskou byl Vrchlick1í.Kvrili němu se naučilčeskyazača|ho pŤekládat'jak
''radost dotek vlastní duše,toho, co je v ní nejbarevnější
se pŤiznal,pro
Ale Balmont neobdi.
co je a bylo v ní privodně slovanské',.3
a nejněžnější'
vovď jenom Vrchlického.ZdfuazŤtujevelkou lásku Slovanri k vlasti odvolává
se Balmont nikoli na Kollárovu Slá'uy dceru, nybtž na Máchriv Máj, na
verše loučeník smrti odsouzenéhos domovem.

1

A. Gilfercling in Poezija skulian. red. N. V. Gerbel, St Peterburg 1871, s. 336.
lalnTez'
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tam na své pouti pozdravujte zemi.
Ach zemi krásnou, zemi milovanou'
kolébku mou i hrob m j, matku mou,
vlasťjedinou i v dědictví mi danou,
šíroutu zemi, zemi jedinou! _
V Balmontově

nedokonalém

pŤekladu

znějí takto:

Vy v svojom bogomolji poklonitěs zemle.
Ach, krasivoj zemle, toj lubimoj zemle
Kolybeli mojej i mogile mojej
Tb rodinaja mať, vse vladenije moje
Vse nasledstvo moje, šir jedinoj zemli.

,,To

zazpíva),Cech,.'psal Balmont, ,'ale v ruském srdci se tento podivuhodn5;
vzdech jeví jako jeho vlastní láska a vlastní stesk..' Balmont už žil v emigraci' strašně se mu st}iskalo po domově a snad nikdo lépe než Mácha nedovedl
tento jeho stesk vfrádŤit.
Je vidět, jak se mění sémantika pffvlastku '.slovansky'.:V Rusku 19.stoIetí se spojuje s národním obrozením, vlastenectvím, občansk mi city a
tuŽbami. U Balmonta se '.slovansk;f,. spojuje s duševním bohatstvím a také
s vlastenectvím. JenomŽe láska k vlasti se mění v něco riplně drivěrného,
intimního, pro svrij vyraz hledá spíše lyr'ické obrazy a intonace. A proto
byl Mácha Balmontovi bliŽší než Kollár.
'.Ruské
.,vlastní
srdce'.,
duše',- tato Balmontova slova ve spojení s českou poezií svědčío tom, že se básnické česko.ruské kontakty prohlubovaly,
proměĎovaly se ve vnitŤní kontakty pŤíbuzn;Ích duší.
o pŤedpokladech takoqfch kontaktri svědčí podivuhodná shoda obraz
české a ruské poezie, dot kajících se některfch blízk;ich motivri' Uvedu
jenom jeden pÍíklad. Ve své znamenité Ťadě asociací spojenych s motivem
upl;Ívání času, zániku všeho, co bylo aje, a co pŤece nechá po sobě stíny,
vzpomínky, dozvuky, stopy, Mácha používá nehmatatelné, ale smyslové
obrazy, pŤístupné lidskému ztaku a sluchu: ''zbortěné harfy tÓn, ztrhané
strriny zvuk, / zašlého věku děj, umŤelé hvězdy svit,'. Mlad;/ ruskyí básník
S. J. Nadson, velmi populární koncem 19. a začátkem 20. století, v některych
obrazech své proslulé básně, která znělajakojeho vlastní epitaf, opakuje
Máchu skoro doslovně:
Ne govoritěmně: on umer _ on Živjot.
Pusťžertverrnikrazbit,- ogoĎješčo
pyljajet.
Pust roza sorvana'_ onaješčo
cvetjot.
Pusťarfa slomana,_ akkord ješčo
rydajet.

J' Vrchlick : Izbranny.jesÍic,lri,sv. 24,Praha 1928'
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častěji se publikova|a Velihá panychidd,
Havlíčka Borovského (největší
popularitě se těšily I\lrolshé eleglel a básně K. J. Erbena. Byly publikovány
v časopisech i ve sbírkách slovanské poezie a znázotítova|y Rusrim impo.'vzkffsila
k životu cel1f
nující vlastnosti česképoezie i celé literatury, která
slovansk;í národ uprostŤed západní Ewopy'''l Pozoruhodná souvislost: nikoli
národ vzkŤísil literaturu, nybrž naopak. J1Ž z prvních v1fborri (a podíleli
se na nich i Češi)se zakládal obraz poezie, která',nikdy neodpovídala ideáIrim čistého umění'.'2 Neodpovídala jim ani poezie ruská, což usnadnilo
vztahy obou literatur na intimní rirovni básnického pŤekladu.
Ruská společnost 19. sto]etí měla dost objektivní pŤedstavu o pŤedních
osobnostech české literatury té doby' Ale ta se v lecčems tozchází s
pŤedstavou moderní. V pŤedmluvě k antologii z roku 1871 byli za největší
českéspisovatele označeni Kollár, Čelakovsk;Í, Havlíček Borovsk;í, coŽ je
pochopitelné, a ještě - Boleslav Jablonsk1/ (Karel Eugen Ttrp '),jehož verŠe
nyní sotva kdo zná. (osobně je mi však velmi sympatick;f i sq/mi
mravoučnymi básněmi, i tírn, žejsme chodili stejn;Ími chodbami a dívali
se na Prahu ze stejn;fch oken, tŤebažev r znych stoletích. on _ když vstoupil
do premonstrátského kláštera na Strahově, já -kdyŽjsem byla hostem
Ustavu pro českou a světovou literaturu.) Byljedním z nejpublikovanějších
česk ch básníkri v Rusku. Ačkoliv pŤekročil hranice své vlasti, nepňeŽil
svrij čas.
ZceIa opačny pŤípadje Karel Hynek Mácha. V 19. století bylo pŤeloŽeno
(a uveŤejněno ve zmíněné antologii) jenom 36 verš z prvního zpévu'Máje.
A]e ačskoro nepŤeložena nepopulární, nějak1/'mzvláštním zprisobem proniká do ruského básnického vědomí, pĚipomíná se.
PŤiblížil se ruské poezii stŤíbrnéhověku, kdy se česko-ruské básnické
vztahy staly drivěrnějšími a rovnoprávnějšími, kdy pŤitlumily svou funkci
vyhraněně buditelskou a do popŤedívyzdvihly funkci estetickou.
Na začátku 20. století se stala česká poezie objektem upŤímného zaujetí
někter ch rusk5ích básnftri. K nim patŤ{i Konstantin Balmont. Jeho velkou
láskou byl Vrchlick1Í. Kvrili němu se naučil česky azača| ho pŤekládat' jak
'.radost
dotekri vlastní duše, toho, co je v ní nejbarevnější
se pŤiznal, pro
je
bylo
v ní privodně slovanské''.3 Ale Balmont neobdinejněžnější'
co
a
a
voval jenom Vrchlického. ZdrirazĎuje velkou lásku Slovanri k vlasti odvolává
se Balmont nikoli na Kollárovu Slduy dceru, n1fbrž na Máchriv Mtij, na
verše loučení k smrti odsouzeného s domovem.

r
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A. Gilferding inPoeziia slaujan, red..N. V. Gerbel, St. Peterburg 1871, s. 336
T a m t é Ž s' . 3 2 7 .

tam na své pouti pozdravujte zemi.
Ach zemi krásnou, zemi milovanou,
kolébku mou i hrob mrij, matku mou.
vlasťjedinou i v dědictví mi danou'
šíroutu zemi, zemi jedinou! _
V Balmontově

nedokonalém

pŤekladu

znějí takto:

Vy v svojom bogomolji poklonitěs zemle.
Ach, krasivoj zemle, toj lubimoj zemle
Kolybeli mojej i mogile mojej
Tb rodimaja mať, vse vladenije moje
Vse nasledstvo moje, širjedinoj zemli.

,,To

'.ale
zazpíva|Čech,'. psal Balmont,
v ruském srdci se tento podivuhodnf
vzdech jeví jako jeho vlastní láska a vlastní stesk''. Balmont už ŽiI v
emigra.
ci' strašně se mu st5Ískalo po domově a snad nikdo lépe než Mácha nedovedl

tento jeho stesk v51.ádÍit.
Je vidět,jak se měnísémantikapffvlastku ',slovansky,':
V Rusku 19.století se spojuje s národním obrozením,vlastenectvím,občansk]fmicity a
tužbami.U Balmonta se '.slovansk;Í'.
spojujes duševnímbohatstvíma také
s vlastenectvím.Jenomželáska k vlasti se mění v něco ríplnědrivěrného,
intimního, pro svlij qirraz hledá spíšelyr-ické obrazy a intonace. A proto
byl Mácha Balmontovi bliŽšínež Ko]lár.
''Ruské
srdce'','.vlastníduše,'_ tato Balmontova slova ve spojenís českou poeziísvědčío tom, žese básnickéčesko.ruské
kontakty prohlubovaly,
proměĎovaly se ve vnitŤní kontakty pŤíbuznyichduší.
o pŤedpokladechtakoqÍch kontaktri svědčípodivuhodná shoda obrazri
českéa ruské poezie, do|ikajících se někter5íchb|ízk!,ch motivti. Uvedu
jenom jeden pĚíklad.Ve svéznamenitéŤaděasociacíspojen3ích
s motivem
upl;fváníčasu,zániku všeho'co bylo aje, a co pŤecenechá po sobě stíny,
vzpomínky, dozvuky, stopy, Mácha pouŽívá nehmatatelné, ale smyslové
obtazy, pŤístupnélidskému zraku a sluchu: ',zbortěnéharfy tÓn, zirhané
stniny zvuk, lzašléhověku děj, umŤeléhvězdy svit.'.Mlad]f rusk básník
S. J. Nadson, velmi populární koncem 19. a začátkem20. století,.'.'ěkt"47.h
obrazech svéproslulébásně, která zněla jako jeho vlastní epitaf, opakuje
Máchu skoro doslovně:
Ne govoritě mně: on umer _ on živjot.
Pusť žertvennik razbit, - ogoř ješčo pyljajet.
Pusť roza sorvana' - ona ješčo cveťjot.
Pusť arfa slomana, _ akkord ješčo
rydajet'

J. Vrchlick;Í: Izbransry'je stichi, sv' 24, Praha ].928.
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Nejde o vliv. Nadson Máchu nečetla neznal. Jde o souznění duší,o
souznění dvou básnick:Ích kultur.
Po Říjnovérevoluci se proces pronikání česképoezie do Ruska zpomalil
a ochabl. Myšlenka slovanskévzájemnosti byla potlačenamyšlenkouvzájemnosti tŤí.lní'To zbavuje rusko-slovanské vztahy těch pŤedností,které
měly ve starémRusku. Potrjčekbásnick1fchpŤekladriz češtinyse zuŽuje
do jednotliqích publikací v časopisecha sbírkách revolučnípoezie. Mezi
nimi jsou Wolkerova Balada o očíchtopíčoulch'dvě malé sbírky od Ilji
Barta, něco z S. K. Neumanna a V. Nezvala (z jeho sociálních blues)
a na začátku 2. světovéválky se zvedá nová vlna zájmu
V pŤedvečer
(a
o českou vťrbecslovanskou) poezii na základě společnéhoboje proti
fašismu'
Revolučnítendenci uÍběru básní pro pňeklad stŤídávlastenecká a proti.'slovansky'.ve slavnostním
fašistická tendence.opět se uŽívápŤívlastek
poezieuŽ dostávajípňednost
z
české
vyběru
I
ve
obrozeneckémslova smyslu'
nikoli revoluční,ale vlastenecké motivy.
V dubnu roku 1939, měsícpo okupaci Cech a Moravy, časopisNovfr
v novérn
mir publikuje (v Rusku už asi posedmé)Rukopis krdlovéduorsk!,
pŤekladu.Sousedís materiályXVIII. sjezdu strany a se Stalinoqfon článkem
o Sverdlovovi' PŤekladatelIvan Novikov hájí Ruhopis jako součástčeské
kultury a Václava Hanku jako velkéhobasníra. Na začátkuVelkévlastenecké
války se v ruštině objevujeHot.iv Jan houslista,aY1ktorDyk a jeho báseĎ
Země mluuí.sRedakci časopisulinezajimajíjeho politické názory, protoŽe
_ jak se psalo v poznámce - .'byl vždycky rozhodnym pfívrŽencemboje
proti germánskym agresorrim, ohroŽujícímexistenci českéholidu,..' Za
války vyšla sbírka poezie aprÓzy J, Nerudy (1944).Po válce Holanriv DíÁ
Souětshémusuazu, fragmenty z Rudoarmejc (1947), Hrubínriv Pražsk!
mdj (1947),
V prvních poválečnychletech docházív Rusku k systematickému zkoumání a propagaci českéliteratury a poezie. PŤes dramatické komplikace
tohoto p,o.u",', spojenés dramaty poválečnychdějin Československaa se
situací v Sovětském svazu' pŤes agresívni zásah tendenčníideologie do
literárněvědné bohemistiky, pŤesseznamy zapovézenychbásníkri (po 1948
a 1968) -je to obdobívelice produktivní z hlediska intenzity, hojnosti, kvality a funkce básnick;fch pŤeklad z češtiny.Zastavím se krátce u rirovně
a funkce pŤekladri.
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Nové pŤekladyz česképoezie (klasickéi moderní)dávají zpravidla
lepší
pŤedstavu o básnick;Íchtalentech nežpŤeklady
sta í(ze zaifiku 19. i začátku 20' století).Jsou mezi nimi pravéskvosty pŤekladatelského
umění
jako napŤftlad Nezval v.odlson v pňekladu
Davida Samojlova nebo Hrubínova Hirošimo v básnické interpretaci R. Rožděstve.,.kého.
Zvjšila se i
roveri pŤekladri básnftri.19. století: znějí mnohem moderněji
než v prekladech star1fch.ovšemžebyly i pŤípady,ildy novf modernípŤeklad
zaostal
za starším:novépŤekladyKollárovySld,uy dcery jsoumístymnohem
horší
nežBergliv pŤeklad z
,19.století. Nikolaj Berg byÍstylisticky blížKollárovi
nežsovětsk;Íbásník Šervinskij. Bergriv pŤeĚlad má zvláštní
vrini sta4fch
čas , nese v sobě prach minul;Íchstalelí.
Vyskytují se dosti zaiímavépffklady myslného lexikálního odstupu
od originálu, kďyž použitá slova změnila v novém historickém prostŤedí
svrij p vodní smysl.
Všichni sovětštípŤekladateléMáchova Májesvorně vynechávali ..první
verše:''Byl pozdníve9er - první máj',. A. GolemĚa a V. Lugovskoj
?aj,, ?
ho nahradili souslovímqrtmicky stejn;/m'.rannij maj'' (ran máj), D.
Sámojlov
- .'junnfr maj'' (mlady máj). Jenom
N. Berg v 19. stoletíklidně nechal ten
''první
máj',. Nebyl ještě zatíženŽádn;fmi ideďogickymi pŤedstavami a neměl
strach, Žejeho čtenáŤispojíprvní den máje s mezinároáním svátkem proletariátu. Sqim pocitem Života byl blíŽMáchovi neŽ současník m
dclnickoho
hnutí.
Českébásně se vlévalydo rusképoeziejakoby dlouhfm, táhlfm proudem po dvě století.V pniběhu časuse měnilá nejen prudkost p"o.,áu,
.,áplĎ
a riroveĎ básnickfch pŤekladri z češtiny.Měnila se i jejich funkce.
v ig.století hrály buditelskou osvětovourilohu: měly seznámit ruského
čtenáres
kulturou pŤíbuzného,
ale málo známéhonároda. Na začátku20. stoletíse
zŤejměprojevovala funkce estetická. PŤekládala se poezie schopná
dát vzrušujícíestetické prožitky. Po revoluci, v meziválečnéma válečném
období,
plnily pňeklady politickou funkci, měly pŤedevším
potvrdit správnost marxistické koncepcedějin a umění,dát posilu v boji s fasismem a imperialismem. (Tlochu schematizuji, abych vyjádŤila to hlavní.) Po válce tyto
f.'nk""
spl valy, stŤídalyse, navzájem se nahrazovaly a doplĎova|y,což
častozá|eže|ona politické atmosféŤe
i na osobníiniciativě bohemistria pŤekladatel .
V šedesátfch letech dostaly pŤekladyz češtinyještějednoukomplementární
funkci: pŤinášelydo ruské poezie to, co v.'i
co bylo zničeno.A v
"t'yloto,
tom mají největšízásluhu pŤekladyz českéavantgardní
poezie,z nížnejvÍce
se pŤekládal V. Nezval.
Lákal ruskébohemisty a básnfty nikoli sv1fmrevolučnímpostojem
fenŽ
mu snadno otevíral dveŤedo nakladatelství). Lidská srdce otvíral Ne".,,átri.,,
avantgardismus, qfbušn lyr.ick;/talent, moderní zprisob v5írazu,jeho
aso.
ciace. Do vážnéruské poezie pŤineslpoetistickou hiavost. SvémupŤekla-
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Nejde o vliv. Nadson Máchu nečetl a neznal. Jde o souznění duší, o
souznění dvou básnick;Ích kultur.
Po Ríjnové revoluci se proces pronikání česképoezie do Ruska zpomalil
a ochabl. Myšlenka slovanské vzájemnosti byla potlačena myšlenkou vzá.
jemnosti tffdní. To zbavuje rusko-slovanské vztahy těch pŤedností, které
měly ve starém Rusku' Pottlček básnick ch pŤeklad z češtiny se zužuje
do jednotliv ch publikací v časopisech a sbírkách revoluční poezie' Mezi
nimi jsou Wolkerova Balada o očíchtopičou!,ch, dvě malé sbírky od Ilji
Barta, něco z S. K. Neumanna a V. Nezvala (z jeho sociáIních blues).
V pŤedvečera na začátku 2. světové války se zvedánová vlna zájmu
o českou (a vribec slovanskou) poezii na záklaďé společného boje proti

I

fašismu.
Revoluční tendenci qfběru básní pro pŤeklad stŤídá vlastenecká a proti.'slovansky'' ve slavnostním
fašistická tendence' opět se užívá piívlastek
obrozeneckém slova smyslu. I ve q/běru z česképoezie už dostávají pŤednost
nikoli revoluční, ale vlastenecké motivy'
V dubnu roku l939' měsíc po okupaci Čech a Moravy, časopis Novyj
mir publikuje (v Rusku už asi posedmé) Ruhopis krd'louéduorskj v novém
pŤekladu. Sousedí s materiályXVIII.
sjezdu strany a se Stďinoqfm článkem
o Sverdlovovi. PŤekladatel Ivan Novikov hájí Rukopis jako součást české
kultury a Václava Hanku jako velkého brísníka. Na začátku Velké vlastenecké
války se v ruštině objevuje Horriv Jon houslista,a Viktor Dyk a jeho báseĎ
Země mluuí.5 Redakci časopisu užnezajímajíjeho politické názoty, protože
_ jak se psalo v poznámce - .'byl vŽdycky rozhodnym piívrŽencem boje
proti germánskym agresor m, ohroŽujícím existenci českého lidu',.o Za
války vyšla sbírka poezie a prÓzy J. Nerudy (1944). Po válce Holanriv Dí&
(1947), Hrubín v Pražshj
Souětskétl'u suazu, fragmenty z Rudoarmejc
maj (1947).
V prvních poválečn ch letech dochází v Rusku k systematickému zkou.
mání a propagaci české literatury a poezie. PŤes dramatické komplikace
tohoto procesu' spojené s dramaty poválečn1ich dějin Československa a se
situací v Sovětském svazu, pŤes agresívní zásah tendenční ideologie do
literárněvědné bohemistiky, pŤes seznamy zapov ézenych básníkri (po 1948
a 1968) -je to období velice produktivní z hlediska intenzity, hojnosti, kvality a funkce básnick;fch pŤeklad z češtiny. Zastavim se krátce u rovně
a funkce pŤeklad .
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NovépŤekladyz česképoezie (klasickéi moderní)
dávají zpravidla lepší
pňedstavu o básnick;fch talentech neŽ pŤeklady
starší(ze zaiátku 19. i začátku 20' století).Jsou mezi nimi pravé skvosty pŤekladatelského
umění
jako napŤíkladNezvalriv.Edlson v
|Ťekladu Davida Samojlova nebo Hrubínova Hirošima v básnické interpretaci R' RoŽděstve.,.koho.
Zvfšila se i
riroveĎ pŤekladri básníkri.19..století: znějí mnohem
moderněji než v prekladech star ch. ovšemŽebyly i pŤípady,kdy noqf modernípreklad
zaostal
za starším:novépŤeklady Kollárovy S lduy d,ceryjsou
místy mnohem horší
nežBergliv pŤektadz.19.století.Nikolaj Ěergbyistylistickyblíž
Kollárovi
nežsovětsk;i básník Servinskij. Bergriv pŤeklad má zvlastní
vtini star1fch
čas , nese v sobě prach minul;fch staleií.
Vyskytují se dosti
pŤftlady rimyslného lexikálního odstupu
"-ljT"i"é
od.originálu, když pouŽitá
slova změniia v novémhistorickémprostŤedí
svjpvodnísmysl.
Všichni sovětštípŤekladateléMáchova MÓje svorně l'Jmechávali .'první
'.Byl pozdní
- první máj'.. A. Golemba a V. Lugovskoj
yaj,, ? verše:
1e.cer
.'"*-i1
ho nahradili souslovímrytmickystejnjm
maj,.(ran]Ímáj), D. Sámojlov
- 'junn54.maj,.(mlad3ímáj). Jenom
N.
Berg
v 19. stoletíklidně nechal ten
''první
máj,'. Nebyl ještě zatíŽenžádn mi iaeotogictyml pŤedstavami
a neměl
strach, Žejeho čtenáŤispojíprvní den máje s mezinaroánim
svátkem proletariátu' Sqim pocitem životabyl blížMáchovi neŽ současníkrim
dělnického
hnutí.
Českébásně se vlévaly-dorusképoeziejakoby dlouhfm, táhlfm
proudem po dvě století.V pr běhu časuse monilá nejen prudkost proudu,
náplř
a roveĎ básnickfch pŤekladri z češtiny.Měnila se i jejich
funkce. V 19.století hrály buditelskou osvětovou tohu: měly seznámit
ruského čtenáŤes
kulturou pŤíbuzného,
ale málo známéhonároda. Na začátku20. stoletÍse
zŤejměprojevovala funkce estetická. PŤek]ádalase poezie
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plnily pŤeklady politickou funkci, měly pŤedevším
potvrdit správnost marxistickékoncepcedějin a umění,dát posilu v boji s fasism"*
u i^p""i.ti..
mem. (Tbochuschematizuji, abych vyjádŤila to hlavní.) Po válce
tyto f.,nkc"
spl;rvaly,stŤídalyse, navzájem se nahrazovaly a doplĎova|y,
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.
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tom mají největšízásluhu pŤekladyz českéavantgardní p
oěo",,níž nejvíce
se pŤekládal V. Nezval.
Lríkal ruské bohemisty a básnfty nikoli sqfm revolučnímpostojem (jenž
mu snadno otevíral dveŤedo nakladatelství). Lidska srdce
otvíral Ň"".,át.i,,
avantgardismus, qÍbušnf lyr"ick;ftalent, moderní zp sob qfoazu, jeho
asociace. Do vážnéruské poezie pňinesl poetistickou hravost.
SvémupŤekla-
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''Ja sdělal vnov poesiju isroj.'(198r).
dateli D. Samojlovovi umožnil Ťíci:
Nezval pŤispělk modernizaci ruskéhoverše,kjeho uvolnění,pŤispělk zá.
'.noqim básnickfm
snubám sovětsk ch básníkri s ewopskou avantgardou, s
Apollinairem.
věďomím''proklamovan1fmpŤedevším
Právě Nezval, se kter m se rusk;í čtenáŤseznámil dÍív,zprostŤedkoval
Apollinairovo zakoŤeněnído ruské kultury. První Apollinairriv v1/borse
objevil v ruštině aŽ v roce 1967, kdy Nezval byl u nás již dobŤeznám. Autor
doslovu k tomuto vyboru N. Balašov argumentuje Nezvalem, kdyŽ vysvětluje možnostipolytematickéhoPasma,jehož strukturu Nezval obdivoval
a používal.
Se Závadovou Panychidou pronikly do ruské poezie básnické tradice
zapomenutéhobaroka. S česk mi pŤekladyzdomácněl i vers libre, natolik
cizí ruské poezii, žese v prvních poválečnychpŤekladechproměĎoval ve
verš nerymovany, ale metricky.
Dalšíperspektivy životačeskychbásník v ruské poezii jsou nejasné.
Zílž1|y
se vydavatelskémoŽnosti.Ideologickoucenzuru nahradily finanční
publikací
časopiseck;Ích
těŽkosti. Pravděpodobnězas pŤišladoba Ťídk;Ích
jako ve dvacáfiích a tŤicálich letech - jenomŽe z jin;ich drivodri. Posledními
básníkri Ivana
básnick mi pŤekladyz češtinybyly pŤeklady-samizdator1Ích
Wernische, Egona Bondyho a Pavla Sruta.'
Na počátkubásnickéhopotoka z Čechdo Ruska IeŽíoficiálně uznané
.'na
ďflo _ Ruhopis hrdlouéduorsáy.Nyní (nechtěla bych Ťíci konci,')se česká
j
poezie projevujev Rusku tvorbou básníkri nedávno eštézakázanych, nema.
jícíchnic společného
se žádnouoficialitou. V tom je něco symbolickélro:od
upŤímnějším,subjektivnějším - v tom
neoficiálním,
k
oficiátních vztahti
je určitá dynamika česko.ruskékulturní spolupráce. Av těch neoficiálních
kontaktech je její budoucnost.
z rusk;/ch
bych chtěla zakončitsvrij pŤíspěvek:,KaŽdj,
Aještě jedno, čímž
české
zdomácnění
pŤispěl
ke
kongresu
pŤítomn1fch
na
tomto
bohemistri
poeziena ruskép dě. Ale českápoezienebyla pro nás nikdy v lučněobjektem vědeck:/chzájmri, ale spíšesubjektem osobníhoživota.PŤedurčilavztah
k Čechám.ba' i ke světu vribec. PŤinášíbadatel m krásné prožitky a dojmy,
''svátek duše',- jak její p sobeníurčil Konstantin Balmont.
A za to jí patŤípoděkování a láska.

'
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K DEJINÁM A PoJMU

sl,o\mNsxÁ r,rtnnrrnNovEDNÁ BoHEMISTII(A
MILOŠToMČÍK

Slovenská literárnovedná bohemistika _ a opačne to platí i o českej
slovakistike _ má špecifické a neopakovatelhé miesto v litárárnej vede'iej
vzťah
k českej literatrire je totiž ínj,, než je vzťah k tejto slovásnej kuliríre
zo
strany nemeck]fch, rusk;ich, francrizskych, anglick}ích alebo in;Ích zahraničn]/ch bádatelbv. Vypl;Íva to z vlastností česko-slovenského literárneho
spoločenstva, ktoré prešlo od stredoveku až po sríčasnosťmnoh;fmi jazykov]fmi
(v;Ívin od používania češtiny ako literárneho jazyka
.'u Šlo.,á.,.t., az po
kodifikáciu spisovnej slovenčiny roku 1843), duchovn;fmi, estetick;Ími
a
kL]trirno-spoločensk]fmi premenami. V tomto dejinnom procese sa p.ár'tm.
vala národná identita slovenskej a českej literatriry. Na základe ich vzájomnej otvorenosti voči sebe (v nejednom prípade i polemickej) sa uplatĎovali
medzi nimi i prvky integračn ch a komplementárnych funkcii.
Na podobn;Ích princípoch sa rozvíjala v predobrodenskom období' vo
vrcholn;Ích fázach českého a slovenského národného hnutia v polovici
19.storočia i česká a slovenská literárna histríria s celym ..ibo.osprievodn;ich humanitnovedn
ch disciplín: filozofiou, jazykovedou,
etnograflou, estetikou' historiografiou atd'. Vobidvoch jej častiachlntenzívne
pÓsobil určit;f druh dvojpolárnosti a zároveř integrity'
čo nám umožĎuje
konštatovad že zarodočnéprvky českejslovakistiky á slovenskej bohemistiky
sa virtuálne prejavovali už v predromantickom a romantickom období
oboch
našich slovesn;fch kultrir' Pri konštatovaní tejto premisy sa možno opierať
o dielo J. Dobrovské-ho, B. Tablica' J' Kollára, no najmá o široko koncipovanri
prácu Pavla Jozefa Šafárika Geschichte der slawischen Sprorhe
und Literatur
nach allen Mundarten (1826), ktorá vznikala sribežne s Jungmannovou
Historiou literatury české(t. vydanie 1825, druhé rozšírenétsa9) a ktora
poĎatím štrukt ry slovansk;fch literatrir mohla priviesť
J' M. Htrrbana
k myšlienke predstaviť v}ívin slovenskej literatriry v samostatnej práci
Slouensko ajeho žiuot literdrny (1846) už ako svojbytn;Íjazykovo-esiuii"t.Ý
celok.
Názorn;f'm svedectvom o potencionálnej existencii dvojakej optiky v
recepcii jedného literárneho diela bo] v obrodenskom období rozdiány postoj
k Máchovmu M juv českom a slovenskom kult rnom prostredí. Ak
J. K.
Chmelensk5i v Časopise Českéhomuzea (1836) v podsiate oa.i"tot
t.ito
v5'rrikajrícu básnickri skladbu ako rídajne neadekvátnu vtedajším potrebám
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českejliteratírry,Karol Kuzmány ju v Hronke (1836)prijal pozitívne,vidiac
v nej prísl'ub oslobodzovania poézie spod utilitárnych funkcií a lfm aj
otvárania cesty k romantickej poetike v českejslovesnejtvorbe. Kuzmányho
polemika s J. K. Chmelensk m zostala trvalo zakÓdovaná v dejinách
slovenskej literárnej kritiky. Stala sa jej návratovou témou. Máchovská
problematika sa mimovolhe vynorovala vždy,ked'bolo treba obhajovať
právo básnika na slobodn;f, individuálny umeleck;f prejav, na jeho
mnohov;íznamovosťa na jeho inovačnétvárne prostriedky. Ztoho zároveÍt
rTrplyva,Že všetky slovenskéťrsiliao novri interpretáciu Máchovej básnickej
skladby Máj |eg1timovali v;íznam slovenskej bohemistiky a prispievali k
jej pojmoslovnejkryštalizácii.
Kladné stránky implicitnej prítomnosti v paralelnom qfskume dejín
českej a slovenskej literatriry stelesĎoval na konci 19. a v prvej polovici
20' storočiaJaroslav V|ček.Stefan Krčméryto ocenil vel'mi presne, ked'
konštatoval:',Na Mčkovom diele časmnoho nezmenil, a bezpečnecítiť,
že ani nezmení. My, Slováci, pripomenieme si pritom, že to, io dal tento
velk;f učenecvede českej,dal driev eštevede slovenskej..'1Krčmérymal
ŽeJaroslav Vlček spracoval skÓr syntézuslovenského
na mysli skutočnosé,
literárneho diania (v českyvydanej kn1heLiteratura na Slovensku,1881.;
potom v dvojzvázkovom die|eDe.iinyliterat ry slouenskej,1889.1890)než
panoramatickéDějiny české
literatury (medzi rokmi 1893.1921).BoI teda
dvojdomym literárnym historikorn, čoutváralo priaznivé podmienky pre
plodnri interakciu medzi českoua slovenskou kultrirou.2
T1fmváčšmi,Že Jaroslav Vlček pÓsobil medzi rokmi 1898 až 1930 na
Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe najprv ako docent a od
roku 1907 ako riadny profesor dejín českej a slovenskej literatriry. Pre
slovenskri ku]triru to malo velkyí v]/znam. V čase,ked,na Slovensku
neexistovalo školstvoso slovensk;Ímvyučovacímjazykoma nebolo vÓbec
nádeje na za|oženíeuniverzity' Jaroslav Mček inštitucionalizoval svojou
pedagogickoua odbornoučinnosťou
slovenskri literárnu histÓriu na pražskej
filozofickej fakulte. Pripravoval na nej mladé generácie adeptov literárnej
vedy na vyskum dejín českeji slovenskej literatriry, čoprinieslo plodné
qfsledky najmá po vzniku Ceskoslovenskej republiky roku 1918.
českeja slovenJaroslav Vlček fungoval v prvom povojnovomdesaéročí
skej kultriry ešteqflaznejšie dvojdom;/'mspÓsobom, neŽ to bolo na rozhraní
19. a20. storočia.PÓsobil tot7žorganizačne(ako prednosta odboru pre strednéškoly na Ministerstve školstvaa osvety)a pedagogickyv Prahe a zároveÍt
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sa stal spolu s Jozefom Škultotym správcom Matice slovenskej
v T\rrčianskom Svátom Martine.
Hoci Jaroslav Mček neprednášalna Filozofickej fakulte Komenského
univerzity v Bratislave, jeho literárnohistorická káncepcia mala
tam vo
viacer;Íchindividuálnych modifikáciách svoje nepriame zastripenie.
Bolo
to tak najmá v dvadsiatych rokoch, ked' sa p.rofesoromdejín slovenskej
literatriry v Slovanskom seminári stal Jozefškultéty a p.ár".á'-i
áu;i,,
slovenskej a českejliteratriry JosefHanuš a Albert ptaial<,ktorí
vyšli z
Vlčkovej kultrirnohistorickej metÓdy. Jozef ŠkultétypÓsobil na Filozofickej
fakulte KU v Bratislave krátko a ohlasoval vŽdy slwakistické témy
svojich
prednášok.JosefHanuš budoval svoje prednášky na duchovnom
odkaze
J. Dobrovského,P. J. Šafárika,J. Jungmanna, J. Kollára, F. Palackého,
čoznamená, žesa pozitívnestaval k programu československejnárodnej
jednoty ako dedičstvaobrodenskej epochy.A' Pražák
forsíroval integračn;Í
princíp v chápaníslovenskej a českejliterat
ry o čomsvedčíi táto myšlienka
jednéhoz jeho posledn]fchvedeck;fch die|Dějirly
stouenshéliteratury Í950):
.'...slovenská
literatura pŤessvéstaletéumístěnív Uhrách podrželápodnes
ráz svéhočeskéhozákladu ajest našíliteraturou okrajovou..''.PretoŽe
v
takomto poĎatí danej otázky absentovalo diferenciačnékritérium,
nepodnecovalok tomu, aby sa slovenská bohemistika konštituovala
ako
relatívne samostatn5íliterárnovedny pojem.
V tridsiatych rokoch došlo vo vysokoškolskej literárnej v5íchovei v
literárnom a umeleckom Živote k značnejnázorovej direrenciacil. Pokial'
ide o oblasť, ktorrí tu stručne charakterizuju.", j"j novri dynamiku
anticipoval už koncom dvadsiatych rokov F. X. Šalda v známej eseji
Centralismus a partikularisnrus u písemnictuínašemi cízím(rgzs),
tae
v duchu historickej logiky napísal: ''I naše literatura se poslézeustaví
natrvalo jako dvojpolární, západ,o-v;íchodní...
Nejde o to, aly slovenská
literatura vplynula do české,nybrž o to, aby tvoŤivě popírala českou
literaturu a doplĚovala se^sní ve vyššíritvar.'' Šatdovskíprrid pÓsobil
inšpiratívne na značnričasťmladejmedzivojnovej generácie (A. trlut.,st.u,
M. Chorváth, J. Felix atd'.)a zohral v nej podobn;fzáujem o českriduchovnrl
a umeleckri problematiku, ako to bolo v prípade interakcie medzi K.
H.
Máchom a slovensk;Ími romantikmi (J. Král'). Šaldovská tematika tvorí
v posledn;fchšesťdesiatichrokoch dominantu slovensk:/chliterárnovedn;Ích
reflexiíajenesporné,žezjej|onasazrodilomnohoslovensk;íchesejí,stridií
atecenzií o českejliteratrire.
Celkom novéaspekty do chápania vzťahovmedzi slovenskou a českou
literatrirou priniesol Jan MukaŤovsk;ípočassvojho pedagogickéhopÓsobenia
na Filozofickej fakulte KU v Bratislave medzi rokmi 1981-tgsz. .leho
zásluhou sa na Slovensku postupne uplatriovďa štrukturálna metÓda nielen
v estetike a literárnej vede, ale aj v dalšíchhumanitnovedn:ich disciplínach'
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otvárania cesty k romantickej poetike v českejslovesnejtvorbe. Kuzmányho
polemika s J. K. Chmelensk m zostala trvalo zakÓdovaná v dejinách
slovenskej literárnej kritiky. Stala sa jej návratovou témou. Máchovská
problematika sa mimovolhe vynorovala vždy,ked'bolo treba obhajovať
právo básnika na slobodn;f, individuálny umeleck;f prejav, na jeho
mnohov;íznamovosťa na jeho inovačnétvárne prostriedky. Ztoho zároveÍt
rTrplyva,Že všetky slovenskéťrsiliao novri interpretáciu Máchovej básnickej
skladby Máj |eg1timovali v;íznam slovenskej bohemistiky a prispievali k
jej pojmoslovnejkryštalizácii.
Kladné stránky implicitnej prítomnosti v paralelnom qfskume dejín
českej a slovenskej literatriry stelesĎoval na konci 19. a v prvej polovici
20' storočiaJaroslav V|ček.Stefan Krčméryto ocenil vel'mi presne, ked'
konštatoval:',Na Mčkovom diele časmnoho nezmenil, a bezpečnecítiť,
že ani nezmení. My, Slováci, pripomenieme si pritom, že to, io dal tento
velk;f učenecvede českej,dal driev eštevede slovenskej..'1Krčmérymal
ŽeJaroslav Vlček spracoval skÓr syntézuslovenského
na mysli skutočnosé,
literárneho diania (v českyvydanej kn1heLiteratura na Slovensku,1881.;
potom v dvojzvázkovom die|eDe.iinyliterat ry slouenskej,1889.1890)než
panoramatickéDějiny české
literatury (medzi rokmi 1893.1921).BoI teda
dvojdomym literárnym historikorn, čoutváralo priaznivé podmienky pre
plodnri interakciu medzi českoua slovenskou kultrirou.2
T1fmváčšmi,Že Jaroslav Vlček pÓsobil medzi rokmi 1898 až 1930 na
Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe najprv ako docent a od
roku 1907 ako riadny profesor dejín českej a slovenskej literatriry. Pre
slovenskri ku]triru to malo velkyí v]/znam. V čase,ked,na Slovensku
neexistovalo školstvoso slovensk;Ímvyučovacímjazykoma nebolo vÓbec
nádeje na za|oženíeuniverzity' Jaroslav Mček inštitucionalizoval svojou
pedagogickoua odbornoučinnosťou
slovenskri literárnu histÓriu na pražskej
filozofickej fakulte. Pripravoval na nej mladé generácie adeptov literárnej
vedy na vyskum dejín českeji slovenskej literatriry, čoprinieslo plodné
qfsledky najmá po vzniku Ceskoslovenskej republiky roku 1918.
českeja slovenJaroslav Vlček fungoval v prvom povojnovomdesaéročí
skej kultriry ešteqflaznejšie dvojdom;/'mspÓsobom, neŽ to bolo na rozhraní
19. a20. storočia.PÓsobil tot7žorganizačne(ako prednosta odboru pre strednéškoly na Ministerstve školstvaa osvety)a pedagogickyv Prahe a zároveÍt
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sa stal spolu s Jozefom Škultotym správcom Matice slovenskej
v T\rrčianskom Svátom Martine.
Hoci Jaroslav Mček neprednášalna Filozofickej fakulte Komenského
univerzity v Bratislave, jeho literárnohistorická káncepcia mala
tam vo
viacer;Íchindividuálnych modifikáciách svoje nepriame zastripenie.
Bolo
to tak najmá v dvadsiatych rokoch, ked' sa p.rofesoromdejín slovenskej
literatriry v Slovanskom seminári stal Jozefškultéty a p.ár".á'-i
áu;i,,
slovenskej a českejliteratriry JosefHanuš a Albert ptaial<,ktorí
vyšli z
Vlčkovej kultrirnohistorickej metÓdy. Jozef ŠkultétypÓsobil na Filozofickej
fakulte KU v Bratislave krátko a ohlasoval vŽdy slwakistické témy
svojich
prednášok.JosefHanuš budoval svoje prednášky na duchovnom
odkaze
J. Dobrovského,P. J. Šafárika,J. Jungmanna, J. Kollára, F. Palackého,
čoznamená, žesa pozitívnestaval k programu československejnárodnej
jednoty ako dedičstvaobrodenskej epochy.A' Pražák
forsíroval integračn;Í
princíp v chápaníslovenskej a českejliterat
ry o čomsvedčíi táto myšlienka
jednéhoz jeho posledn]fchvedeck;fch die|Dějirly
stouenshéliteratury Í950):
.'...slovenská
literatura pŤessvéstaletéumístěnív Uhrách podrželápodnes
ráz svéhočeskéhozákladu ajest našíliteraturou okrajovou..''.PretoŽe
v
takomto poĎatí danej otázky absentovalo diferenciačnékritérium,
nepodnecovalok tomu, aby sa slovenská bohemistika konštituovala
ako
relatívne samostatn5íliterárnovedny pojem.
V tridsiatych rokoch došlo vo vysokoškolskej literárnej v5íchovei v
literárnom a umeleckom Živote k značnejnázorovej direrenciacil. Pokial'
ide o oblasť, ktorrí tu stručne charakterizuju.", j"j novri dynamiku
anticipoval už koncom dvadsiatych rokov F. X. Šalda v známej eseji
Centralismus a partikularisnrus u písemnictuínašemi cízím(rgzs),
tae
v duchu historickej logiky napísal: ''I naše literatura se poslézeustaví
natrvalo jako dvojpolární, západ,o-v;íchodní...
Nejde o to, aly slovenská
literatura vplynula do české,nybrž o to, aby tvoŤivě popírala českou
literaturu a doplĚovala se^sní ve vyššíritvar.'' Šatdovskíprrid pÓsobil
inšpiratívne na značnričasťmladejmedzivojnovej generácie (A. trlut.,st.u,
M. Chorváth, J. Felix atd'.)a zohral v nej podobn;fzáujem o českriduchovnrl
a umeleckri problematiku, ako to bolo v prípade interakcie medzi K.
H.
Máchom a slovensk;Ími romantikmi (J. Král'). Šaldovská tematika tvorí
v posledn;fchšesťdesiatichrokoch dominantu slovensk:/chliterárnovedn;Ích
reflexiíajenesporné,žezjej|onasazrodilomnohoslovensk;íchesejí,stridií
atecenzií o českejliteratrire.
Celkom novéaspekty do chápania vzťahovmedzi slovenskou a českou
literatrirou priniesol Jan MukaŤovsk;ípočassvojho pedagogickéhopÓsobenia
na Filozofickej fakulte KU v Bratislave medzi rokmi 1981-tgsz. .leho
zásluhou sa na Slovensku postupne uplatriovďa štrukturálna metÓda nielen
v estetike a literárnej vede, ale aj v dalšíchhumanitnovedn:ich disciplínach'
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Vzhl'adom na to, že štrukturalizmu šlo o dÓraz na vyvinovri imanenciu,
na osvetlbvanie dialektick1fch vzťahov medzi zák|adnymi z|ožkami vo
qÍstavbe umeleckych artefaktov, ako aj na rozkr vanie ich estetična,
odstraĎovali sa ideologické trecie plochy aj v ponímaní česko-slovenského
]iterárneho spoločenstva.Štrukturalizmus nehovoril o odvodenosti jednej
či druhej literatriry. Uznával ich svojbytnosť a rovnocennosť a zmysel ich
s činnosti videl v kreácii duchovn5Ích a estetick ch hodnÓt.
adekvátneho
Nešlo tu o teoretick konštrukciu. Prvoradábolaotázka
reflektovania živého diania vo všetkych druhoch umenia. Členovia česk1fch
a slovensk1fch avantgardn;Ích zoskupení (v literatrire, vo vytvarnom umení,
v divaďe, v hudbe atd'.) udržiavďi medzi sebou stistavné kontakty (napríklad
prednášky V. Nezvala a K. Teigeho v Bratislave). Stmeťujricim činitelbm
tu boli spoločnérisilia o inovačnétendencie v umeleckej tvorbe' Tiet,o princípy
tvorivej interakcie pÓsobili zotrvačne i v rokoch 2. svetovej vojny' Nie je
preto nijaká náhoda, ak sa v rokoch 1939.1945 progTamovo rozvíjala na
Filozofickej fakulte SU aj slovenská bohemistika, a to nielen pripomínanÍm
a iní českí profesori
diela, ktoré utvoril na Slovensku J. MukaŤovsk
(napríklad zdravica slovensk;ích intelektuálov J. MukaŤovskému roku 1941
pri príležitostijeho páťdesiatky), ale aj aktívnou prednáškovou a odbornou
činnosťou.Dialo sa tak v rámci Spolku pre vedeck syntézu (I. Hrušovsk}',
M. Bakoš, E. Pauliny, A. Melicherčft, S. Zuffová a iní) i v rámci seminárov
z českej literat ry na Filozofickej fakulte SU. Viedol ich Milan PišÚrt ako
sríkromny docent, čo po zatvorení česk ch vysok1fch škÓl za nemeckej
okupácie patrilo k jedinečn;/'mjavom v celoeurÓpskom rámci'
Medzi rokmi 1945-1948 fungovali na Slovensku tri strediská
literárnovednej aktivity: Filozofická fakulta KU, Slovenská akadémia vied
a umení (SAW' od roku 1942) aliterárnohistorick1/ odbor Matice slovenskej
v T\rrčianskom Svátom Martine (J. Brezina, K. Rosenbaum, I. Kus5í). Medzi
t;ímito inštitticiami vznikla prirodzená deltra práce. Na filozofickej fakulte
prednášal dejiny slovenskej literatríry profesorA. Mráz, k;.fonv prednáškach
a seminárnych cvičeniach z českej literatírry pokračoval - popri inych
odboroch - profesor M' Pišrit. Literárnovedné pracovisko SAVU predstavovďo
zoskupenie mladšej generácie (M' Bakoš, V' Kochol, N. Krausová, o' Cepan,
S. Šmatlák), ktorá nadvázovala na literárnoestetické dielo J. MukaŤovského,
venujric sa vyskumu Žántovych, typologick1fch a verzologick ch otázok

lil,

novodobej slovenskej literatriry.
Po reforme vysokoškolského štridia na začiatku páťdesiatych rokov a
po vzniku Slovenskej akadémie vied roku 1953 nastala d'alšia reštrukturalizácia literárnovedn;/'ch pracovísk. Na vysok}ích školách sa síce postulovala
vedecko-qÍskumná tiinnosť, ale ťažisko ich riloh sa presunulo do pedagogického poslania. Literárnohistorick;i a literárnoteoretick;f qfskum (tu nastala
metodologická redukcia najmá v páédesiatych a sedemdesiatych rokoch)
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sa stal doménouÚstavu slovenskej literatríry SAY ktor:Ísa podobral
na
sptacovanie Dejín slouenskejliterat ty.Pretože naDějiná'ch české
literatury
pracoval aj UČL Čsev, z tohto obdobia sa datuje vel'mi írzka
sričinnosť
medzi oboma inštitríciami:zvj,šen,j,záujem česk;fchliterárnych historikov
o slovenskri literárnu problematiku a recipročnei vzostup aktivity slovensk]fch literárnych vedcov v recipovanía hodnoteníčeskejliteratriry v celom
jej historickom rozpátí.Toto vančurovské',vědomí
souvislostí,'sana vyso.
kfch školách prejavovalo v tom, Že aždo konca osemdesiatych rokov tvoril
\rÍklad dejínslovenskej literatírry organickírsričasťprednášoka seminárov
z českejliteratriry na česk;Íchfllozofick;ich a pedagogick;íchfakultách
a
takisto v]fklad českejliteratriry na slovenskjích
školách.
"y.or.y"n
V iniciatíve o inováciu metodologick ch aspektov
u.t"tiky a literárnej
vedv zohrával od konca šesťdesiatychrokov aŽ po sričasnosťÚsiavjazykovej
a literárnej komunikácie pri Pedagogickejfakulte v Nitre (F. Miko, a. po.
povič,P. Liba, P' Zajac, P. Plutko, I'. Plesník, r. Žitua a iní). Cel;Í
ráa punlikácií s názvom o interpretácii umelechého
textu aindividuálnych mtnografií svedčío ri-zkejs činnostitohto vedeckéhostrediska s čásk
mi (Z.
Mathauser, M. Červenka,A. Haman, V. SvatoĎ, V' Macura a iníi a zahraničn;Ímivedeck;Ímipracovníkmi z oblasti literárnej komunikácie a estetickej fenomenolÓgie.Koncom osemdesiatychrokov sa paralelne s nimi
rozvija|ai stredná a mladšia generácia LiterárnovednéhoristavuSAV (M.
Š'ito,,ec,P' Zajac, F. Matejoria d'alší),čotieŽ pnspievalo k prehlbovaniu
s činnostis česk}ími
literárnovedn mi inštitriciami.
Naše predstavy o prípadnemožnejsamostatnej existencii slovenskej
- .
bohemistiky sa opierali medzi rokmi 1950.1989aj o zv šenriprekJadatel'skri
aktivitu z českejliteratríry do slovenčinya naopak. Je nesporné,žepreklad
je potrebny v inscenáciách dramatick;Íchtextov.o ostatnom poc^hybu.]e,
sa
hocije pravda, Že vznikli dobrépreklady básnickej tvorby napríklad z pera
J. Kostru (Máchov Mdj), M. Rrifusa (HrubínovePo é^y),J ' Zámborurseirertov Koncert na ostroue).Dá sa predpokladať, že vzájomnépreklady z češ.
tiny do slovenčinya zo slovenčinydo češtinysa nebudri uskutočĚovaťprogramovym spÓsobom' Zostan určiteindividuáln ou záIežitosťou,
podmienenou kvalitou literárnych diel a záujmami čitatel'skejverejnosii'
Pokial'ide o literárnovednri bohemistiku a slovakistiku a ich fungovanie
v pedagogickej oblasti, dochádza dnes v príslušn;íchkruhoch Českefrepubliky a Slovenskej republiky k zhode názorov,Že tieto disciplíny treia,á,,ijať nielen z tradičn]fchdÓvodov, ale aj kvÓÍi vzájomnej infoimovanosti
a
hodnotoqfm konfrontáciám v literárnej tvorbe' Za podporu rozvoja slovenskej bohemistiky hovorí aj univerza\ízácia estetickéhoa literárnovedného
v;Ískumu.Presvedčilisme sa o tom užv česk;ichohlasoch na Matuškovu
monografiu Člouekproti skaze:Pokus o Karla.Čapka(1963).Domnievame
sa preto, žebude osožnépokračovaťtymto smerom i dalej.
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Vzhl'adom na to, že štrukturalizmu šlo o dÓraz na v vinov imanenciu,
na osvetlbvanie dialektick5ích vzťahov medzi základn]fmi zložkami vo
qfstavbe umeleckych artefaktov, ako aj na toz|<ryvanie ich estetična,
odstraĎovali sa ideologické trecie plochy aj v ponímaní česko-slovenského
literárneho spoločenstva' Strukturalizmus nehovoril o odvodenosti jednej
či druhej literatriry. IJznávaI ich svojbytnosť a rovnocennosť a zmysel ich
sričinnosti videl v kreácii duchovn1ich a estetick]/ch hodnÓt.
Nešlo tu o teoretickri konštrukciu. Prvoradá bol a otázka adekvátneho
reflektovania živého diania vo všetk;Ích druhoch umenia. Clenovia českych
a slovensk)Ích avantgardn;ích zoskupení (v literatrire, vo qÍtvarnom umení,
v divaďe, v hudbe atd'') udržiavďi medzi sebou sristarmé kontakťy (napríklad
prednášky V. Nezvala a K. Teigeho v Bratislave). Stmel'ujrícim činitelbm
tu boli spoločnéírsilia o inovačnétendencie v umeleckej tvorbe. Tieto princípy
tvorivej interakcie pÓsobili zotrvačne i v rokoch 2. svetovej vojny. Nie je
preto nijaká náhoda, ak sa v rokoch 1939-1945 prog"ramovo tozvíja|,a na
Filozofickej fakulte SU aj slovenská bohemistika, a to nielen pripomínaním
diela, ktoré utvoril na Slovensku J. MukaŤovskf a iní českí profesori
(napntlad zdravica slovensk;Ích intelektuálov J' MukaŤovskému roku 1941
pri príleŽitostijeho páťdesiatky), ale aj aktívnou prednáškovou a odbornou
činnosťou. Dialo sa tak v rámci Spolku pre vedeckri syntézu (I. Hrušovsky,
M. Bakoš, E. Pauliny, A. Melicherčík, S. Žuffová a iní) i v rámci seminárov
z českej literatírry na Filozofickej fakulte SU. Viedol ich Milan PišÚrt ako
sríkromny docent, čo po zatvorení česk ch vysokych škÓl za nemeckej
okupácie patrilo k jedinečn;im javom v celoeurÓpskom rámci.
Medzi rokmi 1945-1948 fungovali na Slovensku tri strediská
literárnovednej aktivity: Filozofická fakulta KU, Slovenská akadémia vied
a umení (SAVLI' od roku I94D aliterárnohistorick]Í odbor Matice slovenskej
v T\rrčianskom Svátom Martine (J. Brezina, K. Rosenbaum' I. Kus;f). Medzi
t;ímito inštitriciami vznikla prirodzená deltra práce. Na filozofickej fakulte
prednášal dejiny slovenskej literatríry profesor A' Mráz, k;fm v prednáškach
a seminárnych cvičeniach z českej literatriry pokračoval - popri in1fch
odboroch - profesor M. Piš t. Literrírnovedné pracovisko SAVU predstavovďo
zoskupenie mladšej generácie (M. Bakoš, V. Kochol, N' Krausová, o' Cepan,
S. Šmatlák), ktorá nadvázovala na literárnoestetické dielo J. MukaŤovského,
venuj c sa v1fskumu žántovych, typologick ch a verzologick;Ích otázok
novodobej slovenskej literatÍrry'
Po reforme vysokoškolského štridia na začiatku páťdesiatych rokov a
po vzniku Slovenskej akadémie vied roku 1953 nastala dalšia reštrukturalipracovísk. Na vysok ch školách sa síce postulovala
zácialiterárnovednych
vedecko-v;Ískumná tiinnosé, ale éažiskoich riloh sa presunulo do pedagogic(tu nastala
kého poslania. Literárnohistorick;í a literárnoteoretick]fvyskum
rokoch)
páťdesiatych
a
sedemdesiatych
v
metodologická redukcia najmá
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sa stal doménouUstavu slovenskej literatriry SAV, ktor sa podobral
na
spracovanie Dejín s.louenshejliterat ry. Pretožena Dějind,chčeshé
literatury
pracoval aj ÚČt, Čsev, z tohto obdobia sa datuje vel'mi rizka
s činnosť
medzi oboma inštitriciami: zv,!šen,!zátljem česk}ích
literárnych historikov
o slovenskríliterárnu problematiku a recipročnei vzostup aktivity slovensk;Íchliterárnych vedcov v recipovaní a hoánotení českejliterat ry v celom
jej historickomrozpátí' Toto vančurovské''vědomÍ
souvislostí'.sana vyso.
k;fch školáchprejavovalov tom, žeaŽ do konca osemdesiatychrokov tvoril
qfklad dejínslovenskej literatriry organick sričasťprednájok a seminárov
z českejliteratriry na česk]fchfilozofick ch a pedagogick]fch fakultách a
takisto qfklad českejliteratríry na slovenskych vysokfch školách.
V iniciatíve o inováciu metodologick;fchaspektov estetiky a literárnej
vedy zohrával od konca šesťdesiatychrokov aŽ po sričasnosťÚsiavjazykovej
a literárnej komunikácie pri Pedagogickej fakulťe v Nitre (F. Miko, A. Popovič,P. Liba' P. Zajac,P. Plutko, I,. Plesník, r' Žtlua a iní).Cely rad publikácií s názvom o interpretá,ciiumeleckéhotextu aindividuálnych monografií svedčío rí-zkejsríčinnostitohto vedeckéhostrediska s čásk;imi(Z.
Mathauser, M. Červenka,A' Haman, V. Svatoii, V. Macura a iníi a zah.
raničn mi vedeck;imi pracovníkmi z oblasti literárnej komunikácie a estetickej fenomenolÓgie.Koncom osemdesiatychrokov sa paralelne s nimi
rozvíjalai stredná a mladšiagenerácia LiterárnovednéhoírstavuSAV (M.
Šritovec,P. Zajac, F. Matejov a d'alší),čotieŽ prispievalo k prehlbovaniu
s činnostis česk;ímiliterárnovedn;ímiinštitriciami.
Naše predstavy o prípadne moŽnejsamostatnej existencii slovenskej
. bohemistiky sa opierali medzi rokmi 1950-1989aj o zr{'šenriprekJadatel'skri
aktivitu z českejliteratríry do slovenčinya naopak. Je nesporné,Že preklad
je potrebn]fv inscenáciách dramatickych textov'o ostatnám
sa'poc^hybu.1e,
hocije pravda, ževznikli dobrépreklady básnickej tvorby naprík|aďzpera
J. Kostru (Máchov Má,j), M' Rrifusa (HrubínovePo é-y), J .Zambora (Slifertov Koncert na ostroue').Dá sa predpokladať, že vzájomnépreklady z češ.
tiny do slovenčinya zo slovenčinydo češtinysa nebudri uskutočĎovať
programor1ÍmspÓsobom.Zostanríurčiteindividuálnou záleŽitosťou,podmiánenou kvalitou literárnych diel a záujmami čitatel'skejverejnosii'
Pokial'ide o literárnovednri bohemistiku a slovakistiku a ich fungovanie
v pedagogickejoblasti' dochádza dnes v príslušn]rchkruhoch Českefrepubliky a Slovenskej republiky k zhode rtázotov,že tieto disciplíny treaa,Á,vijať nielen z tradičn]/chd6vodov,ale aj kvoii vzájomnej informovanosti
a
hodnotoqfm konfrontáciám v literárnej tvorbe. Za podporu rozvojaslovenskej bohemistiky hovorí aj univetzalizácia estetickéhoa literárnovedného
vyskumu. Presvedčilisme sa o tom už v česk;/'ch
ohlasoch na Matuškovu
monografiu Člouehproti skaze:Pohus o Karla Čapka(1963).Domnievame
sa preto, žebude osožnépokračovaé
tymto smerom i dalei.
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PETER KÁŠA

Pojem slovenská bohemistika bol v doterajšejslovenskej literárnej vede
málo produktívny a zváčšasa nahrádzal slovn;fmi spojeniami typu: česko-slovenská literárna vzájomnosť'česko-slovenské
literárne spoločenstvo,
česko-slovenskfliterárny kontext a podobne,a to v rozličn;fchpomlčkoqÍch,
bezpomlčkoqfcha spojkoqfch verziách a variáciách. Vychádzalo to z viace.
r:fch príčin, a to tak prirodzen]fch (historicko.genetické a kultrirno-spoločenské),
ako aj umelo diktovan ch (štátno.politickéa stranícko-ideologické).Slovenská bohemistika i českáslovakistika sa tak zákonite nev5rbvárďa
a netvarovala na štandardnejbáze komunikácie dvoch autonÓmnych n:írodn]fchliteratrir.Žia|,,táto prirodzená neštandardnosťsačastoprlsrivala aj
do roviny umel;fch konštrukcií. Takže namiesto produktívneho dialÓgu
dvoch relatívne samostatn;fch a vzájomne sa rešpektujricich systémovtu
bola tendencia raz k unifikácii, inokedy k izolacionizmu alebo k ričelovo
kamuflovanémudialÓgu. Tieto slová chápeme sícehistoricky v najširšom
zmysle slova, no sri to len naznačené
tendenciea nie absolritnezovšeobec.
nenia.
Nechceme sa teraz zamfšl'aťnad t m, do akej miery je dnes pojem
',slovenská
bohemistika'' systémov1f,
funkčn;f,všeobecneakceptovan a
akceptovatelh;./'Trito nejasnosťa otvorenosťpres vame skÓr do prvej časti
titulku, pričom''počiatky',chápeme v zmysle is|ich predpokladov,qfchodísk
a možností'Sri to možnoprvésignály, rivahy a občasaj vecnéargumentácie
slovensk]Íchvzdelancov a buditelbv, naznačuj ce, Že českáliteratrira nie
je identická s literatrirou slovenskou a naopak. Zo slovenskéhopohl'adu
sa tak zuŽuje vlznampojmu .'naša''literatrira, pričomčeskáliteratrira sa
zaÓína vnímať ako ''ich'' literatrira. Ide tu vlastne o počiatok zásadn;/ch
systémov ch zmien, kde sa deštruuje existujrici česko-slovanskf či
česko-slovensk1f
kultrirny typ a sričasnesa generuje nová, jedinečná a
špecifická kultrira slovenská, ktorá sa začína sebaidentifikovať a
sebadefinovať.Nieje to však slovenská zvláštnosť.Volksgeist hfbe vtedy
celou EurÓpou, pričom kulminuje obdobie návratu k ''partikularismu
krajinn ch tradic a spontaneitě národti,'1a završujesa proces .'pŤeměny
obecnékultury v morrkulturu.''2 V srjvislosti s našoutémouvystupuje do
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popredia aj problém tzv. niírodno.buditel'ského sjrnkretizmu, kde sajednotlivé
zloŽkv spoločenskéhoa kultrirneho života presne nedefinujri, ale iba doplĎajri,
preskupujri, modifikujťr a skÓr integrujri ako diferencujri. Ani literatura
neexistuje "sama o sebe", ale spolu s jazykom, politikou, vedou, filozofiou
sa podraduje vyslednérnu smerovaniu k dokonalej národnej kultrire. V q!'chto
',slovenskosť'.,ale aj slovensko-česká
reláciách sa teda štrukturuje nielen
'.slovenskej bohemistiky'.'
jeden
predpokladov
z
vzniku
antinÓmia ako
Slovenské etnikum bolo dlhé stáročia sríčasťoumnohonárodnostného
Uhorska. Pod proklamovan5;m uhorsk5lm patriotizmom však neust.ále latentne
Žila aj etnická slovenskosť. Pn.Í, kto sa pokrisil o zlegitímnenie tohto etnika
nabáze nového jazyka bol A. Bernolák, ktor vo svojej základnej práci
.'ovel'a menej nech sa však
Dissertatio... (Bratislava 1787) Irovorí aj toto:
rozhorčuje nad nami niekto preto, že pravopisné poučky v tomto dielku
prispÓsobujeme v5íslovnosti Slovákov žij cich v [lhorsku a nie Cechov. Ved'
náš spis je určen;ÍpanÓnskym Slovákom a nie Čechom,'.l]Prirodzene, že
jazyk sa tu ešte chápal v rovine pragmaticko-komunikatívnej funkčnosti
no predsa je to siln1f
a v intenciách osvietenského racionalizmu,
a
Vyzdvihovali
argumentačny zdroj pre slovenskych mladoromantikov.
jazykovy
jednoznačnosť,
nov;Í
prezentoval
tento
akou
sa
obhajovali najmá
systém, a to napriek tomu, že nová slovenčina sa ujala len v katolíckej
komunite a v západnych regiÓnoch horného Uhorska. J. M. Hurban o tom
píše:,'A mlad;i duch sa lapil do všetkého' a mlad;í slovensk prvší, po dlh ch
storočiach posvátil sa celkom myšlienke národnej a robil ako na gramatike,
tak na slovenskom slovníku a robil najmá na rozšírení sa v živote myšlienky
literatírry sIovenskej.''.
Možno to znie paradoxne a prekvapivo, ale počiatky slovenskej
bohemistiky o niekol'ko rokov vyrazne ovplyvnili aj názory mladého P. J'
Šafárika, ktor1/ sa všeobecne považoval a stále sa ešte považuje priam za
pntladného predstavitel'a slovanskej vzájomnosti a česko-slovenskej jednoty.
Faktom však zostáva, že Šafárik vo svojich Dejiná,ch slouanskej reči a
literatut1, ušethlch ndrečí.y|astne prv]fkrát predstavil slovensk]f jazyk a
literatriru ako autonÓmny a samostatny fenomén v rámci slovanského celku'
Mladí slovenskí romantici sa častoodvolávajri na Safárika, čoneprekvapuje,
lebo argumentovať Šafárikom znamenalo argumentovať vecne a na zák]ade
historick;fch faktov a dokumentov. Naviac Šafárik bol aj medzinárodne
uznávanou vedeckou autoritou. Dejiny slouanshej reči a literat ry sri prísne
vedecky koncipovan m dielom s logickou obsahovou štruktrirou' kde sa
okrem iného ai tradičn;f československ;f kmeĎ delí na dva samostatné a

rovnoprávne kmene: česk]Ía slovensk . Táto nedvojzmyselná diferenciácia
je síce prekvapiv m a odvážnym krokom vždy rozvážneho
a umierneného
Safárika, ale na strane dryhej to bol racionálny krok, vypljrvajrici z vedeckej
koncepcie jeho práce. S. Šmatlák má pravdu, ked'v tejto srivislosti hovorí:
'.Safárikovi
práve v tejto zá|eŽitosti išlo o vylričenie akejkolVek autorskej
živelnosti' že k nej ovel'a váčšmi neŽ Slovák pristupoval ako slavista.''i
Naozaj sav Dejind,ch slovensk jazyk a literatrira vyčleřuje na základe
racionálneho uvažovania a v duchu '.osvietenskej mentality, ktorá si
vyžadovala systematickri anďyzu...6 Tleba však hned'po".'u*".'ut', ze Šafarit
vnímal slovensky fenomén vždy akoby z dvoch uhlov pohlhdu: nezávislého
vedca-systematika na jednej strane a konzervatívneho zmierlivého praktika
na strane druhej' ,'Ijájsem proti rozdvojení literatury. A]e dobré věci netŤeba nepravdou, lží'bludem hájiti,'. píšeroku 1830 F. Palackému. Je všeobecne známe, že Šafárik neprijal novrí podobu spisovnej a literárnej slovenčiny,
a priamo tak ani nepodporil radikálny krok mlad ch slovensk]fch romantikov. Sríčasnevšak nebol ani ,'sui generis', proti ''novémujazyku Slovákov'..
Postavil sa skÓr proti spÓsobu, ako sa táto Zmena zrea|izova|a. odsudzoval
radikalizmus a pripomínal najmá nepripravenosť slovenskej komunity na
tento váŽny krok. Dobre vedel o protikladoch a protikladn1ich tendenciách,
no presadzoval kompromis a stabilizáciu existujriceho systému' kultrirneho
typu'7 Napriek tomu Hurban hovorí o jeho ''šlachetnom a velkom srdci,,'o
ale sričasne dodáva: ,,Zápa| Šafárika uznávame a pokladáme ho za zápa|
čisty,.svá|í' ale s t;Ím rozdielom, že je to zápa| za trí srístavu, ktorri my
vo vzťahu k slovenskému kmeĎu vyhlasujeme za mftvu.,' K;fm Bernolák
ukázal romantikom priamo a prakticky, Že je možnénarušiť existujrice
jazykové.'status quo',, a najmá to, žev novom jazyku možno písať
aj velkolepé
národné diela (eposy Hollého), tak Šafárik, síce nepr{amo, ale s vedeckou
argumentácioujasne
signalizoval, že česká literatrira tvorí in systém ako
literatÍrra slovenská, a že',vlastnri slovenčinu'. tvoria niírečiastredoslovenské.
Tieto dva momenty sa moŽno v .'slovanskom celku'. stratili' no pre budovanie
novej slovenskej skutočnosti to boli tak ''reálne nosníky'', ako áj symbolické
''základné
kamene''. Naprftlad Hurban, ktor;f 'je predovšetk;Ímromantik'

o
S. Šmat]ák:P. J. Šaíárika česko-slovensk kontext, sb. P' J Šaftiriku slouenskeja
českejslauistike, Košice 1993, s. 71.
6
E. Kowa]ská: Fenomén osvietenstva v ranej fáze národného hnutia Slovákov' SlouansÉé
št die |-2,1993, s. 49.
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literatriru ako autonÓmny a samostatny fenomén v rámci slovanského celku'
Mladí slovenskí romantici sa častoodvolávajri na Safárika, čoneprekvapuje,
lebo argumentovať Šafárikom znamenalo argumentovať vecne a na zák]ade
historick;fch faktov a dokumentov. Naviac Šafárik bol aj medzinárodne
uznávanou vedeckou autoritou. Dejiny slouanshej rečía literat ry sri prísne
vedecky koncipovanym dielom s logickou obsahovou štruktrirou' kde sa
okrem iného ai tradičn československ;f kmeĎ delí na dva samostatné a

rovnoprávne kmene: česk1Ía slovensk . Táto nedvojzmyselná diferenciácia
je síce prekvapiv m a odvážnym krokom vždy rozvážneho
a umierneného
Safárika, ale na strane dryhej to bol racionálny krok, l'ypljrvajrici z vedeckej
koncepcie jeho práce. S. Šmatlák má pravdu, ked'v tejto srivislosti hovorí:
'.Safárikovi
práve v tejto zá|eŽitosti išlo o vylričenie akejkolVek autorskej
živelnosti' že k nej ovel'a váčšmi neŽ Slovák pristupoval ako slavista.''i
Naozaj sav Dejind,ch slovensk jazyk a literatÍrra vyčleřuje na základe
racionálneho uvaŽovania a v duchu ',osvietenskej mentality, ktorá si
vyžadovala systematickri anďyzu...6 Tleba však hned'po".'u*".'ut', ze Šafarlt
vnímal slovensky fenomén vždy akoby z dvoch uhlov pohlhdu: nezávislého
vedca-systematika na jednej strane a konzervatívneho zmierlivého praktika
na strane druhej' ,'Ijájsem proti rozdvojení literatury. A]e dobré věci netŤeba nepravdou, lží'bludem hájiti,'. píšeroku 1830 F. Palackému. Je všeobecne známe, že Šafárik neprijal novrí podobu spisovnej a literárnej slovenčiny,
a priamo tak ani nepodporil radikálny krok mlad ch slovensk]fch romantikov. Sríčasnevšak nebol ani ,'sui generis', proti ''novémujazyku Slovákov'..
Postavil sa skÓr proti spÓsobu, ako sa táto Zmena zrea|izova|a. odsudzoval
radikalizmus a pripomínal najmá nepripravenosťslovenskej komunity na
tento váŽny krok. Dobre vedel o protikladoch a protikladn1ich tendenciách,
no presadzoval kompromis a stabilizáciu existujriceho systému' kultrírneho
typu'7 Napriek tomu Hurban hovorí o jeho '.šl'achetnom a velkom srdci,,,o
ale sričasne dodáva: ,,Zápa| Šafárika uznávame a pokladáme ho za zápa|
čisty,.svá|í' ale s t;Ím rozdielom, že je to zápa| za trí srístavu, ktorrí my
vo vzťahu k slovenskému kmeĎu vyhlasujeme za mftvu.'' K;fm Bernolák
ukázal romantikom priamo a prakticky, Že je možnénarušiť existujrice
jazykové.'status quo',, a najmá to, žev novom jazyku moŽno písať
aj velkolepé
národné diela (eposy Hollého), tak Šafárik, síce nepr{amo, ale s vedeckou
argumentácioujasne
signalizoval, že česká literatrira tvorí in systém ako
literatrira slovenská, a že',vlastnri slovenčinu'. tvoria niírečiastredoslovenské.
Tieto dva momenty sa moŽno v .'slovanskom celku'. stratili' no pre budovanie
novej slovenskej skutočnosti to boli tak',reálne nosníky'', ako áj symbolické
''základné
kamene''. Naprftlad Hurban, ktor;/' je predovšetk;Ímromantik'

o
S. Šmat]ák:P. J. Šaíárika česko-slovensk kontext, sb. P' J Šaftiriku slouenskeja
českejslauistike, Košice 1993, s. 71.
6
E. Kowalská: Fenomén osvietenstva v ranej fáze národného hnutia Slovákov' SlouansÉé
št die |-2,1993, s. 49.
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4 ,
J'

-- -_
lvl. tlurban:

Slouerrsko

a.jelrc

žiuot literant,y,

Bratislava

!972,

s. |25.

.
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nie systematik.',9Šafárikovetézya qfchodiská plne rešpektuje,no sričasne
ára
ich rozvíja, modifikuje, dotvára a ornamentalizuje. Slovom,.tézy.'ďotv
videnie"'
"na obraz romantizmu", transformujric tak "vedenie na
Ak V. Macura hovorí:,'odpoutávání rodící se českékultury od-silné
tak
kuliury německé probíhá totiž paradoxně právě skrze vztah k ní,',10
polovici
v
kultury
českej
a
platí
o
vzťahu
slovenskej
aj
to',per"analogiam;
19. storočia'štruk[urouanie slovenskéhojazyka a literatriry, teda novej
kulhiry, prebieha paralelne s deštrukciou česko-slovarrskeja česko-slwenskej
''slávil slovenjeanow ilrrrnan dokonca hovorí o prelomovom roku 1841, kedy
nesmie
sxÍ táen s"oje obrátenie... a doznievďo presvedčenie,ženráškmeĎ sa
poetické fuázy ovelkom Česko-Slovanstve a nič stavať na
.pári"r'"ť
.'prelomovom'.
11
".iie
Slovákov s Čechmi.'.''. Je zaujímavé,že eštev '.náš
tám spojení
jetn
basnik''
'"t" isar píšeHurban v recenzii o básĎach K. Sabinu, že
'.nás česko-Slovanov,,.12
prqf
ročník
vychádza
1842
roku
V
pie
píše
a že
,'dar déram
je
tn
že
ďmanachu Nitra s príspevkami v češtinea s podtitulom ,
roky neskÓr v druhom
a synrim Slovenská, Moralry, Čecha Slezska'.. o tri ..Dar
drahím krajanom
jazyk,
venovanie:
aj
ale
nielen
mení
roďnftu Nitry sa
obetování..'13
m
_
slovensk;f
.'hurbanovs\fm obrátením'.,kulminuje koncom
š*" í<to4fsa zarď tjmto
spis Hlasovéa uzápátí
najprv česk1/
keďlychádza
prvejpolovice 19. storočia,
'.antihlasy'.. Tieto tézya antitézy majri však popri
slovenské
,u,iil,ujt,aj
a to na
vecn ch argumentoch častoaj emocionálno-expresívny charakte,r
obidvoch stranách'
Vráťmesavšaknajprvoniekolkorokovdozadu.Vroku1839navštívil
k slouansklm
J. M. Hrrrban Čechya Mo,.,,o, čoopísď v kn1beCesta Slou6ha ''slovansk
ch
bi;;"; i Č"cnaci o na Moraue. Tento cestopis o návšteve
duchom
m
m
slovansk
siln
so
ešte
bratov'.je v povedbu'.mladoslováka..
a druŽnosti'
a s evidlntnou triŽbou po slovanskej harmÓnii, vzájomnosti
.'národnevlažná.'Praha.
najmá
pripravila
však
mu
precitnutie
Prekvapivé
PriopisemoravskéhoBrnajeužaleoptimistickejší:.....duchjetukrásny'
dovoliť
ktorf sa zhoduje s duchom Slováka. T\rnajšívlastenci si nemÓžu
jednoduché literárčenie... Všeslovanstvo je im krásnym ideálom, ktorfm

sri naplnení ich duchovia.''14Píše tu aj o českejliteratrire, no ešte stále
ako o ''našej'.literatrire. Dosť obsiahlo píšeo J. K. Tflovi, ktorf je podl'a
neho .'dnes najnárodnejší, a preto aj najobl'ribenejší českoslovansk
románopisec. Jeho poviedky sri vonkoncom české''.15
Nás však ovel'a viac
zaujala časť,kde sa Hurbanov .'ideálny slovansk;f svet'' vel'mi vyrazne
naštrbil. Rozdiel, ktoÚ pobadal medzi piesĎami ''niášhol,udu a l,udu českého'',
jejasn;im signrílomkultrirnej česko-slovenskejdiferenciácie. Do existujricej
slovansko-neslovanskej polarity teda vstupuje prvok novéhočesko-sloverrského protirečenia, ktor;f postupne naberá na intenzite, narríša harmÓniu,
jednotu a postupne sa mení na určujricu binárnu opozíciu, ktorá sa tak
stáva predpokladom a'.hnacím motorom'' pri generovaní novej slovenskej
kultriry, slovami Hurbana - slovenskéhoducha. .'Rozdiel medzi piesĎami
nášho l'udu a l'udu českého,ktor;/ nie je nepatrnf, ba pri porovnaní oboch
sa drasticky prejavuje'' - takto graduje svoje poznanie Hurban a končí
jednoznačn;rn konštatovaním:'.čes\fl'ud.'.spieva in;im duchom''.16
Poznanie
tohto kl'ričovéhorozdielu vo folklÓre, ktoqf pre romantikov znamena| až
akfsi mftickf archetyprílny kÓd, spolu s videním málo národnej skutočnosti
v Prahe, nemohlo nezanechaťstopy na neskorších,uŽ ovel'aradikálnejších,
názoroch J. M. Hurbana: '....alevieme z vlastnej skrisenosti a samostatného
skrimania, Že sme odchodníod Čecho-Moravanovaj charakbenrm a duchovnou
povahou mysli a srdca, osudmi, histÓriou, politickfm stavom''.l7Podobné
obrátenie je všeobecne známe aj u I1.Štrira:,'My, pravda zostaneme len
s Čechmi,tešiac sa s nádejou, že oni azd'atieŽraz hodia okom na náš stav,'.
píšev roku 1836 F. Palackému, aby o desaťrokov neskÓr užjasne upozornil
S. B. HroboĎa na to, že:''Musíme tetaznačechizmus celou silou udrieť...
bo nechceme viac len literátormi česk mi b1.t'.'.rsSamozrejme, že tieto
'.citovévzplanutia',
v korešpondenciinaznačujriurčitétendencie, no Štrirov
skutočn;f svet a jeho názory aj na českri literatriru sri obsiahnuté aj v
teoretick ch prácach. Napíklad užnaznačenridiferenciáciu.'niíš-ich.'možno
dokumentovať na tejto Št rovej myšlienke: ''...ich literatriru čítať,medzi
nami rozširovaťa tak ričasťv ich Živote i d'alej nepretržite maťbudeme...
ich literatrira u nás na ničomnetrpela...''atď.19Inakosťvšakpomenováva

'n

M. Hurban: Slouensko
R. chmel: Hurbanovo Slovensko a jeho život liter:írny, írrJ.
a jeho žiuot literarny, Bratislava 1972, s. 221.
9
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15

Znamzní zrodu. Praha 1983, s. 41.
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J. M. Hurban: Žiuotopisy a čkÍnky,Bratislava 1973, s. 158'
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Tamže, s. 213.
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Cit. poď,a: I{. Rosenbam: Vzťahystouenskeja českejliterat ry u 19.a 20. storočí,Praha
1989. s. 56.
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nie systematik..,9Šafárikovetézya qfchodiská plne rešpektuje,no sričasne
ich rozvíja, modifikuje, dotvára a ornamentalizuje. Slovom , tézy ďotváta
"na obraz romantizmu", transformujric tak "vedenie na videnie".
Ak V. Macura hovorí:,.odpoutávání rodící se českékultury od silné
kultury německé probíhá totiž parad'oxně právě skrze vztah k ní'.,10tak
to '.per analogiam'. platí aj o vzťahu slovenskej a českejkultriry v polovici
19. storočia.Štrukturovanie slovenskéhojazyka a literatriry, teda novej
kult ry, prebieha paralelne s deštrukciou česko-slovanskeja česko-slovenskej
jďnoty' Hurban dokonca hovorío prelomovom roku 1841, kďy'.slávil sloven.
skf kmeĎ svoje obrátenie... a doznievalo presvedčenie,Že nráškmeĎ sa nesmie
spoliehať na tie poetickéfrázy o velkom Česko-Slovanstve a nič stavať na
.'prelomovom.'
Je zaujímavé,Že eštev
tom spojeníSlovákov s Čechmi...'.,11
'.nášbrísnik''
je
roku 1841 píšeHurban v recenzii o básĎach K. Sabinu, Že to
''nás
Cesko-Slovanov'..12V roku 1842 vychádza prvy ročník
a že píšepre
,'dar dcéram
ďmanachu Nitra s príspevkami v češtinea s podtitulom , žeje tn
a synrim Slovenska, Moravy, Čecha Slezska.'. o tri roky neskÓr v druhom
'.Dar drahím krajanom
ročníkuNitry sa menínielen jazyk' ale aj venovanie:
slovensk m obetování...13
',hurbanovsk;Ímobrátením.',kulminuje koncom
Spor, kto4f sa začaltlrntn
prvej polovice 19. storočia,keďvychádza najprv česk;fspis Hlasovéa vzápátí
..antihlasy.'.Tietotézy a antitézy majri však popri
zazrievajiaj slovenské
aj emocionálno-expresívny charakte,r a to na
argumentoch
často
vecnych
obidvoch stranách.
Vráťme sa však najprv o niekolko rokov dozadu. V roku 1839 navštívil
J. M. Hurban Čechya Moravu, čoopísď v knihe Cesta Slouáka k slouanskynl
''slovansk ch
bratorn u Čechá.cha na Moraue. Tento cestopis o návšteve
'.mladoslováka.'
ešteso siln m slovansk m duchom
bratov'' je qÍpovedbu
a s evidentnou t Žbou po slovanskej harmÓnii, vzájomnosti a družnosti.
'.národnevlaŽná'. Praha.
Prekvapivé precitnutie mu však pripravila najmá
.'...duchje tu krásny,
Pri opise moravského Brna je už ale optimistickejší:
ktoqf sa zhoduje s duchom Slováka. Ttrnajšívlastenci si nemÓžu dovoliť
jednoduché literárčenie... Všeslovanstvo je im krásnym ideálom, ktorfm

9

R. Chmel: Hurbanovo Slovensko a jeho život literárny, in J, M' Hurban: Slouensko
a jeho žiuot literárny, Bratislava L972' s. 22I.
'o
v. M."o"'. Zmmzní zrod'u, Praha 1983, s. 41'
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J. M. Hurba': Žiuotopisya čtánky,Bratislava 1973, s. 158.
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1989, s. 56.

230

Vzťahy slouenskeja českzjliterat ry u 19.a 20. storočí,Praha

s naplnení ich duchovia.''14Píše tu aj o českejliterat re, no
ešte stále
ako o .'našej.'literatrire. Dosť obsiahlo píšeo .l. x. tytovi, ttory je podl'a
neho ',dnes najnárodnejšÍ, a preto aj najobl'ribenejšíieskoslávánsky
románopisec. Jeho poviedky sri vonkoncom české''.15
Ňás vsak ovel'a viac
zaujala časť'kde sa Hurbanov '.ideálny slovansk;f svet'' vel'mi
v,lrazne
naštrbil. Rozdiel, ktorf pobadď medzi piesĎami .'nášhol'udu a l'udu
če.kot'o',,
jejasnlm sigrrálom kultrirnej česko-slovenskej
diferenciácie. Do existujricej
slovansko-neslovanskej polarity teda vstupuje prvok novéhočesko.sloverrského. protirečenia, ktor;í postupne naberá na intenzite, naniša
harmÓniu,
jednotu a postupne sa mení na určujricu
binárnu opozíciu, ktorá sa tak
stáva predpokladom a ''hnacím motorom'' pri generovaní novej slovenskej
kultriry, slovami Hurbana - slovenskéhodo.h.. '.Rozdiel medzi piesĎami
nášho l'udu a l'udu českého,ktor;Ínie je nepatrn ba pri porovnaní
oboch
,
sa.drasticky prejavuje'. - takto graduje svoje poznanie Hurban a
končí
jednoznačn;fmkonštatovaním:.'česk;f
l'ud...spievá inym auchom''.16
Poznanie
tohto kl' čovéhorozdielu vo folklÓre, ktory pre romantikov znamena|
až
akfsi mftickf archetyprilny kÓd, spolu s vidlnim malo národnej skutočnosti
v Prahe, nemohlo nezanechaťstopy na neskorších,už ovel'a.uáikál.."1si"r,,
názoroch J. M. Hurbana: .'...alevieme z vlastnej skrisenosti a samostainého
skrimania, Že sme odchodruod Čecho-Moravano.'
a duchovnou
4
povahou mysli a srdca, osudmi, histríriou, politickfm
"h*"kť"...,
stavom.,.17Podobné
ob-rátenieje všeobecne známe aj u Ii. Štrira:''My, pravda zostaneme
len
s Cechmi, tešiacsa s nádejou, že oni azd.atiežtazhoďiaokom na náš
stav,,,
píšev roku 1836 F. Palackému, aby o desaťrokov neskÓr uŽjasne
upozornil
S. B. HroboĎa na to, že:''Musíme teraz načechizmuscelou silou oa.i"ť.,.
bo nechceme viac len literátormi česk mi b6.''rs Samozrejme, zá
tieto
''citové
vzplanutia'' v korešpondenciinaznačujriurčitétendeněie,.,o Št,i"o.,,
skutočn svet a jeho názory aj na českri lilerat ru sri obsiahnuté
a.Jv
teoretick]Íchprácach. Naprftlad uŽ naznačenridiferenciáciu'.náš-ich',
moŽno
dokumentovať na tejto Štrirovejmyšlienke: .'...ichliteratriru čítať,medzi
nami rozširovaťa tak ričasťv ich životei d'alej nepretržitemaťbuá"-....
ich literatrira u nás na ničomnetrpela.'.''atd'.lbInakosťvšakpome.,o.'au.
'n
J. M. H*b^,,' CestaSlouáka k slouansfulmbratom u Čechácha na Moraue,Bratislava
1 9 6 0 ,s . 1 3 2 .
15
16
17
18
19

Tamže' s. 89.
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.'Čoje
aj ovel'a jednoznačnejšie:
české,to nie je naše.',20Štrir i Hurban
''nielen pre
hovoria o problémoch, ktoré srivisia s českymi knihami, a to
'.sčasti pre
reč, ale aj pre iné príčiny'',21 ktoré potom tozvádza Hurban:
podivnri
pre
vied a
cudzotu
tam neslovanskosť, tu
novokutosť slohu,
nevyrastenosť z potrieb národa'..22 Tieto tendencie sajasne signalizovali
.'ranejšej'.
Hurbanovej recenzii na Sabinove verše, kde
už v spomínanej
rovnako, i keď často v podtextoch a nepriamo, hovorí o tom, aká má byt
''Na.
a aká nemá byť slovanská poézia, aby neskÓr radikálne skonštatoval:
''Na
západnej
bok teda s tou eurÓpskou slávou českéhospisovatel'stva.''23
strane mrzutosť... naproti tomu u národov qfchodnej EurÓpy spatrujeme
povzbudenie sa k interesom vyšším,k interesom duchovn m,,' prednáša
Štírr24svojim žiakom na bratislavskom l;fceu. Tieto jeho rivahy sa potom
rozvíjají a modifikujri v základnom diele Ndrečja slouenshuo a potreba
,'dožívaj
pisa ja u tomto ndrečí,kde sa na
cu západnrí stranu.'dostáva aj
.'V poézii
českej ešte máločo je podareného a čosa hlavne
česká literatrira:
podarilo' cudzím duchom páchne'.. vyvrhliny siekt nemeck;fch a in'Ích.'.
Dajte nám pokoj s t1fmi mátohami cudzími, s t;fmi žial'ami zrifanlivfmi...
nárečie našeje neobyčajnej plnohlasnosti, sviežosti a malbvnosti, ktorá sa
s živou a malbvanou obraznosťou našou dobre zrovnáva a vel'kír budricnosť
v poézii Slovákov sl'ubuje.''
Náš príspevok síce končíme v takmer expresívne ladenej slovensko.čes.'radikií]na
bodka.' ani zdďeka neznamená absolritkej diferenciácii, no táto
ny koniec. Cel1f tento proces' ktory sme tu naznačili a otvorili, je omnoho
zložitejší a mnohowstevnatejší. otázniky, paradoxy a peripetie nás nritia
k nov;fm rivahám, ktoré sri jedinečné a neopakovatelhé práve pre svoju
prirodzenrí neštandardnosť.
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MILO URBAN

o čnsxnJ

LITERAIÚRE

Šrpr'eNDRUG
Literárnohistoricky
nezorientovaného čitatel'a možno prekvapí názov
príspevku: čo už mohol povedaé o českej literatríre dlhoročn]Íredaktor
l'udáckeho denníka Slovák a neskÓr šéfredaktor Gardistu? Milo Urban bol
však predovšetk]/m spisovatel'. o vzťahu k českej literat re sa viackrát
v54.adril nielen v spomienkovej knihe Kade.tad'e po Halinde (1992), a\e uŽ
za prvej republiky prednášal na trito tému v Prahe. V Prahe vystupovali
v tom období aj iní slovenskí autori, spravidla však rozprávali o vlastnej
tvorbe. Aby sme si aspoĎ trochu priblížili, prečopráve Urban hovoril o českej literatrire, uved'me si niekolko ridajov.
Ako ostatní poprevratoví slovenskí stredoškoláci mal aj MiIo Urban
(nar. 1904) českych profesorov a v školskych kniŽniciach diela českych
spisovatelbv. Nesk r spomínal, že ,'prostorekosťou a smel;Ím priror.návaním''
.,okrizlili''
ho
Wolker, Bezruč a Vančura (Kad'e.tade..,, s. 173). Z profesorov
mu zostal natrvalo v památi nie (česko)slovenčinár, ale telocvikár (l) Karel
Beneš, ktor;í ho zachránil pred hladovaním. Nebyt jeho ludskosti, bol by
musel odísť z banskoštiavnickej vyššej lesníckej školy. A navyše: ''on po
rokoch miernil vo mne averziu voči inému Benešovi, ktor;Í.'. namiesto
bratského porozumenia tvrdohlavo pestoval lydumanri vidinu nejesh'ujriceho
národa a nemilobohu vyhadzoval na Ďu éaŽkémiliÓny'' (s. 179)'
Hoci Urban od študentsk1fch čias myslel .,zváčšav kategÓriách národn ch.', jeho tvorba nenachádzala vždy pochopenie u renomovan}ích kritikov.
Pavel Bujnák mu vyiítď mad,arÓnstvo, Štefan Krčméry mu vr'átil '.s hrozn m
qosudkom,' (s. 159) novelu Za uyšn!,m mlynom a odmietol vydať i román
Žtui utt. Tento najslávnejší Urbanov romárr.'musel.' vyjsť u praŽského nak]adatel'a Mazáč'a a v d'alších štyr.ochvydaniach takisto v praŽskej Družstevnej
práci. Ba riaditel tohto vydavatelštva Václav Poláček ho uwavel, aby napísal
pokračovanie a doslova vydriapal od neho ''nedotiahnulf', rukopis Hmiel
na 'suite a r chlo ho vydal. Najmá Ž uy bič zalja| slovensk;Ích, ba aj česk;ych
čitatelbv' Atak z Čiech, kde si .'potrpeli'' na '.bohumil činnosťi (s. 222)
- na prednášky populárnych autoroq hrnuli sa Urbanovi pozvánky.
Keďže
nemal rečnícky talent, vytrvalo odmietal. opáťvšak podl'ahol V. Poláčkovi.
Všimnime si prečo:vraj by sa bol i v tomto prípade '.z toho vyzu|,,lenže
'.práve
ltedy protičeské štvanice na Slovensku nadobridali nepekné tozmery
a ja som si povedal: čoje moc, to je moc; mÓžu byť medzi nami škriepky
t zápasy, ale aby sme si pl'uli do tvátí a navzájom sa znevažovali... T;i'm
si neposlriŽime, to nás nectí, tobÓž na kultrirnom poli, kde máme tolko spolďného, kde najmá nám Slovákom prichodí sa pod'akovaé za vše]ičo,z čoho

233

I
.'Čoje
české,to nie je naše.'.20Štrir i Hurban
aj ovel'a jednoznačnejšie:
''nielen pre
hovoria o problémoch, ktoré siivisia s česk mi knihami, a to
reč, ale aj pre iné príčiny,',21ktoré potom rozváďza Hurban:.'sčasti pre
novokutosť slohu, pre cudzotu vied a
tam neslovanskosť, tu podivn
potrieb
národa.'.22
z
Tieto tendencie sajasne signalizovali
nevyrastenosť
,'ranejšej.'
Hurbanovej recenzii na Sabinove verše, kde
uŽ v spomínanej
.o.r,.,uko, i keď často v podtextoch a nepriamo, hovorí o tom, aká má byt
''Naa aká nemá byt slovanská poézía,aby neskÓr radikálne skonštatoval:
,'Na
západnej
bok teda s tou eurÓpskou slávou českéhospisovatelltva..'23
strane mrzutosť... naproti tomu u národov v chodnej EurÓpy spatrujeme
povzbudenie sa k interesom vyšším,k interesom duchovn1Ím,'.prednáša
Štrir24svojim žiakom na bratislavskom l1fceu' Tietojeho írvahy sa potom
a modifikujri v základnom die|e Nárečja slouenshuo a potreba
rozvijaj
..dožívajricu
západnri stranu,' dostáva aj
pisa ja u tornto ndrečí,kde sa na
''V poézii českej ešte máločo je podareného a čosa hlavne
česká literatrira:
podarilo, cudzím duchom páchne... vyvrhliny siekt nemeck;fch a in;fch...
Dajte nám pokoj s lfmi mátohami cudzími, s t1ymi žial'ami zrifanlivymi...
nárečie našeje neobyčajnej plnohlasnosti, sviežosti a malbvnosti, ktorá sa
s živou a malbvanou obraznosťou našou dobre zrovnáva a vel'krí budricnosť

I

v poézii Slovákov sl'ubuje.',
Náš príspevok síce končíme v takmer expresívne ladenej slovensko-čes.'radikálna
bodka.' ani zdďeka neznamená absolritkej diferenciácii, no táto
ny koniec' Cel]f tento proces' ktor;í sme tu naznačili a otvorili, je omnoho
z|ožitejší a mnohovrstevnatejší. otázniky, paradoxy a peripetie nás n tia
k nov;fm rivahám, ktoré sri jedinečné a neopakovatelhé práve pre svoju
orirodzenii neštandardnosť.
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Literárnohistoricky
nezorientovaného čitatel'a možno prekvapí názov
príspevku: čo už mohol povedaé o českej literatríre dlhoročny redaktor
I'udáckeho denníka Slovák a neskÓr šéfredaktor Gardistu? Milo Urban bol
však predovšetk;fm spisovatel'. o vzťahu k českej literatrire sa viackrát
vyjadril nielen v spomienkovej kníhe Kade.tade po Halinde (1992), ale uŽ
za prvej republiky prednášal na tírto tému v Prahe. V Prahe vystupovali
v tom období aj iní slovenskí autori, spravidla však rozprávali o vlastnej
tvorbe. Aby sme si aspoĎ trochu priblíŽili, prečopráve Urban hovoril o českej literatrire, uved'me si niekol'ko ridajov.
Ako ostatní poprevratoví slovenskí stredoškoláci mal aj Milo Urban
(nar' 1904) českych profesorov a v školskych kniŽniciach diela česk)ich
spisovatelbv. NeskÓr spomínal, že',prostorekosťou a smel;fon prirovnávaním,'
''okriz1ili',
ho
Wolker, Bezruč a Vančura (Kade-tade'.', s. 173). Z profesorov
mu zostal natrvalo v památi nie (česko)slovenčinár, ale telocvikár (!) Karel
Beneš, ktor ho zachránil pred hladovaním' Nebytjeho ludskosti, bol by
musel odísť z banskoštiavnickej vyššej lesníckej školy. A navyše: ''on po
rokoch miernil vo mne averziu voči inému Benešovi, ktor;Í... namiesto
bratského porozumenia h,rdohlavo pestoval vyduman
viďnu nejestvujiiceho
národa a nemilobohu vyhadzoval na Ďu ťažkémiliÓny'' (s. 179)'
Hoci Urban od študentsk;fch čias myslel ..zváčšav kategÓriách národ.
n5ích'',jeho tvorba nenachádzala vždy pochopenie u renomovanych kritikov.
Pavel Bujnák mu r,yÚítď mad'arÓnstvo, Štefan Krčméry mu vr.átil '.s hrozn5im
(s. 159) novelu Za uyšnym mlynom a odmietol vydať i román
Posudkom..
Žtui utt. Tento najslávnejší Urbanov román ,'musel.'vyjsťu praŽského nakladatel'a Mazáča a v d'alších štyr.ochvydaniach takisto v praŽskej DruŽstevne.1
práci. Ba riaditel tohto vydavatel'stva Václav Poláček ho uwavel, aby napísal
pokračovanie a doslova vydriapal od neho '.nedotiahnut ', rukopis Hmiel
na ťt.suitea rychlo ho lydal. Najmá Ž iuj, bič zauja| slovensk;Ích, ba aj česk;Ích
čitatelbv' Atak z Čiech, kde si .'potrpeli.' na ',bohumilri činnosťi (s' izzl
- na prednášky populárnych autorov, hrnuli sa Urbanovi pozvánky. Keďže
nemal rečnícky talent, v5rtrvalo odmietal. opáťvšak podl'ahol V. Poláčkovi.
Všimnime si prečo:vraj by sa bol i v tomto prípade ..z toho vyzul.., lenŽe
,,práve
vtedy protičeské štvanice na Slovensku nadobrídali nepekné tozmery
a ja som si povedal: čoje moc, to je moc; mÓŽu b1't medzi nami škriepky
l' zápasy, ale aby sme si pl'uli do tvárí a navzájom sa znevažovali'.. T;fm
si neposlírŽime, to nás nectí, tobÓž na kultrirnom poli, kde máme tolko spolocného, kde najmá nám Slovákom prichodí sa pod'akovať za všeličo,z čoho
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sme rástli a rastieme podnes, aj ked'trochu inak, ako si to mnohí na českej
strane predstavujri a želajri.'(s.223).
A tak u príležitosti 10. qfrďia Družstevnej práce prednášal Urban 16.decembra L932v Prahe o českejliteratrire a Slovákoch. Neskrimal som, aky
ohlas malo jeho vystripenie v českejtlači, ale viaceré slovenské noviny a
časopisy uverejnili z prednášky riryvky (mesačníkPero cel;f text) alebo
komentáre. Dvojt1fžďenníkPolitika pripomenul, Že iba Slovák ostal ticho.
'.České
noviny z prednáškylychytili, čomohli,
Autor si po rokoch spomínal:
a l'udácke kruhy v Bratislave sa ježili. Ba našli sa i takí, čomi ju doslovne
'No, Čechomsi sa nemusel klaĎať.'A]ebo:'A čiuŽ na Slovensku
zaz|ievali.
(s,224).
niet miesta na tvoje prednášky? Bojíšsa, žeby ťaSlováci vypíska|1?,,,
Urban na pomerne malom priestore (r1rchádzamz textu v časopisePero,
január 1933, s. 1-2)načrtolvlastne stručnédejiny pÓsobenia českejkulhiry
život
(nielen literatriry) na Slovákov. Česku kult ru, histÓriu a cely česk;Í
odporu
charakterizoval ako'.dlhri reťazintenzívnej činnosti,hríževnatého
aodboja prrctivládnucej moci'' - na rozdiel od slovenskej skromnosti a zaka<nutosti, ktorá isté hodnoty či autority považovala za nedotknutelné, na
.'každrismelšiu myšlienku, ... počin,,sa dívala ''zdesene'..
Preto boli podla Urbana česká histÓria a kultrira na Slovensku pred
prewatom .'nepochopitelhéa v mnohom ohlade cudzie'.a váčšíoh]hs nemali
'.expanzívnych',hlasisani risilia .'priekopníkovčesko-slovenskejvzájomnosti,
tov. To však, čonezmohla',organizovaná myšlienka.', urobila česká kniha
a pomáhala rozkladať.'ináčsugestírmu'.mad'arskri kultriru a dávala predpoklady '.novejorientácie'..Slovensk1fprozaik vyslovil presvedčenie,že lž
''samotnéčeskéslovo donášalo vedomie akejsi mravnej opory: vedomie, že
kdesi nablízkuje niekto blízky, kto myslí, pracuje a ide, na koho prípadne
možnosa obrátiéa kto prípadnenielen pochopí,ďeipomÓže.,,V danej situácii
.'Znamenalo akésiotvorenie okien na dusnej kasárni uhorišlo o vel]<rivec.
sk;fch národn ostíduševnémup rieuanu, v bojn1immyšlienkov1fmprridom,
ktoré sa valili od západu..'
Nemal poruke konkrétne ridaje o množstvea hodnote česk ch kníh na
.'vlastnépÓsobenie''
Slovensku pred prvou svetovou vojnou' preto wavel, Že
českejliteratriry na slovensk;f kultrirny (ba aj politickÝ život sa zača|oaŽ
,,ušetkypodmienky rizkeho spolunaŽívania dvoch
po prevrate, keď vznikli
bratsk;fch kmeřov,.. Vtedy sa českejliteratrire na Slovensku,,dostalojedirwčnej |ohy,,dokončiťpolitickf prevrat kultrirnym, ovel'a dÓležitejším,lebo
.'atomipwémuprewatu. Urban myslel na
ďávaulastn! zm'ysela posud'teni'e,,
.'kultÍrrnej
osobnosti'.,ktorá politic\fm prewatom
záciu'' mad'arskej (uhorskej)
.'uvolhenie síl'',ktoréby obohatili a obrodi]i slovensk;f
nezanikla. Ide mu o
národn;f život i l'udstvo'
'.jednostrann! obzot,,
Česká literattira po vzniku republiky rozšíŤila
,,sozmjšlbním, s dušou
'.nové
dimenzie.', oboznámila Slovákov
Slovenska o

českéhočloveka.',dala im potrebn ,,zlat!,hl't\čodčeskejhistÓrie,'
a kultriry
na jej pochopenie,ale najmá na korigovanie vlastnéhoduševného
i*",-..
Urban považujeza chybu, keby Slováci ''bezqfhrad, nekriticky '' p'i;ati
českriminulosť,keby si pasívneosvojili ,,zornyuhol česk;f''.2
toná rv "et,i
ani
jeden národ nemal nič.Musí ísťo ,'noqÍobsah
a zmysel'.spoločného
Života,
.'dokonalejšie.
nielen o prezlečeniestaréhokabáta, o niečo
p.i".j*".,so*
treba vytvorit takt3,atnlosféru,aby ani jed,némuz nd's nebolo u ,ěi
d,u,n",,,
lebo ''poslanímkultriry7.enie podmaiouať a ubíjať,ďe nadvázovui"Jr'aur
moŽnostinouého
pohybu'..Nemožnomyslieélenna seba,preto ,'umelíbobáci''
z minulosti nemajri právo strašiťdnešok.
Najkratšia, zatn najzávažnejšiaje tretia časťprednášky. Sri v nej riprimné
vyznania vd'akyčeskejliterattttezato,že učilaSlovákov ''kultrirná
dfchať.',
častobola naším'.oknomdo sveta.,,naučila nás'rílcaťmod,ly,... sláb,od,ne
ahritichy hladieťna vecitohto sueta,,.|Jtbanpreto konštatuje,Že ''my
Slováci
sme českejliteratrire a českejkult re vÓbec vd'ačníza io, čonam
data.',
.'hodnoty
hoci s to
nie práve aktuálne''. Posledn;fmi slovami, pravdaže,
nechcel znehodnotiťt o, za čod'akoval.Myslel na perspektívu hodnÓt,
ktoré
českáliteratríra poskytla Sloverrsku, lebo )b u nirh ten iečnj a skiuny zárodok
nouéhožiuota,nou!,chdejou, uečnáštafetapokolení a nd,rod,ovbežiacich
za
kraj šou budťtc
nosťoul'ud stua...,,
Sri to vzletnéa zvučnéslová' ale asi by neboli dnešnémučitatelovipríliš
jasné, keby sme zamlčali niekolko predchádzajricich
Urbanovych v16,oaov,
upozorĎujricichna zdanliv]f paradox, na ,,siln! rozpor,,medzi minulosťou
a prítomnosťou.Prejavuje sa podlh neho v raaikalizme slovenskej mládeŽe
.'odchovanej
československ;|'mi
školami.',z čohovypl;/v aj ,,tiezasadni ne,daro.
zumenia, ktoré zaťahujrináš užšíhorizont častotmav;Ímimrakmi''.
Mám dojem, Že Urban, hoci nebol členoml'udovej strany a občasvybočovď
z okruhu názorov svojich chlebodarcov (sympatie k davistom, pochopenie
pre sociálnu revoltu, polemika s podpredsedomHSI]S Budayom o krest'an.
sko-katolíckej morálke, antimilitarizmus), predsa len nasiakol atmosíírou
Slováka, i keď sa vyjadrovď celkom in]fm š!/lom. Náznak tohoj e tnhž ztejm,!
z nasledujricichmyšlienok,vysloven5ích
eštetrochu zahmlene čiobrazne.
Stojí za to zoznámiésa s nimi okrem inéhopreto, lebo nie sri bez racionálneho
jad11 h9ci
vplyv literattiry s pÓsobením politiky a ekonomiky.
,'Ceská 1amieĎajri
literatrira, očkujricanás odbojníctvomsvojich dejín,svojejkultriry,
zvelebujrica pred nami českrihlavatosť, česk vzd,or adávaj cá nám ako
prftlad v určitomponímanía v určit ch okolnostiach ludi destruktívnych,
rnitnovol'ne uychouala a uychouáua si u nds odbojníkou,ktorí v usilovnom
hl adaní akejsi uyššej
pravdy, v usilovrrej t žbepo dÓsled,nosti avbezohl'adnom rricaní všetkého,čopáchne čiuŽ mocou alebo autoritou, stávajri sa
odporcami toho, čodnes je už umocnenéa sanktifikované.''
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sme rástli a rastieme podnes' aj keď trochu inak, ako si to mnohí na českej
(s. 223).
strane predstavujri a želajrí',
e tut.,' príežitosti 10.qfročiaDružstevnejpráce prednrášďUrban 16.decembra 1932 v Prahe o českejliteratrire a Slovákoch. Neskrimal som, ak]f
ohlas malo jeho vystripenie v českejtlači, ale viaceré slovenské noviny a
časopisy uverejnili z prednášky ryvky (mesačníkPero cel;f text) alebo
komentáre. Dvojtfždenník Politika pripomenul, žeiba Slovák ostal ticho.
''Českénoviny z prednáškyvychytili, čomohli,
Autor si po rokoch spomínal:
a l'udácke kruhy v Bratislave sa ježili. Ba našli sa i takí, čomi ju doslovne
'A
zaz|ieva|i.'No,Čechomsi sa nemusel klaĎať.'Alebo: čiužna Slovensku
(s.224).
niet miesta na tvoje prednášky?Bojíšsa, žeby ťaSlováci vypískal1?,,,
Urban na pomerne malom priestore (vychádzam z textu v časopisePero,
január 1933, s. 1-2)načrtolvlastne stručnédejiny pÓsobenia českejkultriry
(nielen literatírry) na S1ovákov.Českrikultriru, histÓriu a cel českyživot
'.dlhri reťazintenzívnej činnosti,hriževnatéhoodporu
charakterizoval ako
aodbojaproti vládnucej moci'' - na rozdiel od slovenskej skromnosti azal<rí|<nutosti, ktorá isté hodnoty či autority považovala za nedotknutelné, na
''každrismelšiu myšlienku, ... počin..sa dívala '.zdesene.'.
Preto boli podl'a Urbana česká histÓria a kultrira na Slovensku pred
ohl'as nemali
prewatom'.nepochopitelhéa v mnohom ohl'adecudzie',a váčší
.'expanzívnych''hlasisvzájomnosti,
ani usi]ia,'priekopníkov česko-slovenskej
,'organizovaná myšlienka',, urobila českákniha
tov. To však, čonezmohla
a pomáhďa rozk]adať'.ináčsugestívnu,.mad'arskri kultriru a dávala predpoklady '.novejorientácie'..Slovensk prozaik vyslovil presvedčenie,že uŽ
,'samotnéčeskéslovo donášalovedomie akejsi mravnej opory:vedomie,že
kdesi nablízku je niekto blízky, kto myslí, pracuje a ide, na koho prípadne
danej situácii
moŽnosa obrátiťa kto prípadnenielen pochopí,ďe ípom,Óže.,,V
''Znamenalo akésiotvorenie okien na dusnej kasárni uhorišlo o vel'kri vec.
prieuanu, v bojn m myšlienkov m prirdom,
sk]fch národn ostíd'ušeunérnu
západu.,'
od
sa
valili
ktoré
Nemal poruke konkrétne ridaje o množstvea hodnote česk ch kníh na
''vlastnépÓsobenie'.
Slovensku pred prvou svetovou vojnou, preto wavel, Že
českejliteratriry na slovensky kultrírny Ga aj politickÝ život sa zača|oaž
,,ušetkypodmienky rizkeho spolunažívania dvoch
po právrate, keď vznikli
,,ďosta|ojedincč.
i.át.ty.t' kmeĎov',. Vtedy sa českejliteratrire na Slovensku
lebo
nej it|ohy,,dokončiťpolitick prevrat kultrirnym, ovel'a dÓleŽitejším'
.'atomina
myslel
Urban
prlémuprewatu.
ďáva ulastnj zmysel a posuiitenie,,
záciu.'mad'arskej (uhorskej)'.kultírrnejosobnosti.',ktorá politiclcfm prewatom
'.uvol'neniesíl'',ktoréby obohatili a obrodili slovensk
nezanikla. Ide mu o
národn;f život i l'udstvo.
'.jednostranny obzor,,
Česká literatrira po vzniku republiky rozšíŤila
,,sozm!,šlbním,s dušou
,,nové
dimenzie'', oboznámila Slovákov
Slovenska o
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českéhočloveka'.,dala im potrebn;f ,,zlat!,hl'uE odčeskejhistÓrie.'a kultury
najej pochopenie,ale najmá na korigovanie vlastnéhoduševného
vyvinu.
Urban povaŽujeza chybu, keby Slováci ',bezqfhrad, nekriticky ',prijái celri
-z
českriminulosť, keby si pasívne osvojili ,,zotny uhol česk ,.. iohlby ani
jeden národ nemal nič.Musí ísťo.'novyobsah
a zmysel.'spoločného
Života'
nielen o prezlečeniestaréhokabáta, o niečo.'dokonalejšiá.Prinajmenšom
treba vytvori ť tak,3,atmosféru,aby ani jednérnuz nd' nebolo , ,ěi d,,",",,
,
lebo ,,poslanímkultriry7.enie podmatiouaťa ubíjať,ďe nadvázovaťa hl'adať
''umelí
možnostinouého
pohybu.'.Nemožnomyslieťlen na seba,preto
bobáci,'
z minulosti nemajírprávo strašiťdnešok.
Najkratšia, zatn najzávažnejšiaje tretia časťprďnášky. Sri v nej riprimné
vyznania vd'aky českejliteratute zato, žeučilaSlovákov .'kult rne d!chať'',
častobola naším.'oknomdo sveta'.,naučila nás,,t 'cať,
modly, ...slobodne
ahritichy hladieťna vecítohtosueta,'.Urban preto konštatuje,že'.mySlováci
sme českejliteratrire a českejkultrire vÓbec vd'ačníza to, čonám dala'',
hoci sri to ,'hodnotynie práve aktuálne,,' Posledn;ímislovami, pravdaŽe,
nechcel znehodnotiťto,začod'akoval'Myslel na perspektívuhodnÓt, ktoré
českáliteratrira poskytla Slovensku, |ebo,,jeu nil:h ten uečn!a skiuny zá,rod,ok
nouéhožiuota,noujch dejou,uečruištafetapokolenía ndrodou bežiacichza
kraj šou budticnosťoul,udstua'..,,
Sri to vzletnéa zvučnéslová, ale asi by neboli dnešnémučitatelovipríliš
jasné,keby sme zamlčali niekolko predchádzajricich Urbanoq/'ch v vodov,
upozorřujricich na zdanliq/ paradox, na,,silnf,rozpor,,medzi minulosťou
a prítomnosťou.Prejavuje sa podl a neho v radikalizme slovenskej mládeŽe
.'odchovanej
československ;foni
školami'',z čohovypl.vaj ,,tie zasad,nén'ed,oro.
zumenia' ktoré zaťahujrináš užšíhorizont častotmav1fmimrakmi.'.
Mrám dojem' žeUrban, hoci nebol členoml'udovej strany a občasvybočovď
z okruhu názorov svojich chlebodarcov(sympatie k davistom, pochopenie
pre sociálnu revoltu, polemika s podpredsedom HSI,S Budayom o kresťansko-katolíckej morálke, antimilitarizmus), predsa len nasiakol atmosférou
Slovríka, i keď sa vyjadrovď celkom in;Ímšlylom. Nríznak tohoj e tnť'žzrejm,!
z nasleduj cich myšlienok, vysloven]fch eštetrochu zahmlene čiobrazne.
Stojíza to zoznámiésas nimi okrem inéhopreto, lebo nie sri bez racionďneho
jadra, hoci zamieřajri vplyv literatrÍry s pÓsobením politiky a ekonomiky'
.'Ceská
literatrira, očkujríca
nás odbojníctvomsvojich dejín,svojejkultriry,
zvelebujrica pred nami českrihlavatosé,česk vzdor adávajrica nám ako
príklad v určitomponímanía v určit;/'chokolnostiach ludí deštruktívnych,
mimouolhe uychoualaa uychouáuasi u ná's odbojníkou,ktorí v usilovnom
hl adaní akejsi uyššejpravdy, v usilovnej títžbepo dÓstedno sti a v bezohl adnom rricaní všetkého,čopáchne čiuž mocou alebo autoritou, stávajri sa
odporcami toho' čodnes je uŽ umocnenéa sanktifikované.'.

235

L]

tl

l

Urbanove rivahy napriek skrytému podtÓnu - v porovnaní s písačkamt
l'udáckej tlače (hoci' ako náš prozaik napísal v citovan;/'ch památiach, v
d'enníku Slovák pod Sidoroqím rozvážnymvedením protičesky kurz nepre_
sahoval hranice vnritornej politikv aj ked'sa naĎho tlačilo..''' s. 235) mupráce
Družstevní
tak
A
nie
hudba.
div
ako
rajská
ušiam
seli znieť českym
vydala originálnu prednášku ako dvadsaťstranovu broŽurku Česhd literatira a Sloiaci Íg34). Nevedno, či sa autor rozhodol text sám prepracovať
a rozšíriť, alebo mu to poradili zježené.'ludácke kruhy''. Faktom je, že v
brožťrrkeje Urban radikálnejší i menej obrazny. Niekde iba vymieĎa a
doplĎa jednotlivé slová, inde celé odseky. Všimnime si aspoĎ niekolko prípadov.
Y záverlprvej časti, ktorá sa končila česk m otváraním okien myšlienkov;im prrídom od západu, pridal Urban kritiku vlastnych rodákov, lebo na
.'len
minimálne.'. ospravedlĎoval ich čiastočne
tie západné prťrdyreagovali
.'ich
dostávali precedené a tendenčne spracované kultrirou
tyrn, Že sme
'.len tak si možno lysvetliť trí priamo samovražedmad'arskou''. A pokračuje:
slovenskej inteligencie na pohyboch, ktoré sa
váčšiny
časť
velkej
nťr ne
odohrávali za hranicami a ktoré, ked'už ničím' mohli nám slrižiť aspoĎ
povzbudením, dobr;ím príkladom, vzorom v chabom národnom boji'' (s. 20)'
''NaŠe
V kritike Slovákov pokračuje aj na začiatku druhej kapitoly.
.'takrečeno
bez nášho pričinenia'',
najtajrrejšie t žby'' (oslobodenie) sa splnili
.'predbehol'' a
bez boia, či už na fronte alebo v zázemí. Slovákov prevrat
'.kedykolVek prevziať na seba funkciu samostatného
zastihol nepripraven ch
štátu''. Dá sa to pochopiť,]ebo inde sa také niečopripravuje celégenerácie...
Potom pokračoval v rivahách o rílohe českej literatriry dovÍšiť politickí'
prevrat kultrirnym iba s váčšími.menšími štylistick;imi ripravami. Dokladá
.,sut., z" Slováci napriek vyznamnému vplyvu českej literatirry všeličo české
.'z
nejakého reakcionárstva' ktoré sa nám tak rado prišíva
nepochopia nie
za golier,,(s. 14), nie z "historickej indiferentnosti", ale pre "TSpercentny
ortodoxne-katolícky svetonázor'', ktory sa asi nikdy nepodarí zlomiť ani
korigovať. Napokon, ani vraj netreba, lebo ide o minulosť, ktorá sa dnes
.,len
používa
na demonštračnétíčely'.(Urban konkrétne uviedol propagovanie
jeho
Jana Husa, Havlíčka, Jiráskovych historick;ích románov, Machara'.s

rill".'

básĎami proti Rímu,').
Potom brríni mladšiu slovenskri generáciu odchovan česk]imi profesormi
(ráta sa do nej) a tvrdí, Že českri kultriru nielen dobre pozná, ale aj chápe,
viacej sa zaujíma i poznávšetko českénež druhá strana slovenské. Doslova
',nejakom
je .'presiaknutá česk;ÍmŽivotom'' (s. 15), hoci nemožno hovoriť o
.'bezqÍhradnom', prijatí všetkého českého,lebo vplyv
priamom vplyve.' alebo
',rižasne komplikovan]f, r znorod;f a nevypočíta.
dvoch kultrír na seba b;Íva
'' (s.
16). Tu Urban zbadal, Že sa ocitol v abstrakciách, nuž sa vrátil
telh
k pÓvodnému textu o chybe, keby mali Slováci nekriticky a bez v5Íhrad
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prijať celu česk minulosť alebo česk}izorn:i'uhel. Častejšiepritom opaku.;c,
Že tteba skoncovať s minulosťou, lebo nastali nové časy.
Poslední časťopáťrozvádza i radikalizuje. PÓvodné českéokno do sveta
konkretizuje tym, že myslel popri domácej poézii, prÓze, dráme, vede i na
preklady a na publicistiku. "Na tejto dobre vyzbrojenej lodi dostali sme
sa i do tak5ích zátok, kam pre velké medzery slovenskej literatriry a pre
nedostatok rečovych znalostí v širších kruhoch slovenskych.'by sme sa
neboli dostali. Ceská literatura je na Slovensku doma, Žijri a rastír s nou
najmá mladší spisovatelia a obe literatríry by sa mali stá]e vzájomne dopl'nať,
tak ako káže'.daná situácia, zdravy rozum a objektivita'' (s' 19) aj napriek
pňípadn5Ím'.najdivším...
politickym hádkam'..
Závetečné odseky prednášky rozvádza v ráznejších formuláciách. PÓvodné
konštatovanie, že česká literat ra ',očkovala'.Slovákov odbojníctvom česk1Ích
dgjín atd'., zosilĎuje t,jlm, že ho mení na rečnícku otázku a pridáva druhri:
''Ci
to nebola ona, čona Slovensku podnietila a vybičovala dnes už mocné
masové trižby v českom politickom slovníku nazvané separatistickÝmi?''
''zásadnych
Pri
nedorozumeniach'' ttžnehovorí o .'tmav5íchmrakoch.', a]e
o znemoŽĎovaní koncepcie československej národnej jednoty' A vraj práve
česká kulttira a dejiny v boji proti tejto koncepcii dali do rÍrk slovensk5i'ch
',či
už autonomistov alebo regionalistov... najnebezpečnejšiu zbraĎ: chuť
a vÓl'u vytvoriť sanrobytn;y' národn}i organizmus slovensk;i', (s' 20). (Ide
zrejme o štylistické faux pas, autor určite myslel na samostatné riadenie
vlastnych vecí, ale v spoločnom štáte, ako vyp\wa z nasledujrícich formulácií
o spoločnej tradícii, spoločnej kultríre bez ohl'adu na jazykové rozdiely.)
I d,alej hovorí o ''spoločn5íchzáujrnoch a spoločn;í'chrilohách vo všetk ch
odboroch''. kde nemÓže prekážať ani jazyková otázka, ak '.našemyšIienky,
trížbya skutky budri sa uberať spolu, za spoločnym cielbm'.. Táto nečakaná
zmierlivosťrozviedla aj konečnédakovanie českej literatrire: '.Jednoducho
- Slovensko bez nej by nebolo dnes tam, kde je - v dobrom zmysle. Nech
sa okolnosti akokoltek utvária, ten vply'v donesie svoje poŽehnané ovocie
- na váčšiu česťa chválu českej literatríry a českej kultriry vÓbec'.'
T\r by sme rnohli skončiť pripomenutia epizÓdy zo slovensko-česk3Ích
literárnych vzťahov starej vyše šesťdesiat rokov. Dopovedzme si ju však
ešte dvoma drobnejšími, zato rovnako príznačn}ími pre nejednoznačn
osobnosť Mila Urbana. V decenbri 1938 (teda po mníchovskom diktate
a po vyhlásení autonomie Slovenska) uverejnil v Eláne staťNa dobrej ceste:
o našom pomere h Čechom. V nej sa opáť hovorí aj o literatrire a opáť
predovšetk1fon politicky - teraz bojovnejším št1flom. Zo zaliatkl samé qičitky
na českri stranu, že nepochopila Strira ani slovenské snahy o dobudovanie
národnej jednoty, vedomia národnej spolupatričnosti, že budovala ''fiktívny
národ'., čo bolo vlastne .'rafinovanYm odnárodĎovacím procesom''.
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Urbanove rivahy napriek skrytému podtÓnu _ v porovnaní s písačkami
l'udáckej tlače(hoci' ako náš prozaik napísal v citovanych památiach, v
denníku Slovák pod Sidorovym rozvážnymvedenímprotičeskykurz nepre.
sahoval hranice vnrítornejpolitikv aj ked'sa naĎho tlačilo.'.,'s.235) - mu.
seli znieťčeskymušiam div nie ako rajská hudba. A tak DruŽstevnípráce
vydala origináInu prednášku ako dvadsaťstranovribroŽrírkuČesháliterattira a Sloudc' (1934).Nevedno, čisa autor rozhodol text sám prepracovať
a rozšíriť,alebo mu to poradili zježené,'ludáckekruhy''. Faktom je, žev
brožrirkeje Urban radikálnejšíi menej obrazny. Niekde iba vymieĎa a
doplha jednotlivéslová, inde celéodseky.Všimnime si aspoĎ niekolko prípadov.
V záveru prvej časti, ktorá sa končila česk3ímotváraním okien myšlienkovym pr dom od západu, pridal Urban kritiku vlastnfch rodákov, lebo na
.'len
tie západné prťrdy reagovali
minimálne''. ospravedlĎoval ich čiastočne
''ich
tym, Že sme
dostávali precedené a tendenčne spracované kultrirou
,.L.en
tak si možno'"1zsvetliťt priamo samowaŽedmad'arskou'.. A pokračuje:
nťr neiičasť velkej váčšiny slovenskej inteligencie na pohyboch, ktoré sa
odohrávali za hranicami a ktoré' ked'uŽ ničím, mohli nám slrižiť aspon
povzbudením, dobr m príkladom, vzorom v chabom národnom boji,. (s. 20).
'.Naše
V kritike Slovákov pokračuje aj na začiatku druhej kapitoly.
(oslobodenie)
najtajnejšie tríŽby'.
sa splnili'.takrečeno bez nášho pričinenia'.,
,'predbehol''
bez bo.ia, či už na fronte alebo v zázemi, Slovákov prevrat
a
.,kedykolVek prevziať
zastihol nepripravenych
na seba funkciu samostatného
štátu''. Dá sa to pochopiť' lebo inde sa také niečopripravuje celégenerácie...
Potom pokračoval v rívahách o rilohe českej literatríry dovÍšiťpolitick
prelrat kultrirnym iba s váčšími-menšími štylistick mi ripravami. Dokladá
však, že Slováci napriek qiznamnému vplyvu českej literatriry všeličočeské
''z
nepochopia nie
nejakého reakcionárstva, ktoré sa nám tak rado prišíva
(s.
za golier"
14), nie z "historickej indiferentnosti", ale pre "TSpercentn;i
ortodoxne-katolícky svetonázor'', ktory sa asi nikdy nepodarí zlomiť ani
korigovať' Napokon, ani vraj netreba, lebo ide o minulosé, ktorá sa dnes
pouŽíva ''len na demonštračnéričely,'(Urban konkrétne uviedol propagovanie
''s jeho
Jana Husa, Havlíčka, Jiráskovych historick;ich románov, Machara
básĎami proti Rímu..).
Potom brríni m]adšiu slovenskír generáciu odchovanri česk;imi profesormi
(ráta sa do nej) a tvrdí, že českri kulttiru nielen dobre pozrrá, ale aj chápe,
viacej sa zaujíma i pozná všetko českéneŽ druhá strana slovenské. Doslova
je ''presiaknutá česk m životom'' (s. 15), hoci nemožno hovoriť o .,nejakom
priamom vplyve'. alebo '.bezvyhradnom.'prijatí všetkého českého,lebo vplyv
dvoch kult r na seba b;íva ''rižasne komplikovan
, r znorody a nevypočítatelh:Í,' (s. 16). T\r Urban zbadal' že sa ocitol v abstrakciách, nuž sa vrátil
k pÓvodnému textu o chybe, keby mali Slováci nekriticky a bez vyhrad
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prijať celii českri minulosť alebo česk;i zorn;f'
uhel. Častejšie pritom opakuje,
že treba skoncovať s minulosťou, lebo nastali nové
časv
Poslední časťopáť rozvádza i radikalizuje. PÓvodno reste
okno do sveta
konkretizuje t1 m, že myslel popri domácej poézii, prÓze,
dráme, vede i na
preklady a na publicistiku. "Na tejto dobre
vyzbrojenej lodi dostali sme
sa i do tak;ích zátok, kam pre velké medzery slovenskáj
literatriry a pre
nedostatok rečovych znalostí v širších kruhoch slovenskvch.'
by š,,'" .u
neboli dostali' Česká literatrira je na Slovensku doma,
zijti a rastri s nou
najmá mladší spisovatelia a obe literatriry by sa mali s|ále,,"á;o*.,"
doplhať,
tak ako káže,,daná situácia, zdrav5Írozum a objektivita'' (s.
19) aj napriek
'.najdivším...
pfipadn m
politick m hádkam''.
Závetečné odseky predn ášky rczládzav ráznejších formuláciách'
PÓvodné
.
konštatovanie, Že česká literatrira ''očkovala'.Slovákov
odbojníctvom česk}ich
dgjín atd,., zosilĎuje t,!m, že ho mení na rečnícku otázkuá pridáva
drulrri:
''Ci
to nebola ona, čona Slovensku podnietila a vybičovala
dnes uŽ mocne
masové t,j'žby v českom politickom slovníku nazvané separatistickÝmi?.'
Pri ,'zásadn5ích nedorozumeniach.. r.rŽnehovorí o ''tmavych
mrakoch.', ale
o znemoŽĎovaní koncepcie československei národnej jednoty.
A vraj práve
česká kuItrira a dejiny v boji proti tejto koncepcii dali do
rrik slovensk;7ch
''či
už autonomistov alebo regionalistov.. najnebezpečnejšiu
zbraĎ: chuť
a vÓl'u vytvoriť samobytn národn}i organizmus slovensk;i'' (s.
20). (Ide
zrejme o štylistické faux pas, autor určite myslel na samostatné
riadenre
vlastnych vecí' ale v spoločnom štáte' ako vypl ,va z nasledujricich
formulácií
tradícii, spoločnej kultÍrre bez ohl'adu na jazykové rozcliely.)
9 9p9ločnej
I dalej hovorí o',spoločnych záuÚrnoch a spoločnych rílohách
vo všetk ch
odboroch''. kde nemÓže prekážať ani jazykivá otázka,ak ''naše
myšlienky,
tužby a skutky budrí sa uberať spolu, za spoločn;Ímcielbm''
' Táto nečakana
zmierlivosťrozviedla aj konečnédakovanie českej literatríre: ''Jednoducho
- Slovensko bez nej by nebolo
dnes tam, kde je - v dobrom zmysle. Nech
sa okolnosti akokolVek utvária, ten vplyv donesie svoje poŽehnané
ovocie
- na váčšiu česťa chválu
českej literatriry a českej t,'it.i.y vÓbec.''
T\r by sme rnohli skončiť pripomenutia epizÓdy zo slovensko-českfch
literárnych vzťahov starej vyše šesťdesiat rokov' Dopovedzme
si ju však
ešte dvoma drobnejšími, zato rovnako príznačn;ími pre nejednoznačnu
osobnosť Mila Urbana. V decembri tgas (teda po mníchovskom
diktáte
a po vyhlásení autonomie Slovenska) uverejnil v Eláne staťNo
d'obrej ceste:
o našom pomere h Čechom, V nej sa opáť hovorí aj o literatrire
á opať
predovšetk;fon politicky - teraz bojor'rrejšímšt}ilom.
Zo začiatku samé q/čitky
na česk stranu, že nepochopila ŠtÍrraani slovenské snahy
o dobudovanie
národnej jednoty, vedomia národnej spolupatričnosti, Že budovala '.fiktívny
národ.', čo bolo vlastne ''rafinovan1im odnárodĎovacím procesom''.
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LITERÁRNEvEDNÁ BoHEMISTIKA vn Švnosxu

Urbanova ostrá polemika s koncepciou jedného československého nríroda'
slovenčiny ako nárečia češtiny,s českou neochotou chápať slovenské záujmy
atď, bola opodstatnená - lenže - oneskorená o celé roky a v decembri 1938
už dosé zbytoiná' Možno ju inšpiroval neprestávajrici lament niektor;fch
(Urban
česk;fch publicistov nad smutnymi koncami jednonárodn]fch risilí
pasáŽzo
záveru
nikoho nespomíná, vyčítavšeobecne).Nepriamo o tom svedčí
.'My
svoje
Máme
nohách.
Slováci stojíme dnes na vlastn;fch
článku:
máme
Cechom
Kbratom
chceme
uskutočĎovať.
a
tie
ciele
povinnosti, svoje
ib';"d''.' prosbu, aby toto už raz pochopili a podl'a toho sa zariadi1i. Načo
.,u.il,' tvoriťjeden front, ked'život u nás vyžaduje si dva fronty?... okrisili
sme slobody ateraz uŽ nevzdáme sa jej tak ťahko....'
V porovnaní s prednáškou v Družstevnej práci twdo znejír i programové
Urbanove rivahy o nov5Íchrilohách slovenskej literatriry. Ich štj'l ovplyvnila
vzrušená rétorika vtedajšej situácie. V podstate zrejme chcel iba zďÓrazniť
špecifickosťkaŽdej národnej literatÍrry, tedai slovenskej, ked'pripomínal,
.'ozvenou, nárečovym,
''s
časťou',českej, jej
že naša spisba nemÓŽe b1't
(1929), takŽe
sekundárnym zjavom.'. To napokon d6razne odmietol už Šalda
''Preto neh1'adať a
typu:
hádam neboli potrebné či attuátne formulácie
netvoriťv nej nasilu čosi.čonás s Čechmi spája... my... musíme vyjadrovať
to, čonás od Čechov delí, v čom sa odlišujeme, v čom sme iní, lebo základnou
požiadavkou každej národnej literatriry je odhďbvať dušu, slovom vsadrovať
typické, mentálne znaky toho národa, ktorému ona patrí...''
Zďá sami, Že predsa len nezabuchol celkom dvete za spojivami s českou
Iiteratrirou, hoci in;fon spÓsobom a tÓnom neŽ Novomesk;f vo svojom',SNelríčení
Cechmi
(o niekol'ko mesiacov v tom istom Eláne). Urban totiž ešte pridal:
sa,
vázniť
pomer.
Nie
bratsky
i na tomto poli postačí nám riplne srdečny
jeden
nechceme,
druhy
alebo
kam
tam'
za
vlasy
nie sa ťahať vzájomne
...a|euzájotnne sa pod'porouať u tom, čoruimide z duše, zo srdca: my snahy
české'oni snahy naše, my ich, oni naše ciele, i keby sa ony pohybovali na
rozdielnych cestách, v rozdielnych rovinách....'
Aby sme si potvrdili, Že azd'a nič nie je naozaj také jednoznačné ako
sa na p.vy pohl'ad m6že zďať,- pripomeĎme si poslednrí epizÓdku. Milo
Urban dva roky po vzniku slovenského štátu (1941) vydal novÍr verziu
románu Hmly na suite. Vynechal z neho rozsiahle charakteristiky politickej
situácie (prípadne ich aspoĎ podstatne skrátil), vyčiarkol vel'a lyrick]fch
česk;fch postáv'
partií. Napodiv poslovenčil aj priame reči a diďÓryviacerych
však dÓslednf.
Nebol
či^,o,p,á,unie ochudobnil (wčítala mu to aj kritika).
jeho
hl'adiska je
nášho
Z
klrič.)
preskrima
(Možno sa nájde ochotn , čo
najmá
invektívy,
protičeské
všetky
azda
vynechal
zaujímavejšie, že Urban
- čím boli
zvalbvanie príčin všetkého zla v prvej republike na Cechov
prtznačnénajmá postavy poprednych l'udákov, najmá farár S kora. Tieto
prekvapujrice zásahy určite nelykonď preto, aby nT/šoval protičeské náady.'.

MILoSLAVA

SLAVÍČKoVÁ

Ve svémpĚíspěvkubych chtěla objasnit,jaké místomá bohemistika v sy.
stémušvédskfchuniverzit a ve švédské
slavistickétradici vrjbec.Dále budu
referovat o literárněvědné bohemistice na univerzitách a o vyuce české
literatury. Zvláštníkapitola je věnována literárněvědnébohemisticemimo
univerzity. Y závéru se pak zam šlímnad tím,jak by mateŤská země mohla
pomoci rozvoji této disciplíny. K čIánku pŤipojuji v5Íběrovoubibliografii
švédsk]fchliterárněvědn;ich bohemistri. Ta zahrnuje i některépráce, Řteré
jsou na pomezí mezi literární vědou a popularizací literatury.
Chci zde
totížvytžít jedinečnépŤíležitosti,kterou tento kongres post<ytt,a podat
co nejširšíobraz o činnostibohemistri ve Švédsku.
PŤi zptacovánístaršíhistorie švédské
bohemistiky jsem mimo jiné čerpa|a ze statí profesora l]ubomíraĎuroviče,Gunnara Jacobssona a J6zetá
TbypuÓka.

Bounlusrrxe

NA ŠvÉDsl.fcrrr.rxrvnnzrrÁcrr

Švédskáslavistika je tradičně zaměŤenana lingvistiku a na vyučování
jazyka. Pro jazykovézaměňeníšvédsk;Ích
univerzit je symptomatické,že
všechny slovanské ristavy na švédsk;íchuniverzitách mají jen jedno
systemizovanémísto profesora, a tím je profesor slovansk;/'ch;azytri.
Slovanskéjazyky se nyní učína pěti švédsk;ichuniverzitách, ál" É"sti.,u
jen na čtyŤechnejstarších.Už od roku 1883 se učíslovanské jazyky
na
univerzitě v Uppsale, ale teprve v roce 1890 tam byl za|ožen_jako první
ve Svédsku_ slovansk;Íristav neboli katedra slovansk;íchjazykri. Aíroku
1920 pak pŤibyl dalšíslovansky ristav, a to v Lundu, na druhé nejstarší
švédské
univerzitě. Slovansk;im jazyk m se tam však učilouŽ od roku tgos.
Teprve od konce tíícátj,ch let pŤistupuje Stockholm a od čtyŤicát;Ích
let
Giiteborg.
Češtinase periodicky vyučovalav Uppsale užod konce minulého století
a soustavněji v době meziválečné,kdy byl vyrrčovánímpověŤenEmil Walter.
. Status češtinybyl definitivně regulován roku 1948, kdy byly zŤízeny
dva tzv' zahraničnílektoráty češtiny,
jeden v Uppsale a;eaen v Lundu'
Uppsalsk;í lektor vyučuječeštinui ve Stockholmu a lundsk měl podle
privodního záměru učiti v Gciteborgu' Společn;Ílektorát pro Lund u dot"borg však byl těžkouskutečĎovateln;/pro velkou vzdálenost obou měst.
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LITERÁRNEvEDNÁ BoHEMISTIKA vn ŠvÉosxu

Urbanova ostrá polemika s koncepciou jednéhočeskoslovenskéhonároda,
slovenčiny ako nárečia češtiny,s českouneochotou chápať slovenské záujmy
atď. bola opodstatnená - Ienže- oneskorená o celéroky av decembri 1938
už dosé zbyt,oéná,Možno ju inšpiroval neprestávajrici lament niekto4fch
(Urban
česk ch p,,bli.i.to1, nad smutnymi koncami jednonárodn;ích risilí
záveru
pasáŽ
zo
nfto|o nespomíná, vyčítavšeobecne).Nepriamo o tom svedčí
''My Slováci stojíme dnes na vlastn ch nohách' Máme svoje
článku:
povinnosti, svoje ciele a tie chceme uskutočĎovať.Kbratom Cechom máme
ib.1"d.'., pro.bo, aby toto už raz pochopili a podl'a toho sa zariadili. Načo
.'u.il.' tvoriť;edenfront, ked'životu nás vyžadujesi dva fronty?'.. okrisili
sme slobody ateraz už nevzdáme sa jej tak l'ahko...'.
V porovnanís prednáškou v Družstevnejpráci twdo znejri i programové
Urbanove rivahy o noqÍch lohách slovenskej literatriry. Ich štÝl ovplyvnila
vzrušená rétorika vtedajšejsituácie. V podstate zrejme chcel iba zďÓrazniť
keď pripomínal,
špecifickosťkaŽdej národnej literatriry, teda i slovenskej,
''ozvenou,nárečovfm,
.'sričasťou.'
jej
českej,
b5rt
nemÓŽe
žl naša spisba
(].929),takže
sekundárnym zjavom'..To napokon dÓrazne odmietol užŠalda
',Preto nehl'adať a
typu:
hádam neboli potrebné či aktuálne formulácie
netvoriťv nej nasilu čosi,čonás s Čechmispája...my...musímevyjadrovať
to, čonás od čechovdelí,v čomsa odlišujeme,v čomsme iní, lebo základnou
pážiadavkoo každejnáánej literattiry je odha]bvaťdušu,slovom vyjadrovať
iypické, mentálne znaky toho národa, ktorému ona patrí...''
Zďásami',že predsa ien nezabuchol celkom dvere za spojivami s českou
literatrirou, hoci in1/mspÓsobom a tÓnom nežNovomes\f vo svojom-Nelričení
''S
(o niekolko mesiacov v tom istom Eláne). Urban totižeštepridal: Cechmi
i na tomto poli postačínám riplne srdečnybratsk3ípomer. Nie vázniť sa,
nie sa ťahaťvájomne za vlasy tam' kam jeden alebo druh1f nechceme,
,..a\euzd'jomnesapod'porouaťu tom, čonámide z duše,zo srdca: my snahy
na
české,oni snahy naše,my ich, oni našeciele, i keby sa ony pohybovali
rozdielnych cestách, v rozdielnych rovinách....'
jednoznačnéako
Aby sme si potvrdili, že azd'anič nie je naozaj také
poslednri
epizÓdku. Milo
si
pripomeúme
zďat
pohťad
m6že
prv;1
na
sa
(1941)
novÍrverziu
vydal
Urban dvaioky po vzniku slovenskéhoštátu
politickej
charakteristiky
rozsiahle
neho
románu Hrnly na suite.Vynechal z
ch
lyrick
vel'a
vyčiarkol
skrátil),
podstatne
(prípatlne
aspoĎ
ich
situácie
partií. Napoďiv poslovenčilaj priame rečia diďÓry viace4fch česk:íchposLív'
ií..o"p.á.,uoie ochudobnil (wčítalamu to aj kritika). Nebol však dÓslednf.
(Možno sa nájde ochotn;Í,čopreskírma jeho kl'rič.)Z rlášho hl'adiska je
zauj ímavejši", ž" U.bu.' .'ynechal azda všetky protičeskéinlektívy,, naj má
zvďbvanie príčin všetkéhozla v prvej republike na Cechov čímboli
S;/kora.,Tieto
prízlačnénajmá postavy poprednfch l'udákov, najmá farár
prekvapujrice zásÁy určitenelykonď preto, aby a4yšovď protičeskénrálady...

MILoSLAVA SLAVÍČKoVÁ

Ve svém pŤíspěvkubych chtěla objasnit, jaké místo má bohemistika v systémušvédskch univerzit a ve švédské
slavistickétradici vribec.Drílebudu
referovat o literárněvědné bohemistice na univerzitách a o qfuce české
literatury. Zvláštníkapitola je věnována literárněvědné bohemistice mimo
univerzity. V závěru se pak zam;fšlímnad tím,jak by mateŤská země mohla
pomoci rozvoji této disciplíny. K článku pŤipojuji v;iběrovou bibliografii
švédsk ch literárněvědn;Ích bohemistr!. Ta zahrnuje i některépráce,iteré
jsou na pomezí mezi literární vědou a popularizací literatury. Chci zde
totižvyužítjedinečnépŤíleŽitosti,kterou tento kongres poskytl, a podat
co nejširšíobtaz o činnosti bohemistri ve Švédsku.
PŤi zpracovánístaršíhistorie švédské
bohemistiky jsem mimo jiné čerpala ze statí profesora l]ubomíra Ďuroviče, Gunnara Jacobssona a J1zefa
TbypuÓka.
BoHEMIsTIKA NA ŠvÉDsI.ÍCHUNIvERzITÁcH
Švédskáslavistika je tradičně zaměŤena na lingvistiku a na vyučování
jazyka. Pro jazykové zaměŤeníšvédsk]Ích
univerzit je symptomatické, že
všechny slovanské ristavy na švédsk1fchuniverzitách mají jen jedno
systemizované místo profesora, a tím je profesor slovansk;ích jazykt:'.
Slovanskéjazyky se nyrríučína pěti švédsk;Éch
univerzitách, ale čeština
jen na čt1r.echnejstarších.UŽ od roku 1883 se učíslovanskéjazyky na
univerzitě v Uppsale, ale teprve v roce 1890 tam byl založen-jako první
ve Svédsku - slovansk rístav neboli katedra slovansk chjazyk . AŽ roku
1920 pak pŤibyl dalšíslovansk;Í ristav, a to v Lundu, na druhé nejstarší
švédské
univerzitě. Slovansk;im jazyk m se tam však učilouŽ od roku 1908.
Teprve od konce tŤicát ch let pŤistupuje Stockholm a od čtyr'icát;Íchlet
Gtiteborg.
Češtinase periodicky vyučovďa v Uppsale uŽ od konce minulého století
a soustavněji v době meziválečné,kdy byl vyučovánímpověŤenEmil Walter.
Status češtinybyl definitivně regulován roku 1948, kdy byly zŤízeny
dva tzv' zahraniční lektoráty češtiny,jeden v Uppsale a jeden v Lundu.
Uppsalsk;í lektor vyučuje češtinui ve Stockholmu a lundsk;f měl podle
privodního záměru učiti v Giiteborgu. Společn lektorát pro Lund a G<iteborg však byl těŽko uskutečĎovateln]fpro velkou vzdálenost obou měst'
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Tam byly ovšemliteratury ''ma ch národri'' zcela opomíjeny.Do studijních
plánri slovansk ch rístav by|y zaíazeny pouze krátkodobé orientační
pŤednášky o dějinách jednotlivfch literatur. I z popisu literárněvědné
profesury ve Stockholmu (.'profesura slovansk;/chlazykri se zaměŤením
na rusk;Í jazyk a literaturu.') je patrn1ftradičnídriraz na jazyk.
Profesor Nilsson měl velkou zásluhu o rozvoj švédskéliterárncvědné
slavistiky. Věnoval se sám sice pŤedevším
ruskéliteratuŤea ve druhéŤadě
literatuňe polské,ale cenil si českéliterárněvědnétradice. obrátil pozornost
svfch Žákri k metodám pražskéškoly a zejménak pracím Romana Jakobsona. NěkteŤí z jeho Žák se českéliteratuŤe okrajově věnovali, napŤrklad
docent Lars Kleberg ze Stockholmu a docentka Fiona Bjtirlingo,,á, která
od roku 1974 prisobív Lundu. Lars Klebergse zab;y'valMiianemkunderou.
Fiona Bjtirlingová sledovalav ByIo nds pět Kar|aPoláčka svétéma.ti. obraz
dítětev literatuŤepro dospělé;ve stati o Nudě u ČecfuichAlexandra Ki*".,ta ji mimo jiné zajímápozice čtenáŤepocházejícíhoz jinéhokulturního kontextu. Pod vedenímNilse Ákeho Nilssona obhájila v roce 1974 Miroslava
Petrovská-Svenssonová svou licenciátskou práci ,Ljuqtn och prosastil i Karel
Čapeksuerh(Životnínázor a styl v prÓzáciKarta Čápka);po"aJji"" t e"pkovské tematice vrátila.
Profesor Nilsson uváděl některé českéautory sqfmi pŤeklady,články
v tisku a rivody ke kniŽním vydáním, napŤíkladk v boru z českéhumoristicképr6zy Bercittelserur bd,dafickorna: TJechisk sati4 humor och bercittar.
gltidje (1954).Psal také o Holanovi, Kunderovi a Nezvalovi. Zejménase
však vracel k Jaroslavu Haškovi, mimo jiné články o recepciDoÓ réhouojá,ha
Šuejhave Švédsku.
K šíňení
znalostío siovansk:fchliteraiurách pŤispěliaké
tím,žese vyznamně podílelna založenÍ
a redigováníročenkySlavisk Kulturrevy (Slovanská kulturní revue)' kterávycházela 1980-1984.V každém
číslebyly uvedeny články o českéliteratuŤe a celéjednočíslobylo věnováno
Jaroslavu Haškovi.V rámci nobelovsk;Íchs5rmpoziízorganizoval mezinárodní s5rmpoziumThe Slavic Literatures and Modernism. V;fsledkembyl anglicky psan;f sborník The Slauic Literatures and' Modern.ism (1987).v němŽ
byla zastoupena i literatura česká.Jen pro zajímavost:Nilssonriv zájem
o slovanskou i českoukulturní oblast byl skutečněširok . Rád a dobŤepsal
i o českémjídle a pivě.
Nynější profesor slovansk;Íchliteratur ve Stockholmu Peter Ahlberg
Jensen je zaměŤenna literaturu ruskou. Literárněvědná bohemistika ve
Stockholmu je zastoupena pŤedevším
hostujícímipŤednrášejícími
a sporadiclry
je jí věnováno místov tiskovinách ristavu jako v Meddelanden frán institutionen Íir slaviska och baltiska sprák (Zprávy Ústavu pro slovanskéa baltické
jazyky), Na Slovanském ristavu ve Stockholmu vystudoval češtinu
Mats
Larsson, kte4f v roce 1992 na Ústavu nordistiky obhájil svou disertační
práci, jejížtitul v mémčeskémpŤekladuzníZ češtinyd,ošuédštiny:
Strategie

od počátkuosmdesátych let se pro velk]f rrist počtustudentri v Lundu a
oboru od myšlenky ríplně upustilo,
celkovérozšíŤení
Driležit byl rok 1962, ktly se zrovnoprávnilo postavenítzv. mal ch
jazykri s velkymi. Znamenalo to, žese z češtinystal obor,kter je moŽno
.,maly.'doplĎkov5i
a ne pouzejako
studovat samostatně navšech r1rovních,
pŤedmětruštiny.
A BoHEMISTÉ
LITERÁRNĚVĚINÁ noHott,tISTIKA
Ne ŠvÉnsrfcu uNr\TnzItÁcH
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AŽ do dvacát]Ích let tohoto století se na žádnéuniverzitě nevyučovalo
pŤedmětuslovanskéliteratury' PŤestovšakj1žv 19.stoletívznik]y některé
práce z oboru literárněvědné bohemistiky. V roce 1865 publikoval Karl
literatury, napsanou švédsky'Její
bollan v Helsinkách prácí zoboru české
a zelenohorsfu|:
hrd'Iouéduorsh!
pŤekladu
zní
Ruhopis
název v mémčeském
poznamhy.
a
uysuětlující
uod
literárněhistoricky
ze
staročeštiny,
Pí"ehtad
Collanova práce je zajímavázedvou d vodri:jehozasvěcen;íliterárněhistoricky tivod je prvním soustavnym pŤehledemčeskéliteratury psanym
švédsky.Nadto je prosycen neskr1/van;imisympatiemi k českémuobrození,
doslova buditelsk m duchem, a pevnou vírou v pravost Rukopisti'
V roce 1932 vydal Per M. Hebbe v Uppsale svou disertaci, jejížtitul
u Čechácha na Morauě (Studie o česhlch
v českémpŤekladuzní Šuécloué
Nejde o literárněvědnou práci v pravém
literatuŤe).
liclouych tradicích a
slova smyslu. Hebbe zd'eužíváčeskéliteratury jako jednoho z pramenri
za tŤicetiletéválky v pojetí Cechri.
pro sledování svéhotématu: Švédové
a tradice, pojednávajícío
literatura
Zajimaváje kapitola Protestantská
kteŤíbyli ve švédsk1ich
těch,
zejména
exulant
česk
ch
pracich
,
litárárních
službách.
Vín-rkačeskéliteratury se poprvéobjevila ve studijním progTamu švédské
univárzity v roce 1929. Nordista Emil Walter pŤednášeltehdy v letním
semestru ojihoslovanskych a západoslovansk ch literaturách, tedy i o literatuŤe české.
Jedním z vŮbec prvních dokt,onrzaměŤen;Íchna literárněvědnou slavistiku byl Nils Áke Nilsson (1917-1994).Ve svédisertaciDie Apollonius.Erzti.
hluigen in d.erslauischenLiteraturen (1949)pojednává i o literatuŤečeské.
Nlts Áte Nilsson se později sta1prvním profesoremslovansk.fchliteratur
ve Švédsku'Tato nová profesora by1azŤizenaroku 1967 na univerzitě ve
Stockholmu a je doposuá jedinou svéhodruhu ve Švédsku'Její zŤízenímělo
samozŤejměvelk;f qfznam pro v;Íchovuliterárněvědnych slavistri a také
pro zqíšáníprestiželiterárněvědné disciplíny. Dlouho totižexistoval názor,
Že studium literatury se má pěstovat pouze na katedrách literárněvědn ch.
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Tam byly ovšemliteratury ''mal:fchnárod '' zcela opomíjeny.Do studijních
plán slovansk;fch ristavri by|y zaÍazeny pouze krátkodobé
orieniační
pŤednášky o dějinách jednotlivfch literatur. I z popisu literárněvědné
profesury ve Stockholmu (,,profesuraslovansk chlazykri se zaměŤením
na rusk]Íjazyk a literaturu.') je patrn;f tradičnídriraz na jazyk.
Profesor Nilsson měl velkou zásluhu o rozvoj švédské
literárněvědné
slavistiky. Věnoval se sám sice pňedevšímruské literatuŤe a ve druhé Ťadě
literatuŤepolské,ale cenil si českéliterárněvědnétradice. obrátil pozornost
svfch žákri k metodám praŽskéškoly a zejménakpracím Romana Jakobsona. NěkteŤí z jeho žák se českéliteratuŤe okrajově věnovali, napirtlad
docent Lars Kleberg ze Stockholmu a docentka i.iona Bji;rlingo,,á, která
od roku 1974 prisobív Lundu. Lars Klebergse zab]fval Miianemkunderou.
Fiona BjÓrlingová sledovalav Bylo ruis pětKar|aPoláčka svétéma'ti. obraz
dítětev literatuŤepro dospělé;ve stati o Nudž u ČechdchA]exandra Ki-".,ta ji mimo jin ézajímápozic-ečtenáŤepocházejícíhoz jinéhokulturního kontextu' Pod vedenímNilse Ákeho Nilssona obhájila v roce Ig74Miroslava
Petrovská-Svenssonová svou licenciátsk ol práci Liusyn och prosastili Karel
Čapeksuerk (Životnínázot astyl v prÓzách xu.ta Čapka}
íá'Jo:i." r..'okovské tematice vrátila.
Profesor Nilsson uváděl některé českéautory sqimi pŤeklady,články
v tisku a rivody ke kniŽním vydáním, napŤíkladk vfboru z českéhumoristicképtÓzy Bertittelser ur bdda fickorna: TJeckisk sati4 humor och bertittar.
gltidje (1954).Psal také o Holanovi, Kunderovi a Nezvalovi. Zejména
se
však vracel k Jaroslavu Haškovi, mimo jiné člrínkyo recepciDobréhouojtika
Švejkave Švédsku'K šíŤení
znalostío slovansk;fchliterjurách prispcliake
tím,žese v;íznamněpodílelna zaloŽenía redigovánírotenky Slavisk Kulturrevy (Slovanská kulturní revue),která vycházela 1980-1984.V každém
číslebyly uvedeny čIánkyo českéliteratuŤe a celéjednočíslobylo věnováno
Jaroslavu Haškovi.V rámci nobeIovsk;fchsym poní zotgarizovál mezinárod.
ní s5rmpoziumThe Slavic Literatures and Modernism. V]fstedkembyl anglicky psan;Ísborník The Slauic Literatures and Moderiisrn (I987í,v nEmz
byla zastoupena i literatura česká.Jen pro zajímavost:Nilssonív zájem
o slovanskou i českoukulturní oblast byl skutečněširok;í.Rád a dobňepsal
i o českémjídle a pivě.
Nynějšíprofesor slovansk ch literatur ve Stockholmu Peter Ahlberg
Jensen je zaměŤenna literaturtr ruskou. Literárněvědná bohemistika ve
Stockholmu je zastoupena pŤedevším
hostujícímipžednríšejícími
a sporadiclry
je jí věnováno místov tiskovinách ristalrr jako v Meddelanden
frán institutionen Íir slaviska och baltiska sprák (Zprávy Ústavu pro slovanskéa baltické
jazyky). Na Slovanském ristavu ve Stockholmu vystudoval
češtinuMats
Larsson, kter v roce 1992 na Ústavu nordistiky obhájil svou disertační
práci, jejížtitul v mémčeskémpŤekladu zníZ češtinyd,ošuéd,štiny:
Strategiz

od počátku osmdesá|Ích let se pro velk r st počtustudentri v Lundu a
oboru od myšlenky riplně upustilo.
celkovérozšíŤení
Driležit:Íbyl rok 1962, kdy se zrovnoprávnilo postaveni tzy. mal;fch
jazykťrs velkymi. Znamenalo to, žese z češtinystal obor,kter je možno
.'maly,'doplĎkov1i
studovat samostatně na všechrirovních,a ne pouzejako
pŤedmětruštiny.
LrrnnÁnNĚvĚDNÁ BoHEMISTIKAA BoHEMISTÉ
UNI\.ERZITACH
NA ŠVÉDSI{ÝCH
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Až do dvacát;ích let tohoto století se na žádnéuniverzitě nevyučovalo
pŤedmětuslovanskéliteratury' PŤestovšakjižv 19.stoletívznikly některé
práce z oboru literárněvědné bohemistiky. V roce 1865 publikoval Karl
Její
]iteratury, napsanou švédskv.
Collan v Helsinkách prácízoboru české
zelenohorshj:
a
hrálouéduorsk!
pŤekladu
zní
Ruhopis
název v mémčeském
Pí.eklaclze staročeštiny,literárněl storick! tiuod a uysuětlujícípoznd.mhy.
Co]lanova práce je zajimavá ze dvou drivodri:jeho zasvěcen literárněhistoricky tivod je prvním soustavnym pŤehledem českéliteratury psan;Ím
švédsky.Nadto je prosycen neskr van;fini sympatiemi k českémuobrození,
doslova buditelsk5Ímduchem' a pevnou vírou v pravost Rukopis .
V roce 1932 vydal Per M. Hebbe v Uppsale svou disertaci, jejíŽtitul
u Čechdcha na Morauě (Studie o česhlch
v českémpŤeklaďu zní Šuéc]oué
Nejde o literárněvědnou práci v pravém
a
literatuŤd.
tradicích
lidou^ích
slova smyslu. Hebbe zde lŽívá českéliteratury jako jednoho z pramenri
za tŤicetiletéválky v pojetíCechri.
pro sledovánísvéhotématu:Švédové
a tradice, pojednávajícío
literatura
Zajimaváje kapitola Protestantská
literárních pracích českychexulantri, zejménatěch, kteŤíbyli ve švédsk]/ch
službách.
Vjrrka českéliteratury se poprvéobjevila ve studijním progTamu švédské
univerzity v roce 1929. Nordista Emil Walter pŤednášeltehdy v letním
semestnr ojihoslovansk ch a západoslovanskychliteraturách, tedy i o litera.

tuŤe české.
Jedním z vribec prvních doktonr zaměŤen ch na literárněvědnou slavistiku by1Nils Áke Nilsson (1917-1994).Ve svédisertaciDie Apollonius-Erzdblungen in d,erslauischenLiteraturen ( 1949)pojednávái o literatuŤečeské.
Nils Áke Ni1sson se později stal prvním profesoremslovansk.fchliteratur
ve Švédsku'Tato nová profesora by|azŤizenaroku 1967 na univerzitě ve
Její zÍizenímélo
Stockholmu a je doposudjedinou svéhodruhu ve Švédsku.
slavistri a také
pro
literárněvědn;/'ch
v5íchovu
vyznam
velk
samozŤejmě
prestiželiterárněvědné disciplíny. Dlouho totiŽ existoval názor,
pro zv;/'šení
žestudium literatury se má pěstovat pouze na katedrách literárněvědnych.
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jazyka. Jde tedy o teorii pŤekladu'kde Mats Larsson
pí^ehla'd'u
do houot-ouého
na pŤekladech Hrabalov ch textti, zejménaTarlečníchhodin pro staršía
pohročilé,zkoumá prostŤedky,které indikuji v,lrazové kvality textu.
Mats Larsson je také piln;/'mpŤekladatelema popularizátorem české
literatury a spoluautorem (s Mártou Bergstrandovou) bibliografie pŤekladri
českéa slovenskéliteratury, jejížtitul bychom mohli pŤeložitod Ruhopisu
a slouenské
po Listopadou! uragán: Bibliografie české
hrálouéduorského
pŤehladu 1862-1991,ježzahtnujenejen knihy, ale
literatury ue šuédshém
ijednotlivé časopiseckyuveŤejněnékratšítexty, povídky a básně. Pokračování
bibliografie vycházi v časopiseTjeckiska och slovakiska ríjster.
I profesoŤislovanskych jazykri, jejichŽ vlastním oboremje lingvistika,
Zás]uhou profesora
stimulují rozvoj literárněvědnébohemistiky ve Švédsku.
privodníjazykovědná orientace Slovanského
I,ubomíraĎurovičese rozšíŤi1a
ristavu na univerzitě v Lundu o v uku a studium slovanskych literatur
i kulturní historie, a tedy i literatury a kulturní historie české'jak se o
tom zmínímeještě dále.
Profesor Ďurovič založl'|v roce 1973 periodikum Slavica Lundensia'
které také do roku 1991 redigoval. otevŤel je i literárněvědné tematice,
včetněbohemistiky'Profesor DurovičqrrrŽil svéhopráva nawhovat kanďdáty
na Nobelovu cenu a od počátku sedmdesát ch let navrhoval Jaroslava
Seiferta.
i profesor
Českouliterární vědu stimulrrje a znalosti českéliteratury šíŤí
zahraničními
se
Ve
spolupráci
Sven Gustavsson na univerzitě v Uppsale'
lektory, zejménas Karlem Sebestou, uspoŤádalnapŤíkladv roce 1985 sympozium o Bohumilu Hrabalovi, 1990 o Karlu Capkovi, roku 1991tam byl
pŤedstavenLudvík Vaculík, sympozium roku 1993 bylo věnováno slovanpo roce 1989. Pňednášky z někte4/ch symsk1|rnliteraturám (včetněčeské)
poziívyšIytiskem v periodikách Slovo a Uppsala Slavic Papers, lydávan1fch
Slovansk:fonÍrstavemuniverzity v Uppsale v redakci profesora Gustavssona
a jeho spolupracovníkri.
éváŽe i činnostslavisty Bengta
K literárněvědné bohemistice se částečn
A. Lundberga ze Slovanského ristavu univerzity v G teborgu, kter ve spolupráci s literárním teoretikem Kurtem Aspelinem vydal vybrané literární
stati Romana.Iakobsona a dva sborníky,v nichŽ byly uvedeny stati českych
strukturalistri. Sborníkyjsou opatŤenyzasvěcen]fmírvodema komentáŤi.
B. A. Lundberg napsal také několik hesel o českéliteratuŤedo naučného
slovníku Stora Focus a Nationalencyhlopedin. Kurt Aspelin se pak, ačnebyl
slavista' dále věnoval pražskéškole'Ze Slovanského stavu v G teborgu
Ulla.Britt Frankbyová a Karin Mossvyšly takédvě pŤekladatelkyz čeŠtiny,
dďová. Mossdalováje nejproduktivnějšípŤekladatelkouz češtinydo švédštiny, jakou kdy Švédskomělo.
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DriležitousoučástívědeckéhoŽivota skandinávsk ch slavistri, tedy i
bohemist ,jsou koďerence, ktere poňádáSeversk spolek slavist a bďtologri
kažďy tÍetí rok v některé ze skandinávskych zemí. Tento spolek je
vydavatelem ročenkyScando-Slavica, která vychází od roku 1954 akaždj,
rok pŤinášíbibliografii pracískandinávsk;íchslavistti a baltologria jeŽ mi
pŤi sestavováníbibliografie byla velkou oporou. Švédsk;f
spolek slavistri
taképoŤádárrizná tematická sympozia, kde se literrirněvědná bohemistika
mrižeuplatnit'
VÝuxa A UČITELÉ
ČnsxÉr,rtpn.qruny
Vyrrčovríní
českéliteratuŤe stejně jako ostatním pŤedměhim,kterése dot kají
českékulturní ajazykové oblasti' bylo od počátkusvěňenozahraničním
lektor m. Jsou to pŤevážnouvětšinoubohemisté(někdy ovšemi germanisté)
vychovanína některéz česk;/chuniverzit. Většina z nich má lingvistické
zaméření,ale pŤestose mnozí z nich ve svépublikačníčinnostialespon
okrajově věnovali literatuŤe.
PŽi obsazování místa lektora byla v Lundu a Uppsale od počátku
uplatřována oďišná kriteria. V Uppsale se po odchoduEmila Wďtera stŤídali
lektoŤi vysílaní z Československa, zatímco v Lundu byl lektor wbirán z
československého
exilu. Lundští lektoii tedy byli nezávislí na ideologii
mateŤskézemě. Všichni lundští lektoÍi češtinyse v minulosti r zn1im
zprisobempodílelirračinnostičeskoslovenského
exilu. Setrvávali na svém
místědlouho' a tím mohla vzniknout jistá kontinuita v)iuky a taképrostor
pro rriznéexperimenty,kterymi se proměnil tradičnímodel vyuky češtiny.
Vznikly napŤíkladnovépŤedměty,jako je českáliteratura a českákulturní
historie. V těch je vyučovacímjazykem švédštinaa krásná literatura se
čtev pŤekladu.Tak se podaiilo pŤiblížitstudentrim českouliteraturu i
kulturu jiŽ v počátkujejich studia. Studium českéliteratury se tím také
otevŤeloi pro zájemce z jin;fch oborri, pro nebohemisty, z nichž někteŤíbyli
takto pro bohemistiku získáni.
od sedmdesát;/chlet majíjednotlivé írstavyna švédsk5ích
univerzitách
poměrně velkou volnost v tom' jaké pňedměty zaŤadía jak velk;íprostor
jim poskytnou' Proto je q/'uka literatury na každémslovanskémírstavu
trochu odlišná a mrižese měnit rok od roku.
V Lundu byl prvním zahraničnímlektorem Ladislav Matějka, ktery
se však v době svéholundského poby'tu literárněvědnou bohemistikou
nezab;íwal.Dále nastoupil Robert Mach, básnft a otganízátor exilového
politickéhoa kulturního života.o něm na tétokonferenci referoval Milan
Burda. Jeho následovnice, Marie Rádlová-Jensenová, pŤekladatelka ze
seversk;/'chjazyk ' uspoŤádalamimo jiné velmi zdaŤil vybor z moderní
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pŤehladudo houorouéhojazyha.
Jde tedy o teorii pŤekladu,kde Mats Larsson
na pŤekladechHrabalov ch textri, zejménaTanečníchhodin pro staršía
pohročilé,zkoumá prostŤedky,které indikují vytazové kvality textu.
Mats Larssonje také piln m pŤekladatelema popularizátorem české
Iiteratury a spoluautorem (s Mártou Bergstrandovou) bibliografie pŤeklad
českéa slovenskéliteratury, jejíŽtitul bychom mohli pŤeložitod Rukopisu
a slouenské
po Listopadou!, uragán: Bibliografie české
kráIouéduorského
pŤehladu 1862.1991,jež zabrnuje nejen knihy, ale
literatury ue šuédském
ijednotlivé časopiseckyuveŤejněnékratšítexty, povídky a básně. Pokračování
bibliog::afievychází v časopiseTjeckiska och slovakiska rÓster.
I profesoŤislovansk;fchjazykri, jejichžvlastním oboremje lingvistika,
stimulují rozvoj literárněvědnébohemistiky ve Svédsku'Zásluhou profesora
I]ubomíraĎurovičese rozšíŤilaprivodníjazykovědná orientace Slovanského
stavu na univerzitě v Lundu o v;fuku a studium slovanskych literatur
jak se o
i kulturní historie, a tedy i literatury a kulturní historie české,
tom zmínímeještě dále.
Profesor Durovič zaIožil,v roce 1973 periodikum Slavica Lundensia,
které také do roku 1991 redigoval. oteviel je i literárněvědné tematice,
včetněbohemistiky'Profesor Ďurovičr1rrŽilsvéhopráva nawhovat kandidáty
na Nobelovu cenu a od počátku sedmdesát;Íchlet navrhoval Jaroslava
Seiferta.
i profesor
Českouliterární vědu stimuluje a znalosti českéliteratury šíŤí
zahraničními
se
Ve
spolupráci
na
univerzitě
v
Uppsale.
Gustavsson
Sven
lektory, zejménas Karlem Šebestou,uspoŤádalnapŤrtlad v roce 1985 sympozium o Bohumilu Hrabalovi, 1990 o Karlu Čapkovi,roku 1991 tam byl
pŤedstavenLudvík Vaculík, sympozium roku 1993 bylo věnováno slovanpo roce 1989. PŤednáškyz někter;Íchsymsk;/m literaturám (včetněčeské)
poziílyšly tiskem v periodikách Slovo a Uppsala Slavic Papers, vydávan ch
Slovansk;im ťrstavemuniverzity v Uppsale v redakci profesora Gustavssona
a jeho spolupracovníkri.
K literárněvědné bohemistice se částečněvážeičinnostslavisty Bengta
A. Lundberga ze Slovanského ristavu univerzity v G<iteborgu,kteryve spolupráci s literárním teoretikem Kurtem Aspelinem vydal vybrané literární
stati Romana Jakobsona a dva sborníky'v nichžbyly uvedeny stati česk;ich
strukturalistri. Sborníky jsou opatŤenyzasvěcen1fmrivodem a komentáŤi.
B. A. Lundberg napsal takéněkolik hesel o českéliteratuŤedo naučného
slovníku Stora Focus a Nationalencyhlopedin. Kurt Aspelin se pak, ačnebyl
slavista, dále věnoval pražskéškole.Ze Slovanskéhorístavuv GÓteborgu
IJlla-Britt Frankbyová a Karin Mossvyšly takédvě pŤekladatelkyz češtiny,
dďová. Mossdalováje nejproduktivnějšípŤekladatelkouz češtinydo švédšti.
ny, jakou kdy Švédskomělo'
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D leŽitou součástívědeckéhoŽivota skandinávsk ch slavistri, tedy i
bohemistri,jsoukonference,kterépoŤádáSeversk;ispolek slavistťra bďtologri
každj, tÍetí rok v některé ze skandinávsk ch zemí. Tento spolek je
vydavatelem ročenkyScando.Slavica' která vychází od roku L954 akažďj,
rok pŤinášíbibliografii pracískandinávsk;íchslavistti a baltologria jeŽ mi
pŤi sestavováníbibliografie byla velkou oporou. Švedskyspolek slavistti
taképoŤádárrizná tematická sympozia, kde se literárněvědná bohemistika
mrižeuplatnit.
VÝuxe A UČITELÉ
ČnsxÉlnnneruny
Vy'učoviíní
českéliteratuŤe stejně jako ostatním pňedmětrim,kterése do|fkají
českékulturní ajazykové oblasti, bylo od počátkusvěŤenozahraničním
lektorrim. Jsou to pŤeváŽnouvětšinoubohemisté(někdy ovšemi germaniste)
vychovanína některéz českychuniverzit' Většina z nich má lingvistické
zaměŤení,ale pŤestose mnozí z nich ve svépublikačníčinnostialespori
okrajově věnovali literatuŤe.
PŤi obsazování místa lektora byla v Lundu a Uppsale od počátku
uplatĎována oďišná kriteria. V Uppsale se po odchoduEmila Wďtera stŤídali
lektoŤivysílaníz Československa'zatímcov Lundu byl lektor vybiran z
československého
exilu. Lundští lektoŤi tedy byli nezávislí na ideologii
mateŤskézemě. Všichni lundští lektoňi češtinyse v minulosti rrizn m
zprisobempodílelirračinnostičeskoslovenského
exilu. Setrvávali na svém
místědlouho, a tím mohla vzniknout jistá kontinuita v5íukya taképrostor
pro r znéexperimenty, kteryímise proměnil tradičnímodel vÝuky češtiny.
Vznikly napiíklad novépŤedměty,
jakoje českáliteratura a českákulturní
historie. V těch je vyučovacímjazykem švédštinaa krásná literatura se
čtev pŤekladu.Tak se podaŤilopŤiblížitstudentrim českouliteraturu i
kulturujiž v počátkujejich studia. Studium českéliteratury se tím také
otevŤeloi pro zájemce z jinyíchoborri,pro nebohemisty,z nichžněkteŤíbyli
takto pro bohemistiku získáni.
od sedmdesá|fch let majíjednotlivérístavyna švédsk;Ích
univerzitách
poměrně velkou volnost v tom, jaké pŤedmětyzaíaďía jak velk;yprostor
jim poskytnou. Proto je vyuka literatury na každémslovanskémristavu
trochu odlišná a mrižese měnit rok od roku'
V Lundu byl prvním zahraničním lektorem Ladislav Matějka, kter;f
se však v době svéholundského poby'tu literárněvědnou bohemistikou
nezab;íval. DáIe nastoupil Robert \4ach, básník a organizátor exilového
politickéhoa kulturního života.o něm na tétokonferenci referoval Milan
Burda. Jeho nás]edovnice, Marie Rádlová-Jensenová, pŤekladatelka ze
seversk ch jazykri, uspoŤádalamimo jiné velmi zdaŤil vybor z moderní
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česképrÓzy (1965). od roku 1974 dodnesje lektorkou v Lundu Miloslava
Slavíčková, popularizátorka českéliteratury, autorka hesel o české]iteratuŤe ve švédskéNdrodní encyhlopedii, spolupracovnice Nobelova vyboru
a d]ouholetá spolupracovnice a redaktorka časopisu stockholmské Nadace
Charty 77 Rtister frán Tjeckoslovakien (Hlasy z Československa), od roku
1993 pŤejmenovaného na Tjeckiska och slovakiska rijster (Českéa slovenské
hlasy), kterf soustavně uvádí současnéčeskéautory do Švédska.Do oboru
literárněvědné bohemistiky spadají její články o díIe Bohumila Hrabala'
Karla Capka a Jana MukaŤovského. (V bibliografii uvádím jen jmenované
články, popularizační činnost a pŤeklady nechávám stranou.)
V Uppsale prisobil velmi dlouho nordista Emil Walter, kterf do roku
1948 spojoval funkci českos]ovenskéhodiplomata a učitele češtiny.Po roce
1948 prisobil již jen jako lektor češtiny.Věnoval se pŤedevšímpŤekladrim,
popularizaci českéliteratury a skandinávsko-česk m stykrim' Napsal také
několik studií o jménech T\rnna a Gommon v nejstarších českych legendách,
pťrvod.
kde dovozoval jejich skandinávsk
Nordista Josef B. Michl za svého lektorátu v Uppsale sestavil (s Birgerem Normanem) komentovan5Í l bor ze současnéčeskéa slovenské moderní
poezie' Dalšíjeho zásluhouje, Že uváděI do ŠvédskaJaroslava Seiferta a
ve švédsk;fch archívech bádal o česk;Íchkandidátech na Nobelovu cenu za
literaturu. Karel Šebesta, kter1i se nyní vrátil na Karlovu univerzitu, byl,
jak jsme již uvedli, spoluorganizátorem sympozií o českych spisovatelích
a spoluvydavatelem sborníkŮ (napŤrtlad Karel Čapeh).Zabyvá se dále stylis.
tikou a česko-švédskymi kulturními styky.
PŤestože na švédskfch univerzitách neexistuje žádné systematizované
místo učitele českéliteratury, podaŤilo se nyní na všech slovansk;Ích rístavech vychovat doktorandy v tomto oboru. Ve Stockholmu pracuje na disertaci o otu Pavlovi Eva-Kersti A]nerudová. V Uppsale se věnují českéliteratuŤe Blanka Karlssonová, Jarmila Durmanová, Jaroslav Suk a olga Klauberová, která v roce 1987 obhájila licenciátskou práci o Životě a díle Mileny
Jesenské, píšetaké popularizační články, uspoŤádala několik qístav o české
literatuŤe a vypracovala rrizné qiběrové bibliografie. Eva.Kersti A]merudová
a Blanka Karlssonová referovaly o své práci na této konferenci a svou bibliografii uvádějí ve svych článcích.
V Lundu se podaŤilo vvtvoŤit poměrně velk}í okruh pŤekladatelťr a
popularizátorri českéliteratury, znícbž za všechny uvádím Evu Str mberg.Krantzovou, Hákana Edgrena, Alvara Erikssona, Dicka Nilssona a Vibeke
Wennerbergovou. Zejména Eva Strtjmberg-Krantzová vedle pŤekládání
napsala Ťadu recenzí a jinÝch statí o českéliteratuŤe. Dick Nilsson psal
o Karlu Čapkovi a nyní pracuje na disertaci z oboru českéliteratury. Věnuje
se Mi]anu Kunderovi a dílčív;/sledky své práce pŤednesl již na několika
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Jak jsme se jiŽ zmínili, slovanské rístavy pii švédsk;/ch univerzitách se
ďouho nevěnovaly ani bádání v obon-rslovansk5Ích literatur' ani jejich qluce.
Sirokou veŤejnost systematicky seznamoval se slovanskou literaturou a
kulturou Alfred Jensen (1859-1921), kter byl jako slavista samouk, ale
měl univerzitní vzdělání v jin ch humanitních oborech.
Byl novináŤem a v letech 1900-1921stál;Ím zaměstnancem tehdy nově
za|oŽenéhoNobelova institutu. Jako expert na slovanské literatury sledovď
kulturní rozvoj a literaturu ve slovanskych zemích a podával Nobelově v bonr
zprávy o možn5íchkandidátech na Nobelovu cenu. Je známo, že napŤíklad
nerinavně navrhoval Jaroslava Vrchlického a poté otokara BŤezinu, J. S.
Machara, A. Jiráska. Jeho posudky česk ch kandidát
na Nobelovu cenu
byly velmi poučenéa osobně zaujaté ve prospěch kandidátri. ostŤe kontrastují
s posudkyjeho následovníka, uppsalského slavisty Antona Karlgrena, referujícího o českéliteratuŤe s daleko menším porozuměním a zaměŤujícího
se spíše na jazyk než na literární a estetické hodnocení.
Česká literatura, pŤedevšímpoezie' fascinova]a Jensena od ran ch dob.
Uvedl do švédštinypoezii K. J. Erbena, K. H' Máchy' J' Nerudy, J. Vrchlického a S. Cecha, a to nejen pŤeklady, ale i zasvěcen;imi v klady. Nejvíce
se z českéliteratury věnoval dílu J. Vrch]ického. Napsal o něm monografii
(1904) obsahující i qÍbor z Vrch]ického básní. Je to doposud jediná monogra.fie
o českémspisovateli od švédskéhoautora. Jensen také napsal pŤehledné
dílo o slovanskych literaturách a kulturách ve 20. století (1920), v němŽ
věnoval značnou pozornost literatuŤe české.I tato kniha, i když je ďo značné
míry kompilací' je prvním - a na dlouhou dobu posledním - pŤehledem české
literatury 20. století napsané švédsk;Íchautorem. Kromě toho psal Jensen
o českéliteratuŤe do encyklopedie Nordish Familjebok.
Jensen byl dlouho zcela opomíjen, ba ostŤe kritizován akademick1fm
světem. Teprve v posledních letech se mu dostává ve Švédsku lznání a
stává se i pŤedmětem zájmu bohemistri, jako je Karel Šebestaa UIIa-Britt
Frankbyová, i tématem sympozií (Jensenriv den péčíSlovanského stavu
v G teborgu v roce 1991).
Mimo univerzitní pťrdu vznikl obsáhl;f pŤehled o českéliteratuŤe od
roku 1945 do roku 1970, kteryíje součástí knihy o moderních slovansk;fch
literaturách Moderne slauisk Litteratur, sestavené v Dánsku. Jeto zra|é
a dobŤe napsané díIo zňetelně ovlivněné českou literárněvědnou školou.
Jeho autor Bo Abelin, kter;/ vystudoval češtinu na univerzitě v Lundu,
je podle vlastních slov napsal ve spolupráci s českymi bohemisty. BohuŽel
se pak dáIe českéliteratuŤe nevěnoval.
Mimo univerzíty,ikďyž v častéspolupráci s nimi, vzniklo dílo Heleny
Koskové, která soustavně sledova]a českou nezávislou literaturu sedmdesá-
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česképrÓzy (1965). od roku 1974 dodnesje lektorkou v Lundu Miloslava
českéliteratury, autorka hesel o českéliteraSlavíčková, popularizátorka
tuŤe ve švédskéNárodní encyklopedii, spolupracovnice Nobelova v5íboru
a dlouholetá spolupracovnice a redaktorka časopisu stockholmské Nadace
Charty 77 Rtjster frán Tjeckoslovakien (Hlasy z Československa), od roku
1993 pŤejmenovaného na T)eckiska och slovakiska rijster (Ceské a slovenské
hlasy), kte4Í soustavně uvádí současnéčeskéautory do Švédska.Do oboru
literárněvědné bohemistiky spadají její články o díle Bohumila Hrabala,
Karla Čapka a Jana MukaŤovského. (V bibliografii uvádím jen jmenované
články, popularizační činnost a pňeklady nechávám stranou.)
V Uppsale prisobil velmi dlouho nordista Emil Walter, kter;í do roku
1948 spojovat funkci československéhodiplomata a učitele češtiny.Po roce
1948 prisobil již jen jako lektor češtiny.Věnoval se pŤedevšímpŤekladrim,
popularizaci českéliteratury a skandinávsko-česk1ím stykrim. Napsal také
několik studií o jménech Ttrnna a Gommon v nejstarších česk5ichlegendách,
kde dovozoval jejich skandinávsk;Í privod'
Nordista Josef B. Michl za svého lektorátu v Uppsale sestavil (s Birgerem Normanem) komentovan5í qfbor ze současnéčeskéa slovenské moderní
poezie. Dalšíjeho zásluhouje, Že uvádél do Svédska Jaroslava Seiferta a
ve švédsk;/'charchívech bádal o českych kandidátech na Nobelovu cenu za
literaturu' Karel Sebesta, kter;i se nyní vrátil na Karlovu univerzitu, byl,
jak jsme již uvedli, spoluorganizátorem sympozií o česk1fchspisovatelích
a spolulydavatelem sborníkri (napiftlad Korel Čapek).Zabyvá se dále stylis.
tikou a česko-švédskymi kulturními styky.
PŤestože na švédsk;/'chuniverzitách neexistuje žádné systematizované
místo učitele českéliteratury, podaŤilo se nyní na všech slovansk;Ích stavech vychovat doktorandy v tomto oboru. Ve Stockholmu pracuje na disertaci o otu Pavlovi Eva.Kersti A]nrerudová. V Uppsďe se věnují českéliteratuŤe Blarrka Karlssonová' Jarmila Durmanová, Jaroslav Suk a olga Klauberová, která v roce 1987 obhájila licenciátskou práci o životě a díle Mileny
Jesenské, píšetaké popularizační články. uspoŤádala několik v;ístav o české
literatuŤe a r14pracovala rrizné vyběrové bibliografie. Eva-Kersti A]merudová
a Blanka Karlssonová referovaly o své práci na této konferenci a svou bibliografii uvádějí ve sv5i.chčláncích'
V Lundu se podaŤilo vytvoŤit poměrně velk1/' okruh pŤekladatelri a
popularizátor
českéliteratury, z nichž za všechny uvádím Evu Strtimberg.Krantzovou, Hákana Edgrena, A]vara Erikssona, Dicka Nilssona a Vibeke
Wennerbergovou. Zejména Eva Strtimberg-Krantzová vedle pŤekládání
napsala Ťadu recenzí a jin;fch statí o českéliteratuŤe. Dick Nilsson psal
o Karlu Čapkovi a nyní pracuje na disertaci z oboru českéliteratury. Věnuje
se Milanu Kunderovi a dílčív;isledky své práce pŤednesl již na několika
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Jak jsme se již zmínili, slovanské ustavy pŤi švédsk ch univerzitách se
ďouho nevěnovaly ani bádání v oboru slovansk;ich literatur, anijejich q/uce.
Širokou veŤejnost systematicky seznamoval se slovanskou literaturou a
kulturou Alfred Jensen (1859-1921). kter;f byl jako slavista samouk, ale
měl univerzitní vzdělání v jin;ich humanitních oborech'
Byl novináŤem a v letech 1900-1921 stál;Ím zaměstnancem tehdy nově
za|oženéhoNobelova institutu. Jako expert na slovanské literatury sledovď
kulturní rozvoj a literaturu ve slovanskych zemích a podávď Nobelově qfbonr
zprávy o možn;íchkandidátech na Nobelovu cenu^Je známo, že napŤíklad
nerinavně navrhoval Jaroslava Vrchlického a poté otokara BŤezinu, J. S.
Machara' A. Jiráska. Jeho posudky česk}ichkandidát
na Nobelovu cenu
byly velmi poučenéa osobně zaujate ve prospěch kandidátri' ostŤe kontrastují
s posudkyjeho nás]edovníka, uppsalského slavisty Antona Karlgrena, referujícího o českéliteratuŤe s daleko menším porozuměním a zaměňujícího
se spíše na jazyk než na literární a estetické lrodnocení.
Česká literatura, pŤedevšímpoezie, fascinovala Jensena od ran;Ích dob.
Uvedl do švédštinypoeziiK. J. Erbena. K. H. Máchy, J. Nerudy, J. Vrchlického a S. Čecha, a to nejen pŤeklady, ale i zasvěcen;imi v klady. Nejvíce
se z českéliteratury věnoval dílu J. Vrchlického. Napsal o něm monografii
(1904) obsahující i qÍbor z Vrchlického básní. Je to doposud jediná monogra.fie
o českémspisovateli od švédskéhoautora. Jensen také napsal pŤehledné
dílo o slovansk}ích literaturách a kulturách ve 20. století (1920), v němŽ
věnoval značnou pozornost literatuŤe české.I tato kniha, i kdyžje do značné
míry kompilací, je pnmím - a na dlouhou dobu posledním - pŤehledem české
literatury 20. století napsané švédsk5Ích
autorem. Kromě toho psal Jensen
o českéliteratuŤe do encyklopedie Nordish Famíljeboh.
Jensen byl dlouho zcela opomíjen, ba ostŤe kritizován akademick;fm
světem' Teprve v posledních letech se mu dostává ve ŠvédskuuznánÍ a
stává se i pŤedmětem zájmu bohemistri, jako je Karel Sebesta a Ulla-Britt
Frankbyová, i tématem sympozií (Jensenriv den péčíSlovanského ristavu
v Gciteborgu v roce 1991).
Mimo univerzitní pridu vznikl obsáhl1í pŤehled o českéliteratuŤe od
roku ].945 do roku 1970, k'ter;i je součástí knihy o moderních slovanskych
literaturách Moderne slauisk Litteratur, sestavené v Dánsku. Je to zra|é
a dobŤe napsané dílo zŤetelně ovlivněné českou literárněvědnou školou.
Jeho autor Bo Abelin, kter;í vystudoval češtinu na univerzitě v Lundu,
je podle vlastních slov napsal ve spolupráci s česk5ímibohemisty' Bohužel
se pak dále českéliteratuŤe nevěnoval'
Mimo univerzity,ikdyž v častéspolupráci s nimi, vzniklo dílo Heleny
Koskové, která soustavně sledovala českou nezávislou literaturu sedmdesá-
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t ch a osmdesát1Íchlet a referovala o ní v emigračním tisku. Napsala také
syntetickou práciHledd,níztracené generace o prÓze šedesálfch let. I kdyŽ
se Kosková pŤeváŽnou částísvé činnosti zaměÍila na českéhočtenáŤe,napsala i několik v;Íznamn;ích statí švédsky.Zejména jde o stati o současné
českéliteratuŤe, o stŤedoevropské tradici v současnéčesképrÓze, o M. Kunderovi, B. Hrabalovi a o J. Škvoreckém. Vzhledem k tomu, že m j článek
je zaměŤen na bohemistiku ve Švédsku,uvádím v podstatě pouze bibliografii
jejích statí publikovanych ve švédštiněa ve Švédsku,a dávám Ustavu pro
českou literaturu k dispozici bibliografiijejích česky psan;fch článkri publikovan;Ích mimo Svédsko.

ZÁvĚn
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Jakje zŤejméz uvedeného pŤehledu, neexistuje ve Švédsku žádné systemizované místo profesora češtiny či českéliteratury. Ceská literatura se
učív rámci pŤedmětu čeština a cel1ÍpŤedmět je v rukou zahraničního lektora. Student, kter;i se chce věnovat tomuto oboru, je většinou v tistavu
sám, nemá často mnoho pŤíležitostío sqích problémech diskutovat s
odborníkem specializovan;im na jeho téma. Bylo by proto velkou pomocí'
kdyby domácí bohemistická pracoviště počítala pĚi stanovování rívazku
s vedením zahraničních studentri ze zemi,jako je Švédsko. Zejménaby
bylo potŤebnépoŤádat semináŤe, kde by tito studenti mohli prezentovat
své práce a diskutovat s česk;ími odborníky nebo i doktorandy' Není možné
spoléhat na dlouhodobéstudijní pobyty cizích studentri v Ceské republice,
neboť ne kaŽdy student se jich mriže zÍrčastnit'
I lektor češtiny je osaměl ' Proto uvítá jakákoli setkání poŤádaná
mateŤskou zemí. PŤi nich by se mohlo diskutovat o problémech vyučování
českéliteratury v cizině a informovat o aktuálním dění v oboru, Takové
semináie napÍíklad jiŽ tradičně každoročně poŤádají všechny skandinávské
země pro učitele svého jazyka v zahraničí.
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semináŤenapŤíkladjiŽ tradičněkaždoročněpoŤádajívšechnyskandinávské
země pro učitelesvéhoiazvka v zahraničí'

BIBLIoGRÁFIE
BO ABELIN:
TJeckoslovakisklitteratw,tnModcrre slauish Litteratur (1945-1970),Ktibenham1972,s.199-252.
KURŤ A'sPELIN:
Textensdimensioner (ProbLemoch perspektiu i litteratu.rstudier),Stockholm 1975.
FIoNA BJÓRLINGoVÁ:
Child Narrator and Adult Author (The Narrative Dichotomy in Karel Po]áček's Bylo nás
pét,Scuttdo-Sloujca 1983, s. 5-19'

246

Crossing Cultural Borders (Ttreme and Narrative Mode in A-lexandr Klimentš Nuda v Čechách),
slauica Lubomiro Durouic sexagenario ded.icato(= slavica Lundensia l0), Lmd 1gg6. s.4T-69.
MIL,ADA BLEKASTADoVÁ (Norsko):
Huss og Hieronym (Martyrar for ei ny tid), Kirke og Kultur 19SS, s. 100-117.
MiIIom aust og uest, 1958.
Z osudti Komenského díla na Severu, Acta Comeniana 20, 1967, s. 256-268.
Thuchliqf, ein Dialog von J. A. Komensky, in einer nordischen Version von 1627,sco ndoslauictt
1 9 6 2 ,s . 8 8 - 1 0 0 .
Der Leitfaden des Labyrinths Komensk;fs, Scandosl.auica1964, s. 65-83.
Dvě česképremiéry v Norsku, Diuodelní notlitty 1968' č,.3.
Zur Diskussion tiber Komensk1fs Verháltnis zum Barock, Scandoslauica 1968. s. 59.72.
comenius (versuclt eines umrisses uon Leben, werk und schicksal des Jan Anos Kon.ensky,
Oslo-Praha 1969.
Tbekk fra '.dentsjekkiske moderne.,omkring árhundreskiftet, Nord iskTidsskrift ftr uetenskap,
konst oclt industri 1969, s. 408-418.
ed,.Unbekannte Briefe des Comenius und seinen Freunde, Bochum 1976.
Comenius' si iilubiografi , Uppsala 1976.
Prob]eme der origirrďitát in Ze Života hnryzu der Brtider Čapek'S&andoslauica 1976, s'79.91.
Menneskerrcs sak (Den tsjekkiske tenkeren comenius i kamp om en uniuersal refornt ot,
samfunns Ii uet, Gyldendal 1977.
Millotn bork og ued (Frá tsjekkisk rind,sliu i nyare tid'), Det Norske Samlaget 1978.
ed. Die Vermtih,lung des Petrus Figulu.s mit Elisabeth Com.enius, s K. Schallerem, Bochum
1980.
Jaroslav Seifert - en tsjekkisk dikter, Meddelelser 46, 1985, s. 1-37.
hesla o českéliteratu.Ťea ďvaďe inAsclrclrcug og Gyldend'als Store Norskelcksikon' 1986.1989'
2. vyd. 1991-1993.
ordet er fritt (Ludvík Vaculíks roman En tsjekkisk drommebok' Á-Ma gasinet, 1987, é'4|.
J. A. Komenskf und seine emendatio rerum humanarm, LYCHNOS (Liirdomshistoriska
Samfund.ets Arsbok) 1989, s. 15-53.
Filosofen Jan Patočka,in Spor etter tnennesket(Essays til minne om A. H, Winsned, Oslo
1 9 8 9 ,s . 3 0 5 - 3 1 9 .
Jan Amos Komensk;f _ básník a umělec, Souuislosti 1992, č. 1.
Comenius und Europa, Ácta Comeniana 10, 1993, s. 65-74.
KARL col.lÁN:
K niginhofer - och Griinberger _ Handsh ften (Frán fornbÓhtniskan fuersatta,jemte littenirhistorisk inledning och u.pplysande noter, Af"handling), Helsingfors 1865.
JARMIIÁ DURMANoVÁ:
Čapek in SwedishEyes, Karel Čupek(Biclrag tilt ettsymposium háLLeti Uppsala 5 april 1990)
(= Uppsala Slavic Papers 20), Uppsala 1991, s. 107-120.
I,UBoMÍRDuRovtČ:
Bohemistika v juŽnom Švédsku,Češtinadoma a ue suětě (v tisku).
ULLA.BRITT FRANKBYoVÁ:
A]fred Jensen - en gamnral slavofil, Áldlz suensk slauistik (Bidrag till ett symposium hdllet
i Uppsala 3-4 februari 1983)G Uppsala Slavic Papers 9), Uppsala 1984, s. 99-107.

247

P M. HEBBE:
Suenskarna i BÓh'men' oclt Miihren (Studier i tjeckisk folktradition och litteratur), Uppsala
1932.
GUNNAR JAcoBssoN:
Den svenska slavistikens historia' Áldle suensk slavistik (Bid'rag tiil ett symposium hdllet
i Uppsala 3-4 februari 1983)G Uppsala Slavic Papers 9), Uppsala 1984, s. 116-144.
ALFRDD JENSEN:
Jaroslau V.chlickj,, en litteriir stud'ie,jiimte ett urual au Vrchlickls diktning i ijueťsd'ttning,
Stockholm 1904.
Slauisk kultur och litteratur under nittonde árhund'radet, Stockholm 1920'
oLGA KIÁUBERoVÁ:
Nicht nur Kafkas Freund'in (Milena Jesenská'sLiebenslauf - Eine Literaturstudiz) (=Uppsala
Slavic Papers 21), Uppsala 1992.
LARS KIEBERG:
Romanen, skrattet och minnet (Mtjte med Milan Kundera), Slavisk Kulturreuy 1981' č' 2'
s.26-27.
On the Border (Milan Kundera's The Book oflaughter and Forgetting), Scando-Slauica 30,
1984, s. 57-72.
Gdy historia Žartuje, in Kundera (Materialy z sympozjum zorganizowanego u Katowicach
u dníach 25-26 kwietnia 1986 n, ed, J. Illg, pňeklad z angličtiny,1988' s. 119-124.
sotnsalt och styrka (Bilder och betraktelser tilltignade
Nár historien skámta\tnHuna'nismen
Hany J<iru,Stockholm 1987, s. 326-332.
HELENA KosKovÁ:
Milan Kunderas prosa, Rodjr Í978, č',2' s. 44.60.
Litteraturen i Ósteuropa (Maktens vanmakt), AIII on bÓcker 1982' ě. 5' s' 7-39.
Bohumil tlrabal, Slouo 1986, s. 7-18.
JosefŠkvoreck;f (De falska myter.nas frende),Fenir 1986' č.4' s. 143-160.
Den centraleuropeiska traditionen i den samtida tjeckiska prosan, sb. Humanismen som
salt och sÍyrĚo,Stockholm 1987' s. 352-362.
Hled'dní ztracenégenerace' Tbronto 1987.
Den samtida tjeckiska prosan (Milan Kundera), sb. Me ddelnnden fldn Institutionnn ftr slauiska
ocll baltiska sprri&, Stockholm 1992.
MATS I-{RSSON:
En inblick i Jaroslav Hašeks personlighet, Fenix 1983' č. 1-2.
om Bohumil Hrabal' Árles 1988' č.2.
Den oftirneknelige Bohumil Hrabal, Studiekamrdten 1989' č'4.
Frán tjeckiska tiII suenska (Óuerstittningsstrategier f r litter.irt talsprá'k) (= Meddelanrlen
frán Institutionen for nordiska sprák vid Stockholms universitet 35), Stockholm 1992.
Tjeckisk och slovakisk skÓnlitteratur i svensk iiversáttning, Tjeckiska och slouakiska ri;ster
35-36, Stockholm 1993.
MATS LARssoN - MÁRTA BERGSTRANDoVÁ:
Fr&t K niginhofer-Hondskriften, till Nouetnberorkarun (En biblíagrafi' duer tjeckisk oclt' sloutlklsk
skbnlitteratur i suensk uersiittning 1862-1991)(= Stockholm Slavic Papers 5), Stockholm
1992.

248

BENGT A. LUNDBERG - KURT ASPELIN:
d,. Form och struktur (Teier till en mctod.ohgisk trad.iton irnm litteraturuetenskapen), Stockholm
1971.
ed. Tecken och tydning (TiIl konstentas semi,otik), Stockholm 1976.
JOSEF B. MICHL:
Laureatus - Laureata (Nositelé Nobelouy ceny za literaturu
TÍebíě1995.

1901.1994 a češtíkandidč,ti),

JosEF B. MICHL . BIRGER NoRMAN:
ed. Tingens riitta natntT (Sa.mtida tjeckoslouakisk poesl), Stockholm

1970.

DIcK NIl,ssoN:
Karel Čapek - Íiirfattaren och verklighete n, Karel Čapek (Bidrag tiII ett symposium hdllet
i Uppsala 5 april 1990 (= Uppsala Slavic Papers 20), Uppsala 1991, s. 91-92.
NIr,s Áxn NILSsoN:
Die Apollonius-Erztihlung in den slauischen Literaturen, Uppsala 1949.
ed. Tlrc slauic Literatures aruJ Modernism (A Nobel symposium August s-8 i985) (= Kungl.
Vitterhets Historie och Antikvitets Konferenser 16), Stockholm 1987.
Hašek and Švejkin Sweden, sb' Czech StucJies(Literatufe, Language, Culture), ed.M' Grygar,
A m s t e r d a m 1 9 9 0 ,s . 1 0 1 - 1 1 1 .
Ól och knedliky i Prag, Gastronomisk kalen'der 1990, Stockho]m 1989' s. 31-41.
Nim Áxr NILssoN - GÓRÁN LUNDSTR()M:
ed. Berii.ttelser ur báda fickorna (Tjeckisk satir, humor och bertittargttidje), Stockhotm 1954.
MIRoSIÁVA PDTRovsKÁ.SvENssoNovÁ :
Karel Čapeks liv och ftirfattarskap (En kort iivers ikt), Karel Čapek(Bid.rag till ettsymposium
l llet i Uppsala 5 april 1990), (= Uppsala Slavic Papers 20), Uppsala 1991, s. 9-19.
MARIE R"ADLoVA-JENSENovÁ.
ed. Ny tjeckisk och slouakisk prusa, Stockholm 1965.
MILosLAvA SuvÍČxovÁ:
Hrabalovy literární nontáže, Litteratria (= Slavica Lundensia 5), Lund 1977. s. 135.167.
Některá pozorování o technice literární koláže u Hrabala. Bohenica et Slouaca (= Slavrca
Lmdensia 8). Lund 1.980.s. 65-112.
Jan Mu}ďovsk
om diktarens liv ochvetk,Biografi, och uaerk 1983 (=Svantevit 9:1),s. 93-107'
Bohumil Í.Irabďsparďela texter,X. Nordiska Slauistmijtet 13'.17.augusti 1984 GMeddelanden
frán Stiftelsen Íiir Ábo Akademi forskningsinstitut nr 102), Álo rsss, s. 195.208.
Hrabalovy paralelní texty - básnická a prozaická Krásná Poldi, Slauica Lubomiro Duroutc
sexagenario dtdicata (= Slavica Lundensia 10), Lund 1986, s. 177-200.
Hrabal och den surrealistiska doktrinen. Slouo 1986. s. 3g-62.
Bohumil llrabal and the Legary of Czech Avant-gatde,Tlu Slauic Literatures and Modernrsm
(A Nolcl Symposium, August 5-8 1985)(= Kmgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Konferenser
1 6 ) ,S t o c k h o l m 1 9 8 7 ,s . 2 2 I - 2 3 8 .
IGrel Capek och det tjeckiska avantgardet pá l92o.ta]et, Karcl Čapek (Bid'rog till ett symponum
Ilállet i Uppsala 5 april 1990)(= Uppsala Slavic Papers 20), Uppsala 1991, s. 71-88'

249

P M. HEBBE:
Suenskarna i B hnen. oclr.M<ihren (Studier i tjeckisk folktrad.ition och litteratur), Uppsala
1932.
GUNNAR JACOBSSON:
Den svenska slavistikens historia, Áldlz suensk slauistik (Bidrag till ett sytnposiurn hdllet
i Uppsala 3-4 februari 1983)(.=Uppsala Slavic Papers 9), Uppsala 1984, s. 116-144.

l

ll

ALFRED JENSEN:
Joroslau V'cltlick!, en litteriir studi.e,jiimte ett urual au Vrchlickls diktning i buersiittning,
Stockholm 1904.
Slauisk kultur och litteratur under tlittonde árhundradet' Stockholm 1920.
oLGA KtÁUBEBovÁ:
Nicht nur Kafhas Freundin (Milena JesertskdsLbbenslauf - Eine Literaturstudb) (=Uppsala
Slavic Papers 21), Uppsala 1992.
LARS KIEBERG:
Romanen, skrattet och minnet (M te med Milan Kundera), Slauisk Kulturreuy 1981' č.2'
s. 26-27.
On the Border (Milan Kundera's The Book ofLaughter and Forgettir:'g),Scand,o-Slauica 30,
L 9 8 4 .s . 5 7 - 7 2 .
Gdy historia Žartuje' ín Kundcra (Materiaty z sympozjum zorganizowanego n Katowicacll
u dniach 25.26 kwintnia 1986 r., ed' J' Illg, pŤeklad z angličtiny, 1988' s. 119-124.
Nár historien skámta4LnHutnanismen sotnsalt och styrka (Bild'er och betraktelser tilliignade
Hana Jiiru, Stockholm 1987, s. 326-332.

ll1l

r]ilil

HELENA KosxovÁ:
Milan Kunderas prosa' Radix Í978, č.2' s' 44-60'
Litteraturen i Ósteuropa (Maktens vanmakt), AIlt om bijcher 1982, č.5, s. 7.39.
Bohumil lÍrabal, Slouo 1986, s. 7-18.
Josef Škvoreck]Í(De falska myternas fiendď, Fenix 1986, č.4, s. 143.160'
Den centraleuropeiska traditionen i den samtida tjeckiska prosan, sb. Humnnismen son
salt och slyrÉo,Stockholm 1987, s. 352-362.
Hleddní ztracenégenerace, Tbronto 1987.
Den samtida tjeckiska prosan (Milan Kundera), sb. Meddelandzn frán Institutinren ftr slauiska
och baltiska spni&, Stockholm 1992.
MATS IÁRssoN:
En inblick i Jaroslav Hašeks personligbet, Fenix 1983' č. 1.2.
om Bohumil Hrabal, ÁrÍes 1988' č.2.
Den oÍtirneknelige Bohumil Hraba|, Studiekamraten 1989' č.4.
Frán tjeckisktl till suenska (Ouerstithlingssttategier ftr littertirt talsprák) (= Meddelanden
frán Institutionen for nordiska sprák vid Stockholms universitet 35), Stockholm 1992'
Tjeckisk och slovakisk skÓn]itteratur i svensk versáttnir.g, Tjeckiska och slouakiska r ster
35-36, Stockholm 1993.

1rliilllr

MÁTS I,ARssoN - MÁRTA BERGSTMNDoVÁ:
Fran K niginhnfer-Hondskriften till Nouenberorkarcn (En bi'blíngrafi Óuer tfuckisk ult slouakisk
skÓnlitte|atur i suensk ijuersiittning 1862-1991) (= Stockholm Slavic Papers 5), Stockholm
1992.

248

BENGT A. LUNDBERG - KURT ASPELIN:
d,. Form och struktur (Tener ll en metodntagisk traditon ircm litteraturuetenskapen) Stockholm
,
1971.
ed. Tecken och tydning (TiIl konsternas semi.otik), Stockholm 1976.
JosEF B. MIoHL:
Laureatus _ Lau,reata (Nositelé Nobelouy ceny za literaturu
TŤebíč1995.

1901.1994 a čeští
kandiddtil.

JosEF B. MICI{L - BIRGER NoRMAN:
ed. Tingens riitta ,Ldtnn (Samtida tjeckoslouakisk poesj), Stockholm

1970.

DIoK NILssoN:
Karel Čapek _ ftirfattaren och verkligheten , Karcl Čapek (Bid,rag till ettsymposiu,m,hrilkt
i Uppsala 5 april 1990 (= Uppsala Slavic papers 20), Uppsala 1991, s. 91_92.
Nlr,s Áxg NILssoN:
Die Apollonius-Erziihlung in den slauisclrcn Literaturen, Uppsala 1949.
ed. Tlrc slauic Literatures and M<tcl,ernism(A Nobel symposium August s-g -19g5)(= Kungi.
Vitterhets Historie och Antikvitets Konferenser 16), Stockholm 19g7.
HašekandŠvejkinSweden,sb. CzechStud'ies(Literatu're,Lunguage,Culture),ed'M.Grygar,
Amsterdam 1990, s. 101-111.
Ól och knedliky iPrag, Gastronomisk kalender Í990, Stockholm 1989, s. 31.41.
Nrr,s Áxo NILssoN - GÓRAN LUNDSTR()M:
ed. Beriittelser ur báda fickorna (Tjeckisk soti4 humor och beriittargliid,je), Stockholm 1954.
MIRosl.AVA PEŤRoVsKÁ-svENssoNovÁ:
Karel Čapeks liv och Íiirfattarskap (En kort iivers ikt), Karel Čapek(Bidlag tiII ettsymposiutn
llállet i Uppsala 5 april 1990),(= Uppsala Slavic Papers 20)' Uppsala 1991, s. 9-19.
MÁRlE RÁDLoVA-JENS0NovÁ:
ed. Ny tjeckisk och slouakisk prcso. Stockholm 1965.
MILosLAvA SI,evÍČxovÁ:
Hrabalovy literární nrontáŽe,Litteratria (= Slavica Lundensia 5), Lund 1977, s' 135-167.
Některá pozorování o technice literární koláŽe u Hrabala, Bohemica et Slouaca (= Slavrca
Lmdensia 8), Lund 1980, s. 65-112.
Jan Mukďovskf om diktarens liv ochverk,Biografi och tlurk 1983 (=$yan1gy1t9:1),s' 93-107.
Bohumil Flrabals parďlela texter,X. Nordkka Slauistmijtet13'-17.awreti 1984(=Meddelanden
frán Stiftelsen f<irÁbo Akademi forskningsinstitut nr 102), Áuo 1sss, s. 195-208.
Hrabalovy paralelní texty - básnická a prozaická Krásná Poldi, Slauica Lubomiro Dutourc
sexagenario dedicata (= Slavica Lundensia 10), Lund 1986, s. 177-200.
Hrabal och den surrealistiska doktrinen, Slouo 1986. s. 39-62.
Bohumil trrabal and the Legacy of czech Avant-gude,Thz stauic Literatures and.Mod.erntsm
(A Nobel Symposiu'm, August 5.8 J98 (= Kung]. \4tterhets Historie och Antikvitets Koďere,nser
16), Stockholm 1987, s. 22L-238.
Karel Čapek och rlet tjeckiska avantgardet pá L92htalet' KareI Čapek (Btdrag tiII ettsym1nsLum
hdllet i Uppsala 5 april 1990) (= Uppsala Slavic papers 20), Uppsala 1991, s. 71-88.

249

lllri

ČnsxÁ LITERATURA vo ŠvÉosxu

EvA STRÓMBERc-Kn.tNrzovÁ:
Marxist i mytens vdr|d, Radix L978' é'2, s. 61-73.
!eckisk poesi pá trijskeln till 90.talet, Horisont 1990, č.3' s.24-3I'
Iáel Čapek* katters och hundar s ván, Karcl Čapek(Birlrag tiII ett symposium há'Ileti Uppsaltl
5 april 1990 (= Uppsala Slavic Papers 20), Uppsala 1991, s 99-106'
Vitalisering och ftlrflackning (om tjeckisk kultur efter sammetsrevolutionen), Vár losetl |995,

HELENA KoSKoVÁ

l'ttl11l
ll l

( , .4 , s . 3 2 2 - 3 2 5 .

Česká literatura ve Švédsku musí pŤekonávat dvojíjazykovou bariéru ve
styku dvou mal}ích národ . Počet Svédri ovládajících češtinu tak dobŤe,
aby mohli oceĚovat, objevovat či dokonce pŤekládat českou literaturu, je
velice omezeny. Povědomí o českékultuŤe a dějinách bylo ve Švédskutradičně
zprostŤedkováváno německymi prameny. Recepce českéliteratury je dosud
pŤeváŽně recepcí zprostŤedkovanou. ČeštíautoŤi obvykle pronikají na švédsk;í
knižní trh teprve potom' co jejich dílo bylo pŤeloŽeno do některého ze
světov;fch jazyki, a Íecenze jsou často ovlivněny zahraniční kritikou.
S jistou mírou falešné generalizace je moŽno Ííci,že hlubší pochopení
českéliteratury je švédskémučtenáŤizprostŤedkováváno dvěma zpťrsoby.
Najedné straně těmi, kteŤí zaÍazují českéautory do širšíchreferenčních
rámcrj stŤedoevropské či světové literatury, která je oblastí jejich zájmu
(Harry Járv, Richard Schwarz), na druhé straně slavisty, často českého
privodu, kteŤí se cílevědomě snaží prosazovat nové literární hodnoty. Recepce českéliteraturyje pochopitelně silně ovlivřována vnějšími historicko-politick mi okolnostmi a možností osobních kontaktri. Chtěla bych se proto
vodem krátce zmínit o historii kulturních stykri mezi Čechami a severskymi zeměmi a v dalších částech svého pŤíspěvku se věnovat problematice
recepce českéliteratury a jejího kvantitatiního
a kvalitativního zastoupení
ve Švédsku.

JAROSI,AVSUK:
Hrabals identitet, Slouo 1986, s. 19-37.
Kannr, ŠnsnsTa:
A]fred Jensen ur tjeckisk synvinkel (piednáška na mezinárodním koďerenci v Giiteborgu
1 9 9 1 ,v t i s k u ) .
Frán Josef Dobrovsk;ftill Beda Dudík, Slouo 1993, s' 5.23.
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KI.,LTURNÍoH sTYKŮ MEZI čECHAMI A sEvERsI.ÝMI

zEMĚMI

Ve 14' století prijížděli severští studenti na Karlovu univerzitu do Prahy,
kde tŤi švédštícírkevní hodnostáŤi zastáva]i funkci rektora a kde prelát
Karl Hákansson z Uppsaly imatrikuloval v roce 1382 mladého studenta
Jana Husa.l T}to kontakty jistě pŤispěly k tomu, Že uŽ kolem roku 1400
bylo pŤeloženo do češtiny první švédskéliterární dílo, ulbor ze Zjeuení suaté
Brigitty. PŤekladatelem byl TomáŠ ze Štítného'V roce 1414 dal kanovník
z Linkcipingu pŤednost studiu v Praze pŤed Sorbonnou a napsal: .'Její pověst
jsem shledal nepiekonatelnou."2

irlril,ill

1

B. Mencák:

Tjeckoslovakien

och Norden,

Horisotlt 1967, c 1 , s . 5 .

2^
I amtez, s. D.
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KOSKOVA
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styku dvou mal;Ích národ . Počet Švédriovládajících češtinu tak dobŤe,
aby mohli oceĎovat, objevovat či dokonce pňekládat českou literaturu, je
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zprostŤedkováváno německyrni prameny' Recepce českéliteratury je dosud
pŤeváŽně recepcí zprostŤedkovanou. ČeštíautoŤi oblykle pronikají na švédsk
kniŽní trh teprve potom' co jejich dílo bylo pŤeloženo do některého ze
světov1Íchjazykri, a Íecenze jsou často ovlivněny zahraniční kritikou.
S jistou mírou falešné generalizace je možno Ťící,že hlubší pochopení
českéliteratury je švédskémučtenáŤizprostŤedkováváno dvěma zptisoby.
Najedné straně těmi' kteŤí zaÍazují českéautory do širšíchreferenčních
rámcri stŤedoevropské či světové literatury, která je oblastí jejich zájmu
(Harry Járv, Richard Schwarz), na druhé straně slavisty, často českého
privodu, kteŤí se cílevědomě snaží prosazovat nové literární hodnoty. Recepce českéliteraturyje pochopitelně silně ovlivĎována vnějšími historicko.politick mi okolnostmi a moŽností osobních kontaktri' Chtěla bych se proto
vodem krátce zmínit o historii kulturních stykri mezi Čechami a seversk1fmi zeměmi a v dalších částech svého pŤíspěvku se věnovat problematice
recepce českéliteratury ajejího kvantitativrrího a kvalitativního zastoupení
ve Švédsku.

J^RoSlÁV stJK:
Hrabals identitet, SJouo 1986, s. 19-37.
KaRpl ŠnRosre:
Alfred Jensen ur tjeckisk synvinkel (pŤednáškana mezinárodním koďerenci v GÓteborgu
1 9 9 1 ,v t i s k u ) .
Frán Josef Dobrovsk;ítill Beda Durlík, Slopo 1993, s. 5.23.
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KULTURNÍcH

STYKŮ MEzI čEoI{AMI A SEvERSI.ÍMI

ZEMĚMI

Ve 14. století pŤijížděliseverští studenti na Karlovu univerzitu do Prahy,
kde tĚi švédštícírkevní hodnostáŤi zastáva|i funkci rektora a kde prelát
Karl Hákansson z Uppsaly imatrikuloval v roce 1382 mladého studenta
Jana Husa.1 T}to kontakty jistě pŤispěly k tomu, Že už kolem roku 1400
bylo pŤeloŽeno do češtiny první švédskéIiterární dílo, vybor ze Zjeuení suaté
Brigitty. PŤekladatelem byl Tomáš ze Štítného.V roce 1414 dal kanovník
z Link pingu pňednost studiu v Praze pŤed Sorbonnou a napsal: '.Její pověst
jsem shledal nepŤekonate|nou.',2
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I později, kdy švédštístudenti dávali z jazykovych drivodri pŤednost
německ;ím univerzitám, bylo Prahou nadšeno mnoho qfznamn1fch švédskych a seversk;ích osobností: Emanuel Swedenborg, H' Ch. Andersen,
Herman Bang, Knut Hamsun, Oscar Levertin, Sven Hedin, Georg Brandes.
Známou a často citovanou kapitolou česko-švédsk ch stykri je doba tŤicetileté války' která se vlastně už nepÍímo dot1íká našeho tématu: válečná
koŤist ze šlechtick;/ch a klášterních knihoven, pŤedevšímcenné rukopisy
uloženév Kralovské knihovně a ve švédskémZemském archívujsou vlastně
první českou literaturou ve Švédsku.Jejich studium a katalogizaceby|y
započaty už pŤed více neŽ sto lety a staly se od té doby zvláštním vyzkumnym oborem pro českéhistoriky,literární i umělecké. První, kdo se z české
strany zabyltal studiem bohemik ve švédsk1fch knihovnách a archívech,
byl moravsk1Í historik B. Dudík, kter5í publikoval své studie knižní formou'
stejně jako švédsk;fhistorik Per Hebbe, jehož v5ízkum byl soustŤeděn na
českou protireformaci' V této době bylo Švédskoritočištěmmnoha protestanskych exulantri a spisy, které byly tištěny ve Švédsku,byly pašovány
do Cech a na Moravu. Peníze se s královsk5im svolením lybíraly mimo jiné

i
I
I

kolektem, tedy sbírkami v kostelech.
Ve švédskémkulturním povědomí jsou česko-švédskékulturní styky
v této době reprezenťovány pŤedevšímjménem J. A. Komenského, ktery
byl ve čtyŤicátych letech 17. stoletíjist;f čas v královsk ch službách a byl
pověŤen rikolem reformovat vyučování latiny a švédskéškolství. Nejstarší
dochované švédskévydání orbis sensualiutn pictus (Den synlige werlden)
bylo tištěno v roku Rize 1683. Také tato kapitolaje podrobně zptacována
česk mi a švédsk5í'mihistoriky a komeniology. Velké zásluhy na tomto poli
má M. Blekastadová, rozená Topičová, která žije a prisobí v Norsku.
V době osvícenství byly nejv5íraznějšíkontakty mezi švédskymi a česk1fmi vědci v oblasti pŤírodníchvěd' Z českéstrany to byli napŤíklad Ignác
Born a hrabě Kašpar Sternberk, ze švédskéstrany byl siln1Ím inspirujícím
v]ivem Carl von Linné, kter korespondoval s mnoha česk;/'mivědci. NapŤík]ad PraŽská botanická zahrada byla za|oŽenana základě Linného systému.
Dalším, kdo spolupracoval' byl Jtjns Jacob Berzelius. T}to pŤíspěvky byly
pŤipomenuty v souvislosti s oslavami v1i:ročí
C. von Linného v roce 1958
na Karlově univerzitě.
od počátku 19. stoletíje česká kultura reprezentována ve ŠvédskupŤedevším hudbou, kteráje také neustálym zdrojem osobních kontaktri. Joan
.'Vitalita
Lagerberg ve svém článku o v1voji a charakteru českéhudby píše:
českéholidu, jehož explozívní síla byla tlumena po celá staletí, našla v5íraz
v hudbě, která sv;/'m bohatstvím ptozrazuje dynamiku těchto potlačovanych
sil. Je pŤíliš oďvážné tvrdit, že zatímco expandující velmoci v době svého
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vrcholu dob1Ívaly rízemí sqích kolonií, Československo dob5ívalomísto kolonií neustále nová hudební.Ú'zemi? Kolonie jsou ztraceny,hudba zristává.''3

Ar.lrolocrp ČpsxÉPorlzlni pnozv
Na rozdíl od hudby a pŤírodních věd musí literatura pŤekonávat dvojí
jazykovou bariéru. Z tohoto hlediskaje pozoruhodné, jakou
měrou se od
19. století široké čtenáŤskévrstvy seznamují se skandinávskou literaturou,
pŤekládanou z privodníchjazykťr. A]bert Pražákna své pŤednáškovécestě
po Skandinávii v roce 1937 uved] následující statistiku česk;fchpňeklad :
víc neŽ 80 dánsk;ích a 10 islandsk1ich spisovatelri (z nichŽ H. Ch. Andersen
byl pŤeloŽen padesátkrát, následován izce J. V. Jensenem); z norskych
spisovatelťr byl nejvíce pŤekládán K' Hamsun (50 pŤekladri), dále B' Bjornson
(41) a H. ibsen (40); v Ťadě sedmdesáti švédskych spisovatelri pŤeloŽen5Ích
do češtinyje na prvním místě laureátka Nobelovy ceny Selma Lagerl fová
(více neŽ 30 pŤekladri) a August Strindberg.
Podle BŤetislava Mencáka pŤesahoval v roce 1967 početvšech pŤekladri
ze skandinávsk]fch Ťečído češtiny a slovenštiny nejen počet pŤekladri z
českéa slovenské literatury do seversk;Ích Ťečí,ale i počet piekladri ze
skandinávsk ch Ťečído angličtiny.a
Nemáme ovšem moŽnost Mencákovy ridaje ověŤit. Nesporn;/m faktem
však zristává, že česká literatura v minulém století nebyla ve Švédsku pŤedmětem zájmu širokéveŤejnosti, ale spíšerízkéhookrrrhu vědc . V roce 1865
vychází v Helsinkách disertační práce Karla Collana, obsahující pŤeklad
Ruhopisti hrdlouéduorského a zelenohorshéáo včetně historického rívodu
a poznámek. V roce 1884 vycházi v Lundu dvoudíln;Í v,bor zprozaického
díIa Svatopluka Čecha v pŤekladu E. Petersona. o deset let po"aojl zaháji|
A]fred Jensen, vynikající slavista a bohemista, tradici pŤedstavit širšímu
okruhu švédsk5ichčtenáŤričeskou literaťuru formou ántologie, ve které
spojil své hluboké znalosti českéliteratury s pŤekladatelsk;Ím nadáním.
Jeho antologi e (Jr Bijhmens moderna d'iktning (Z českéhomoderního básnictví), vydaná v G teborgu 1894, svědčíojeho dobrém literárním vkusu' obsahuje wkázky zdí|aErbenova, Nerudova, Vrchlického, Čechova a Máchriv
Mdj
K Jensenovu pŤínosu na poli literárněvědné bohemistikv a pŤekladri
patŤí dálejeho vybor z básnického díla Svatopluka Čecha Dihter (Básně,
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I později, kdy švédštístudenti dávali z jazykov1fch dťrvodri pŤednost
německym univerzitám, bylo Prahou nadšeno mnoho qÍznamnych švédsk;fch a severskych osobností: Emanuel Swedenborg, H' Ch. Andersen,
Herman Bang, Knut Hamsun, Oscar Levertin, Sven Hedin, Georg Brandes.
Známou a častocitovanou kapitolou česko-švédskch stykrije doba tŤicetileté války, která se vlastně už nepiímo dot:Íká našeho tématu: válečná
koŤist ze šlechtick;ích a klášterních knihoven, pŤedevšímcenné rukopisy
uloženév Královské knihovně a ve švédskémZemském archívujsou vlastně
první českou literaturou ve Švédsku.Jejich studium a katalogizacebyly
započaty uŽ pÍed více neŽ sto lety a staly se od té doby zvláštním v5ízkumnym oborem pro českéhistoriky, literární i umělecké. První, kdo se z české
strany zabyva| studiem bohemik ve švédsk ch knihovnách a archívech,
byl moravsk;f historik B. Dudík' kter1f publikoval své studie knižní formou,
stejně jako švédsk historik Per Hebbe, jehož v;Ízkum byl soustŤeděn na
českou protireformaci. V této době bylo Švédskoritočištěm mnoha protestanskych exulantrf a spisy' které byly tištěny ve Švédsku,byly paŠovány
do Cech a na Moravu.Peníze se s královskym svolením qybíraly mimo jiné
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kolektem, tedy sbírkami v kostelech.
Ve švédskémkulturním povědomí jsou česko-švédskékulturní styky
v této době reprezentovány pŤedevšímjménem J' A. Komenského, kter
byl ve čtyŤicát;/'chletech 17. stoletíjist1f čas v kráIovsk1Ích službách a byl
pověŤen rikolem reformovat vyučování latiny a švédskéškolství. Nejstarší
dochované švédskévydání orbis sensualium pictus (Den synlige werlden)
bylo tištěno v roku Rize 1683' Také tato kapitolaje podrobně zpracována
českymi a švédsk;ímihistoriky a komeniology. Velké zásluhy na tomto poli
má M' Blekastadová, rozená Topičová' která ž1jea p sobí v Norsku.
V době osvícenství byly nejqiraznější kontakty mezi švédsk1imia českyími vědci v oblasti pŤírodníchvěd. Z českéstrany to byli napŤftIad Ignác
Born a hrabě Kašpar Šternberk' ze švédskéstrany byl siln;Ím inspirujícím
vlivem Carl von Linné, kter5Íkorespondoval s mnoha českymi vědci. NapŤík]ad Pražská botanická zahrada byla za\oženanazákladě Linného systému.
Dalším, kdo spolupracoval, byl Jijns Jacob Berzelius. T}to pŤíspěvky byly
pŤipomenuty v souvislosti s oslavami v ročí C. von Linného v roce ]'958
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na Karlově univerzitě.
od počátku 19. stoletíje česká kultura reprezentována ve Svédsku piedevším hudbou, kteráje také neustál;fm zdrojem osobních kontaktri. Joan
.'Vitalita
Lagerberg ve svém článku o vyvoji a charakteru českéhudby píše:
českéholidu, jehož explozívní síla byla tlumena po celá staletí, našla vyraz
v hudbě, která sqÍm bohatstrrím pt:ozrazllje d1namiku těchto potlačovan;fch
sil. Je pŤíliš odvážné tvrdit' Že zatimco expandující velmoci v době svého

vrcholu dob1ívaly rizemí sv]fch kolonií' Československo dob;/valo místo kolonií neustále nová hudební zemí? Kolonie jsou ztraceny'hudba zristává.''3
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Na rozdíI od hudby a pŤírodních věd musí literatura pŤekonávat dvojí
jazykovou bariéru. Z tohoto hlediska je pozoruhodné, jakou měrou se od
19. století široké čtenáŤskévrstvy seznamují se skandinávskou literaturou,
pŤekládanou z pŮvodníchjazykti. A]bert PraŽákna své pŤednáškovécestě
po Skandinávii v roce 1937 uvedl následující statistiku česk;fchpŤekladri:
víc neŽ 80 dánsk;/ch a 10 islandsk ch spisovatel.&(znichžH. Ch' Andersen
byl pŤeloŽen padesátkrát, následován wzce J. V. Jensenem); z norsk;fch
spisovatelri byl nejvíce pňekládán K. Hamsun (50 pŤekladri), dáIe B. Bjornson
(41) a H' Ibsen (40); v Ťadě sedmdesáti švédsk;Íchspisovatelri pŤeloŽen;ích
do češtinyje na prvním místě laureátka Nobelovy ceny Selma LagerlÓfová
(více neŽ 30 pŤekladri) a August Strindberg'
Podle BŤeťislava Mencáka pŤesalroval v roce 1967 početvšech pŤekladri
ze skandinávskfch
Ťečído češtiny a slovenštiny nejen počet pŤekladri z
českéa slovenské literatury do severskych Ťečí,ale i počet pŤekladri ze
skandinávsk5ích Ťečído angličtiny.a
Nemáme ovšem možnost Mencákovy ridaje ověŤ.it'Nesporn m faktem
však zristává, že česká literatura v minulém století nebyla ve Švédsku pŤedmětem zájmu širokéveŤejnosti, ale spíšerizkého okruhu vědc . V roce 1865
vycházi v Helsinkách disertační práce Karla CoIIana, obsahující pŤeklad
Rukopisti krd'louéduorshéhoa zelenohorskélzo včetně historického tívodu
a poznámek. V roce 1884 vychází v Lundu dvoudíln;i vybor z prozaického
díla Svatopluka Čecha v pŤekladu E. Petersona. o deset let p ozdéji zahájit
Alfred Jensen, vynikající slavista a bohemista, tradici pŤedstavit širšímu
okruhu švédskych čtenáŤri českou literaturu formou antologie, ve které
spojil své hluboké znalosti českéliteratury s pŤekladatelsk}Ím nadáním.
Jeho antologie Ur Bijhmens moderna dihtning (Z českéhomoderního básnictví), vydaná v G teborgu 1894, svědčíojeho dobrém literárním vkusu' obsahuje lkázky zdí|a Erbenova, Nerudova, Vrchlického, Čechova a Máchriv
Mdj
K Jensenovu pŤínosu na poli literárněvědné bohemistikv a pŤekladri
patŤídálejeho vybor z básnického díla Svatopluka Cecha Dikter (Básně,
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G teborg 1898), literární studie Joro slau Vrchlick:j bohatě dokumentovaná
pŤeklady Vrchlického poezie (Stockholm 1904) a pŤeklady prÓz Ju|\aZeyera
vydané ve svazku Beriittelser och sagor (Povídky a pohádky, Stockholm
1904).
Dalším v1fznamn;im pŤekladatelsk1ím počinem je dílo Ellen Sofie Weste.
rové' která pr"ttaaulu pod pseudonymem E. Weer. V roce 1894 vyšel ve
v
Stociholmu.její pŤeklad Byd.oktorn (Vesnick;i román) Karoliny Světlé a
(Hudmusik
Kd'Ilornas
pod
názvem
BŤeziny
roce 1928 qfĚor zdíla otokara
(E.
ba pramenri, tamtéž,s írvodem Arne Nováka). El]en Sofia Westerová
anformou
Weer) pokračova]a také v tradici pŤedstavit českou literaturu
tologie. Pod názvem Tjeckiska beriittare (ČeštíautoŤi povídek) vycházive
Stockho]mu roku 1929 ukázky z díla Jiráskova, Sovova a Knapova.

11

DoplĎujetakantologiiNyatjeckishanoueller(Novéčeskénovely)'kterou
(Stocko dva ioky dŤíveuspoŤádala a pŤeloŽila Ruth Wedin Rothsteinová
F.
SrámChoda,
Čapka
K.
M.
holm 192Ť),která pŤedstavila Ii. Svobodovou,
je,
také
zásluhou
Její
Medka'
R.
a
F.
Langera
ka, I' olbrachta, K. Čapka,
Že už v roce 1926 byl do švédštiny pŤeložen Capkriv Krakatit.
Po 2. světové válce je to, opět v duchu tradice za|oŽené Alfredem
Jensenem, vynikající s]avista Nils Ák" Nil..o.', kdo spolu s pŤekladatelem
GÓranem Lundstrtjmem uspoŤádal anto|og1iBeriittelser ur bdda fickorna:
Tjechish humot; satir och beriittargliidje (Povídky z obou kapes: Cesk]f'humor'
povídek
satira a radost z vyprávění, Stockholm 1954)' obsahuje dvanáct
povídky
a
tŤi
Haška
povídek
J.
osm
jednu
povídku I. otbrachta'
Karla Čapka'
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V. Vančury.
Lektorka češtiny na univerzitě v Lundu. Marie Rádlová-Jensenová,
pŤedstavuje za pŤekladatelské spolupráce sv;Ích studentrj češtin.y
i.Št.l'o'".t.ot'o, J. tleruttu, L. Aškenazyho, M. Kunderu' A. Klimenta,
och
I.KIímu, B' Hrabala a Ťadu slovensk;Ích autor v antologii Ny tjechish
1965).
slouahískproso (Nová česká a slovenská prÓza, Stockholm
Také česká poezieje velice dobŤe reprezentována ve dvou antologiích.
První znich je áílem Erika Blomberga, kter vybral a pŤetlumočil ukázky
zdi1aP.Bezruče, S' K. Neumanna, K. Tomana, F. Šrámka, V. Dyka, J'Hory,
J. HoŤejšího,J' Wolkera, V. Nezvala, F. Branislava, J' Seiferta, F. Halase,
pod
V. Holana, Y.Závaďy, F. Hrubína, J. Kainara a M' Floriana. Vyšla
v
lyrika)
(Moderní
československá
lyrih
názvem Mod'ern tjechoslouahisk
ve
Stockholmu.
roce 1961
Druhá antologie s vodními eseji ZdeĎka Pešata a Karola Rosenbauma,
kteŤí pravděpodobně ovlivnili i qfběr autorri, byla uspoŤádána Josefem
pod
s.MiÁIem a Birgerem Normanem a vyšla ve Stockholmu v roce 1970
zastoupeni
v
ní
jméno
Jsou
(Pravé
věcí).
namn
rcitta
Tingens
názvem
K.Biebl, I. Blatny, A. Brousek, I. Diviš, M. Florian, F. Halas, J. Hanzlík,
V. Holan, M. Ho]ub, F. Hrubín, J. Kainar, J. KoláŤ, Z.Išnebe|, L' Kundera,
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o. Mikulášek, V. Nezval, K. Šiktanc, J. Skácel, J. Šotola,o.
Wenzl,
J.Vladislav' J. Zábrana, J. Zahradníček.Y, Závada.

Brnr,rocnar.m

ČpsxÉ LITERATURY vp ŠvnosnÝcH

pŘnxr,anpcn

M Žeme tedy konstatovat, že antologie poskytovaly dobr;í vod
do české
Iiteratury a pŤedevšímv poezii, kteráje vzay tezko pŤeložitelná, je
šíŤka
záběru obdivuhodná. V prÓze bylo více spisovatelri zastoupeno pi.eklady
cel}ích sv5íchděl' V bibliogTafii českéa slovenské literatury ve
s,,oask;;cn
pŤekladech 1862-1991, kteráje záslužnou prací Márty
Bárgstrandové a
Matse Larssona,s je zastoupeno 174 českych áubrri. Kromě antologií
uvádí
bibliografie 145 česk;ÍchkniŽních titulri, jež jsou dílem 73 autortl,2těchto
knižních titulri je 53 dětská ]iteratura, která je často pŤekládána
prostŤednictvím němčiny či angličtiny. odečteme-li
autory zastoupené jen
tvorbou pro děti, zbjNá 41 autor a 92 děl.
Nejvíce zastoupeny'rn autorem je Karel Čapek, jedenácti kniŽními tituly,
z .'íchž se mnohé dočkaly dalších vydání. Kromě nich má Čapek
desítky
drobn]ych pr6z aukázek z díla otištěn;íchčasopisecky ajeho divadelní
hry,
kteréjsou neustále inscenovány na švédsk ch scénách, nejsou v bibliografii
zahrnuty.
Vedle Capkaje nesporně nejpopulárnějším česk;ímspisovatelem Jaroslav
__
Hašek, což se sice neprojevuje počtem titulri, vedle Suejka vyšeljenjeden
knižní v;íbor povídkové tvorby, a|e Šuejk jenesporně nejčastěji vydávanou
českou knihou a dosáhl na švédsképoměry neobvykle.'y.ot.y.h knižních
nákladti. Byl také velmi spěšně dramatizován.
NepŤekvapí ani to, že počtem titulri a novJích vydáníjsou na druhém
místě za Capkem Milan Kundera a Ivan Klíma, obáiso., v bibliografii zastoupeni sedmi knižními tituly (nepočítáme-li KlÍmovu knihu pro děti).
Navíc v roce 1994 vyšel švédsky KlímLiv román Čehdní na tmu, iekciní
na
suěÍlo. Sedmi knižními tituly je zastoupen také Jaroslav Seifert a bibliografie jasně ilrr"q1ry;",že zájemo jeho dílo byl značně ovlivněn udělením Nobelovy ceny' Uspěšn5írn autorem je ve Švédsku také Václav Erben, kter;/' je
zastoupen šesti detektivními romány.
Bohumil Hrabal je zastoupen čtyrmi knižními titl|y: Inzerát na dtLm,
ue hterém už nechci bydlet (796$; Jak jsem obsluhoua'l anglichého hrále
(1985); ostŤe sledouané ulahy (1988); PostŤižiny (1988)'
Kromě toho vyšly

o
_ M. Larsson: Frrin Kci niginlusfer-Hand'skriÍIen
M. Bergstrandová
till Nouelnberorktltrctt
(Ett bibliograli
tler tjeckisk och slouakisk sk nlittertLtur i stlensk Óuersijttning
1862-1gg1),
Stockholm Slavic Papers S, Stockholm 1992.
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Giiteborg 1898), literární studie Jorc slau Vrchlich! bohatě dokumentovana
pŤekladVrch1ického poezie (Stockholm 1904) a pŤek1adyproz J,iiaZe.yera
,,vdu,,o ,,e svazku Biriittelser och sagor (Povídky a pohádky, Stockholm

rl

1904).
DalšímvyznamnyrnpŤekladatelskympočinemjedíloEllenSofieWeste.
vyšel ve
rové, která pr"uaautu pod pseudonymem E. Weer. V roce 1894
av
Světlé
(Vesnicky
Karoliny
román)
Stocí<holnrujejí pŤeklad Bydohtorn
(IJ:uďmusih
Kdllornas
pod
názvem
BŤeziny
roce 1928 r":;to' ' anu obkara
(E.
ba pramen-ri, tamtéž, s ťrvodem Arne Nováka). Ellen Sofia Westerová
anformou
Weer) pokračova]a také v tradici pŤedstavit českou literaturu
tologie. Pod názvem Tjeckisha beriittare (ČeštíautoŤi povídek) vycházive
Knapova.
Stockholmu roku 1929 ukázky z díla Jiráskova, Sovova a
DoplĎujetakantologiiNyotjechishanoueller(Novéčeskénovely),kterou
(Stocko dva roky dŤíveuspoŤádala a pŤeložila Ruth Wedin Rothsteinová
F.
ŠrámChoda,
Čapka
K.
M.
holm 192Ť),která piedstavila R. Svobodovou,
je'
také
zásluhou
Její
Medka.
a
R.
Langera
ka' I. olbrachta, K' Čapka, F.
že už v roce 1926 byl do švédštiny pŤeložen Capkriv Krahatit.
Po 2. světové válce je to, opět v duchu tradice za|oženéA]fredem
pŤekladatelem
Jensenem, vynikající s]avista Nils Áke Nilsson, kdo spolu s
ur
bŮda fickorna:
Bercittelser
antologii
uspoŤádal
Gijranem LundstrÓmem
Česky humor'
(Povídky
kapes:
z
obou
betitttargttidje
och
satír
humot;
TJechisk
povídek
,áti.u u radost z vyprávění, Stockholm 1954). obsahuje dvanáct
povídkv
tŤi
a
Haška
J.
povídek
osm
x*tu Č.ptu, jednu povídku I. olbrachta,
V. Vančury.
Lektoika češtiny na univerzitě v Lundu, Marie Rád1ová-Jensenová,
češtiny
pŤed.stavuje za pŤekladatelské spolupráce svych studentri
Klimenta,
A.
Kunderu,
M.
Aškenazyho,
i.Št.,,o'".t.ot'o, J' Ttefutt<u, L'
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llriti'
lrtiiri
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I.Klímu,B.HrabalaaŤaduslovensk;íchautorrivantologiiNytjechiskoch
1965).
slouahis;kprosa (Nová česká a slovenská prÓza, Stockholm
antologiích.
ve
dvou
Také česká poezie je velice dobŤe reprezentována
uk-ázkv
pŤetlumočil
a
vybral
ktery
je
Blomberga,
áílem Erika
První znich
J.Hory,
V.
Dyka,
Šrámka,
F.
Tomana,
K.
Neumanna,
K.
S.
z díla P. Bezruče,
F. Halase,
J. HoŤejšího,J. Wolkera, V. Nezvala' F. Branislava, J. Seiferta,
Vyšla pod
V. Holana, Y.Závaďy, F. Hrubína, J' Kainara a M. Floriana'
lyrika) v
(Moderní
československá
lyrih
názvem Modern tjechoslouakish
roce 1961 ve Stockholmu.
Druhá antologie s írvodními eseji ZdeĎka Pešata a Karola Rosenbauma,
Josefem
kteŤí pravděpodobnc ovlivnili i v běr autorri, byla uspoŤádána
pod
1970
v
roce
ve
Stockholmu
a
vyšla
a Birgerem Normanem
B'MiÁlem
zastoupeni
ní
v
jméno
Jsou
(Pravé
věcí).
narnn
riitta
názvem Tingens
K.BiebI, I, Blatn1y, A' Brousek, I. Diviš, M. Florian, F. Halas, J. Hanzlík,
V. Holan, M. Holub, F. Hrubín, J. Kainar, J. KoIáŤ, Z. Kriebel, L. Kundera,
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o. Mikulášek, V. Nezval, K. Siktanc, J. Skácel, J. Šotola,o. Wenzl,
J'\ladislav, J' Zábrana. J. Zahradníček,Y, Závada'

BIBLIoGRAFIE

čESKÉ LITERATURY vp ŠvÉosrfcH

PŘEKLADECH

Mrižeme tedy konstatovat, že antologie poskytovaly dobr;/ vod do české
literatury a pŤedevšímv poezii, kteráje vždy téžkopŤeložitelná, je
šíŤka
záběru obdivuhodná . Y pr6ze bylo více spisovatelri zastoupeno pi.eklady
cel}ich svych děl. V bibliografii českéa slovenské literatury ve švédskych
pňekladech 1862-1991, kteráje zásluŽnou prací Márty Bergstrandové
a
Matse Larssona,s je zastoupeno 174 česk}Ích
autorrf. Kromě antologií uvádí
bibliografie 145 česk;rchkniŽních titulri,ježjsou dílem 73 autorri. Z těchto
knižních titul
je 53 dětská literatura, která je často pŤekládána
prostŤednictvím němčiny či angličtiny. odečtemeJi autory zastoupené1en
tvorbou pro děti, zbj"tá 41 autorri a 92 děl.
Nejvíce zastoupen1'rn autorenr je Karel Čapek, jedenácti kniŽními tituly,
z nichž se mnohé dočkaly dalších vydání. Kromě nich má Čapek desítky
drobn]ych ptÓz a ukázek z díIa otištěn;Ích časopisecky a jeho divadelní hry,
kteréjsou neustále inscenovány na švédsk5ichscénách, nejsou v bibliografii
zahrnuty.
Veďe Čapka je nesporně nejpopulárnějším česk m spisovatelem Jaroslav
Hašek' coŽ se sice neprojevuje počtem titulri, vedle Suejha vyŠeljenjeden
kniŽní vJybor povídkové tvorby, ale Šuejkje nesporně nejčastěji vydávanou
českou knihou a dosáhl na švédsképoměry neobvykle vysok)í'chknižních
nákladri. Byl také velmi ríspěšně dramatizován'
NepŤekvapí ani to, Že počtem titulri a nov;Ích vydání jsou na druhém
místě za Čapkem Milan Kundera a Ivan Klíma, obá.jsou v bibliografii zastoupeni sedmi knižními tituly (nepočítáme-li KlÍmovu knihu pro déti).
Navíc v roce 1994 vyše| švédsky Klímriv román Čekdnl na tmu, iekciní na
suěllo. Sedmi kniŽními tituly je zastoupen také Jaroslav Seifert a bibliografie jasně ilustruje, že zájemo jeho dílo byl znač,néovlivněn udělením Nobe.
lovy ceny. Uspěšnfm autoremje ve Švédsku také Václav Erben, kter;/'je
zastoupen šesti detektivními romány'
Bohumil Hrabal je zastoupen čtyr.mi kniŽními titu|y: Inzer t na d' m,
ue hterém už nechci bydlet (196$; Jak jsem obsluhoual anglického krdle
(1985); ostŤe sledouané ulahy (1988); PostŤižiny (1988). Kromě
toho vyšIy

" M. Bergstrandová
_ M. Larsson: Fldlr Kc;niginlnfer.Handskriften
till Nouelnberorktrtrctt
(En bibliografi i)tler tieckisk och slouakisk
skÓnlitteratur i stlensk ij]Uersdtt|lillg 1862-1gg1),
Stockholm Slavic Papers 5, Stockholm 1992.
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v roce 1990 samostatně povídky Listopadouj,uragá.n aZiuoucí Ťetězyjako
22. čís|oRijster fián TJeckoslovakien (Hlasy z Československa), které vydává
nadace Charty 77.
TŤemi kniŽními tituly jsou zastoupeni A]exandr Kliment, Pavel Kohout
jemuŽ vyšel navíc román Sněžím Í99il, Josef Skvoreck;/ a Ludvft Vaculík.
Dvěma titutyjsou zastoupeni Svatopluk Čech, Vladimír Holan, Egon Hostovsky, Jan Procházka a JiŤí Sotola.
Podrobnější studium bibliografie českéliteratury vydané ve Svédsku
ukazuje, ženejplodnějšími obdobími byla dvacátá,tÍicátá a šedesátá léta,
jimž je společné,žetobyLa doba, kdyvznikala Ťada v;Íznamn;íchděl, která
bezuftazného časovéhoposunu. Současně
se dos|ávala ke švédskémučtenríŤi
v době první republiky a do jisté míry i v šedesá|/ch letech byla moŽnost
navazovat kontakty mezi česk;Ímia švédsk:Ímibohemisty, literárními vědci,
kritiky a spisovateli. V šedesátych letech byl kromě zmíněn1fch antologií
plodem této spolupráce napŤíklad pŤeklad Holanovy poezie, kterou společně
s D. Chvojkovou-Pallasovou pŤebásnil Harry Járw, či vyíbor z Nezvalovy
poezíe,kterou za spolupráce s D. Chvojkovou-Pallasovou pŤetlumočil sám
Arthur Lundkvist.'
V roce 1967 jako redaktor v5íznamného švédskéhočasopisu Horisont
věnoval Harry Járv celé jedno čísločeskoslovenské kultuŤe a vybral si v
Československu tak kompetentní spolupracovníky, Že vyslanectví ve
Stockholmu si objednalo 1500 vÍtiskri. V sedmdesá[Ích a osmdesátych letech
otevŤel Harry Járv stránky časopisri Radix a Fenix českétematice, kterou
se sám často odborné zabyval, a českyímautorrim. Docenit jeho v znam
pro recepci a hlubší pochopení českéliteratury ve Švédskuby si zasloužilo
samostatnou studii. Zde je možno jen odkázllt na bibliografii jeho díla, která
vyšla kniŽně7, a pĚipomenout jeho osobnost jako pŤíklad jednoho z téch,
kteŤí, ač sarni nejsou bohemisté a nehovoÍí česky' se vyznamně podílejí
na šíŤeníznalostí o českéliteratuŤe a kultuŤe ve Švédsku'
Také okolnost, že od,konce sedmdesá|/ch let bylo ve Stockholmu sídlo
zahraničního odděIení Charty 77 apozději Nadace Charty 77,méla nesporně
vliv na zu!šeni zájmu o českou literaturu' Mělo to však i své stinné stránky,
když často zŤetele politické pŤevládaly nad uměleck;Ími. Bylo postatně lehčí
prosadit napŤíklad vydání Kohoutovy Kotyně než knih Hrabalov ch. T}.to
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negativní vlivy v duchu jiŽ v;ÍšepŤipomenu{/chtradic usměrĎovali švédští
bohemisté,z nichŽ bych chtěla jako pffklad jmenovat alespoĎ lektorku češtiny na univerzitě v Lundu, Miloslavu Slavíčkovou,kteríprávě Hrabalovi
věnovala Ťadu odborn ch studií.
Závěremje možnokonstatovat, Že devadesátá léta by se opět mohla
stát obdobímotevňen;/chosobníchstykri, které vždy mělo velice pozitivní
v/sledky. ZuzanaBrabcová a Daniela Hodrová vycházejí v nejp""*iiŽ.,ě;ší.
nakladatelství Bonniers a jsou velice kladně pňijaty kritikou. Ivan KIíma
pŤispívádo vlivnéhošvédského
deníku Svenska dagbladet, členkulturní
redakce tohotolistu, spisovatel' pŤekladatela kritikSteve Sem-Sandberg
uveŤejnilv časopiseTidskriften 90-tal čIáneko současné
českéliteratuŤe
pod názvem Nouá, skutečnostčekající
na ulastní ieč.Nelze nesouhlasrt s
.'Je
jeho závěrem:
potŤebačasu,aby se starérány mohly zahojit,aby mohla
blít znovu navázána pouta s Živ m literárním dědictvím, které existuie,
ale je ještě hluboko pod zemí.''
Chtěla bych zakončitsv j pŤíspěvekdelšímcitátem zjeho článku,proto.
Že se domnívám, žepro českéhočtenáŤe
je sám o sobě ilustrací, ževedle
jazykoqich bariér existují i bariéry nedostatečn:/'ch
vědomostía politick;fch
klišé,které lehce vedou k falešn1/'m
generalizacím:
,'Uplynulo
pět let od událostí roku 1989;pro většinu z nás patií k nedáv.
né minulosti, ale v témžeobdobí začínánastupovat nová generace' pro
kterou komunismus...je už historií...
PŤipočtěmek tomu, že Československo,stejně jako zbytek v1fchodní
Ewopy' nikdy neměIovlastní tradici avantgardy' Z pochopiteln;ichárivodri:
v letech komunismu bylo driležitějšínauazouat pouta s minulostí nežje
lámat. Formální a stylistické experimenty, pokud pŤecejen existovaly, byly
sekundární' diktované politickfmi podmínkami. xo-put.t.'i prÓza Dartteiry
Hodrovése svou intrikátní sítíliterárních referencíje jedním z pŤftladri;
jejíprÓza není nesena vt,]'íuytuoŤitnoué,a|e poŽadavkem
obsáinout uše.
Namísto skutečnéobnovy formy vystupuje naopak jak si povrchní
avantgardismus' Živen;ijak ruzn;Ímiesoterick;ímipavědami' tak rrizn;Ími
reprezentanty ''bulvární prÓzy,,...Velice jasně patrnéje to ve vlivu, kte4f
má na mladéspisovatele vjist ch kruzích velmi uctívan;ibásník Egon Bon.
dy. Zapomínají,žei nejodváŽnějšínová literární tvorba vyžadujekontinuitu;
a toje něco, co tato země, odŤíznutátolik let od sv;Íchsevernícha západních
spŤízněncri,
postrádá.,'8

o

V. Holan: Drolntnen och andrtl diAler (Sen ajiné básně), pŤel.D. Chvojková.Pallasová
a H' Járv, Cavefors 1970;V' Holan: Nott med Haml,et (Noc s Hamletem), pÍel' D. Chvojková.
-Pallasová a H' Járv, Stďfanstorp 1969;V. Nezva|: Mellan t.egnetsfi'ngrar (Mezi prsty deště),
pŤel'A. Lunkvist a D' Chvojková-Pallasová' Stockholm 1968'
'H.

Já*' Trlckta skrifter 1g3g-1980,ed. Y. o' Hedvallová, Stockholm 1981;pokračuje
ve sborníku.I/utnanistnetr sotn.salt och styrka (Bilder och betraktelser tilldgnade H. Jd'ru),
S t o c k h o l m 1 9 8 7 ,s . 5 5 1 - 5 7 9 .
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o
S. Senr.Sandberg: En ny verklighet i vántan pa sitt sprák (Nová skutečnost čeka1icí
na vlastní íed, Tidskriftett'90.tal on litteratur och konst L994. č. 12. s.72.
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v roce 1990 samostatně povídky.LjsÚop ad,ouy uragá'n aŽiuoucí Ťetězy jako
22. éís|oRtjster Í}án TJeckoslovakien (Hlasy z Československa), které vydává
nadace Charty 77.
TŤemi kniŽními tituly jsou zastoupeni Alexandr Kliment, Pavel Kohout
jemuž vyšel navíc román SněŽím ( 1993), Josef Škvoreck;/ a Ludvft Vaculík.
Dvěma tituly jsou zastoupeni Svatopluk Čech, Madimír Holan, Egon Hostovsk}i, Jan Procházka a Jiií Šotola.
Podrobnější studium bibliografie českéliteratury vydané ve Švédsku
ukazuje, ženejplodnějšími obdobími byla dvacátá,tÍicátá a šedesátá léta,
jimŽ je společné,žeto byla doba, kdyvznikala Ťada r{'znamn;Ích děl, která
se dos|ávala ke švédskémučtenáii bez r razného časovéhoposunu. Současně
v době první republiky a do jisté míry i v šedesátych letech byla moŽnost
navazovat kontakty mezi česk1imi a švédsk;Ímibohemisty, literárními vědci,
kritiky a spisovateli' V šedesát1/'ch letech byl kromě zmíněn;|'ch antologií
plodem této spolupráce napŤíklad pŤeklad Holanovy poezie, kterou společně
s D. Chvojkovou-Pallasovou pŤebásnil Harry Járv, či vyíbor z Nezvalovy
poezie,kterou za spolupráce s D. Chvojkovou-Pallasovou pňetlumočil sám
Arthur Lundkvist."
V roce J'967 jako redaktor vyznamného švédskéhočasopisu Horisont
věnoval Harry Járv celé jedno čísločeskoslovenské kultuŤe a vybral si v
Československu tak kompetentní spolupracovníky, Že vyslanectví ve
Stockholmu si objednalo 1500 \ tisk . V sedmdesá!Ích a osmdesátych letech
otevŤel Harry Járv stránky časopisri Radix a Fenix českétematice, kterou
se sám často odborné zabyval, a českym autorrim. Docenit jeho vyznam
pro recepci a hlubší pochopení českéliteratury ve Švédskuby si zasloužilo
samostatnou studii. Zde je moŽno jen odkázlrt na bibliografii jeho díIa, která
vyšla knižně7, a pŽipomenout jeho osobnost jako pÍftlad jednoho z těch,
kteÍí, ač sami nejsou bohemisté a nehovoŤí česky, se v;íznamně podílejí
na šíŤeníznalostí o českéliteratuŤe a kultuŤe ve Švédsku.
Také okolnos t, že od konce sedmdesá!Ích let bylo ve Stockholmu sídlo
zahraničního odděIení Charty 77 apozďějiNadace Charty 77,měla nesporně
vliv na zqišení zájmu o českou literaturu. Mělo to však i své stinné stránky,
když často zíete|epolitické pŤevládaly nad uměleck mi. Bylo postatně lehčí
prosadit napŤíklad vydání Kohoutovy Ka tyně než knih Hrabalovfch. T!.to

b
V' Holan: Drolrunen och andra djŘÚer(Sen a jiné básně), pŤel'D. Chvojková.Pallasová
a H' Járv, Cavefors 1970;V. Holan: No tt mtd Hanlet (Noc s Hamletem), pŤel.D. Chvojková-Pa]lasová a H. Ján, Stďfanstorp 1969;V. Nezvďl: MeIIan regnetsflngrar (Mezi prsty deště),
pňel. A. Lunkvist a D. Chvojková.Pallasová, Stockho|m 1968'
'H'

Já*. Trychta skrifter 1g3g-1980,ed. Y. o. Hedvallová, Stockholm 1981;pokračuje
ve sborníku Hu'manistnen som salt och styrk'a (Bilder och betraktelser tillrigtlude H' Jijrtl),
S t o c k h o l n 1 9 8 7 ,s . 5 5 1 - 5 7 9 .
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negativní vlily v duchu již v še pŤipomenut;Ích tradic usměrĎovali švédští
bohemisté, z nichŽ bych chtěla jako pŤíkladjmenovat alespoĎ lektorku češtiny na univerzitě v Lundu, Miloslavu Slavíčkovou, která právě Hrabalovi
věnovala Ťadu odborn ch studií.
Závéremje možno konstatovat, že devadesátá léta by se opět mohla
stát obdobím otevŤen;ich osobních stykri, které vŽdy mělo velice pozitivní
vjsledky. ZuzanaBrabcová a Daniela Hodrová vycházejí v nejprestižně;ším
nakladatelství Bonniers a jsou velice kladně pŤijaty kritikou' Ivan Klíma
pŤispívá do vlivného švédskéhodeníku Svenska dagbladet, člen kulturní
redakce tohoto listu, spisovatel, pŤekladatel a kritik Steve Sem-Sandberg
uveŤejnil v časopise Tidskriften 90-tal článek o současnéčeskéliteratufe
pod názvem Nouá shutečnost čekajícína vlastní žeč.Nelze nesouhlasit s
jeho závěrem: ''Je potieba času, aby se staré rány mohly zahojit,
aby mohla
bft znovu navázána pouta s živj,m|iterátním dědictvím, které existuje,
ale je ještě hluboko pod zemí.'.
Chtěla bych zakončit svrij pŤíspěvek delším citátem zjeho článku, protoŽe se domnívám, že pro českéhočtenáŤeje sám o sobě ilustraci, že vedle
jazykovych bariér existují i bariéry nedostatečn;Ích vědomostí politick;/ch
a
klišé' které lehce vedou k falešn;Ím generalizacím:
'.Uplynulo
pět let od událostí roku 1989; pro většinu z nás patŤík nedáv.
né minulosti, ale v témŽe období začíná nastupovat nová generace' pro
kterou komunismus... je uŽ historií...
PŤipočtěme k tomu, Že Československo, stejně jako zbytek v1fchodní
Ewopy, nikdy nemělo vlastní tradici avantgardy. Z pochopiteln;ich drivodri:
v letech komunismu bylo driležitěj šínauazouat pouta s minulostí než je
lámat. Formální a stylistické experimenty, pokud pŤecejen existovaly, byly
sekundární, diktované politickjmi podmínkami. Kompaktní prÓza Daniely
Hodrové se svou intrikátní sítí literárních referencíje jedním z pŤíklad
;
jejíprÓza není nesena v,i|íuytuoŤit noué,a|e poŽadavkem obs hnout
uše.
Namísto skutečné obnovy formy vystupuje naopak jak5isi povrchní
avantgardismus, živen;/,jak rrizn1rmi esoterick;/'mi pavědami' tak rrizn;ími
reprezentanty .'bulvární pr6zy,,... Velice jasně patrné je to ve vlivu, kter
má na mladé spisovatele v jist;Ích kruzích velmi uctívan;Í básník Egon Bon.
dy. Zapomínají, že i nejodvážnější nová literární tvorba vyžaduje kontinuitu;
a toje něco, co tato země, odíznutá tolik let od sqfch severních a západních
spŤízněnc , postrádá.,'8

.
S' Senr-Sandberg: En ny verklighet i vántan pa sitt sprák (Nová skutečnost čekajíci
na vlastní Ťeč),
Tidskriften g)-tal om litterdtur och konst 1994. č'.12. s.72'
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BoHEMISTII{A VE sPoJENfCH

Vezmeme-li v rivahu všechny vnějšíhistoricko-politické okolnosti a jazykové
bariéry,mrižemekonstatovat, Že celková bilance děl, kterjmi je českáliteratura ve Švédskuzastoupena, není kvalitativně ani kvantitativně tak špatná,
jak by se dalo očekávat.Navíc značněvzrostl početčesko-švédsky
biling.
bohemistémajímožnostspoluvních lidí a osobníchkontaktri. Mladí švédští
práce s česk1fmikolegy, cožbylo vždy v minulosti podmínkou hlubšíhopochopeníčeskéliteratury ajejího správnét'o zaŤazenído kontextu literatury
světové.

STÁTECH

PETR HOLMAN

Hance

Několik pŤítomn ch bibliograficko.informativních poznámek věnovanych
stručnémupopisu literárněvědn:fch bohemistick;fch aktivit ve Spojen]fch
státech americk;fch si naprosto neklade jak koli nárok na riplnost. Téma
je pŤílišrozsáhlé, a nadto bych se rád vyhnul (i když jsem si vědom, Že
právě v tomto pŤípaděto plně možnénení)opakoviíníněkter ch skutečností,
které ve své stati PŤínosčesk!,chemigrant ue Spojen!,ch stdtech literdrněuědnébohemisticepŤipomínáPaul Tlensky a které byly součástísouhrnn;Íchinformací každéhoričastníkatohoto kongresu.
DatujemeJi počáteknově vzniklé tradice bohemistiky v Americe koncem
1. světovéválky, musíme konstatovat, Že i během relativně velmi krátkého
obdobírozvoje literárněvědné bohemistiky - trvá tedy něco pŤestŤi čtvrti
století- vznikla celá Ťadaprací zásadníhovfznamu. Konec minuléhostoletí
jako by pŤedurčilpŤíští
zájem o Čechya bohemistická studia. MimoŤádně
spěšnákompoziční,dirigentská, propagačnía organizačníčinnostAntonína
DvoŤáka na Národní konzervatoŤiv New Yorku (1892-1895)a vlivjeho
hudby v Americe a rozsáhlépŤednáškové
a popularizačníaktivitykníŽete
Francise von Liitzow (práce věnovaná dějinám Čech a prrikopnická kniha
Bohernian Literature vyšly na konci století, The Life and. Times of Master
John Hus roku 1909) byly pŤijaty velmi vlídně - pŤedevšímve DvoŤákově
pŤípadě-,i když vcelku bez většíhoohlasu.
Na mnoha místech v Americe by|y zak|ádány nejrriznějšíkrajanské
tělocvičné,divadelní a hudební spolky, na někte4fch nižšíchškolách se
uŽ dokonce takévyrčoval česk]fjazyk.Asi od poloviny 19. stoletívycháze|o
mnoho česk]íchnovin a časopisti (Náprstkovy radikální a antiklerikální
aktivity našly svrij prostor v německémFlugblátter tištěnémv Milwaukee
od roku 1850,pnr české
noviny ve Spojen1fchstátech, Slowan Amerikánsk ,
zača|yvycházet 1. Iedna 1860 v Racine ve Wisconsinu; [Ídeník Pokrok
Zápaďuby| za|ožen1' srpna 1871 v omaze v Nebrasce s mottem ''pilně
sloužíc(!) zájmu národnímu, hledět chci vždyk vzdělání obecnému''_ ien
v Nebrasce byly publikovány dvacatery českénoviny; celkem bylo ve
Spojen;/chstátech v letech 1860-1911vydáváno 326 periodik, z nichž
nejd ležitějšíbyly napŤftlad Hlasatel, Národ a Katolík v Chicagu, Noqi
svět v Clevelandu, Americké Listy v New Yorku nebo Našinec a Nov.Ídomov
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Vezmeme-li v rivahu všechny vnějšíhistoricko-politické okolnosti a jazykové
bariéry, mrižemekonstatovat, žecelková bilance děl, kterlmi je českáliteratura ve Švédskuzastoupena, není kva]itativně ani kvantitativně tak špatná,
bilingjak by se dalo očekávat.Navíc značněvzrostl početčesko-švédsky
spolu.
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možnost
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švédští
Mladí
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vních lidí a osobních
práce s česk mi kolegy, cožbylo vždyv minulosti podmínkou hlubšíhopochopeníčeskéliteratury ajejího správného zaÍazenído kontextu literatury
světové.

PETR HOLMAN
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Několik pŤítomn1fch
bibliografi cko-informativních poznámek věnovan1Ích
stručnémupopisu literárněvědn ch bohemistick;ichaktivit ve Spojenych
státech americk;fch si naprosto neklade jak koli nárok na írplnost.Téma
je pŤílišrozsáhlé,a nadto bych se rád vyhnul (i kdyŽ jsem si vědom, Že
právě v tomto pŤípaděto plně možnénení)opakováníněkter ch skutečností,
které ve svéstati PŤínosčesk!,chemigrant ue Spojen!,ch stdtech literd,r.
něuědnébohemisticepŤ.ipomínáPaul Tlensky a které byly součástísouhrnn1fchinformací každéhoričastníkatohoto kongresu.
DatujemeJi počáteknově vzniklé tradice bohemistiky v Americe koncem
1. světovéválky, musíme konstatovat' Že i během relativně velmi krátkého
obdobírozvoje literárněvědné bohemistiky - trvá tedy něco pŤestŤi čtvrti
století- vznikla celá Ťadaprací zásadníhoq/znamu. Konec minuléhostoletí
jako by pňedurčilpŤíští
zájem o Čechya bohemistická studia. MimoŤádně
irspěšnákompoziční,dirigentská, propagační
a organizačníčinnostAntonína
DvoŤáka na Národní konzervatoŽi v New Yorku (1892-1895)a vliv jeho
hudby v Americe a rozsáhlé pŤednáškovéa popularizačníaktivity knižete
Francise von Liitzow (práce věnovaná dějinám Čechria prrikopnická kniha
Bohemian Literature vyšly na konci století, The Life and Times of Master
John Hus roku 1909) byly pŤijaty velmi vlídně _ pŤedevšímve DvoŤákově
pŤípadě_,i kdyŽ vcelku bez většíhoohlasu.
Na mnoha místech v Americe byly zakládány nejr znějšíkrajanské
tělocvičné,divadelní a hudební spolky, na někte4Ích nižšíchškolách se
uždokonce takévyučovalčesk;fjazyk'Asi od poloviny J'9.stoletívycháze7o
mnoho česk ch novin a časopisri(Náprstkovy radikální a antiklerikální
aktivity našly svrij prostor v německémFlugblátter tištěnémv Milwaukee
od roku 1850,prvníčeské
noviny ve Spojen1ích
státech, Slowan Amerikánsk;Í,
zač,a|yvycházet 1. ledna 1860 v Racine ve Wisconsinu; [ideník Pokrok
Západu byl zaloŽen 1. srpna 1871 v omaze v Nebrasce s mottem'.pilně
sloužíc(!) zájmu národnímu, hledět chci vŽdy k vzdělání obecnému.'_ jen
v Nebrasce byly publikovány dvacatery českénoviny; celkem bylo ve
Spojen;fch státech v letech 1860.1911 vydáváno 326 periodik, z nichž
nejdrileŽitějšíbyly napŤíklad Hlasatel, Národ a Katolík v Chicagu, NoqÍ
svět v Clevelandu, Americké Listy v New Yorku nebo Našinec a Noqf domov
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v Texasu), avšak zájem o češtinu a českou literaturu byl tehdy ještě
minimální. Práce Josepha S. Roučka The Czechs and Slouahs in America
(Minneapolis 1967)' sborník Panorama: A Historical Reuiew of Czechs and
Slouaks in the United States of America (Czechoslovak National Council
of America' Cicero 1970) nebo dlileŽité dílo historika T. Čapka Padesá,t
Iet česhéhotishu u Americe od uyddní,'SlowanaAmerikdnshého,, u Racine
(New York 191].) čijeho The Czechs in America (Boston-New York 1920)
jsou v mnoha ohledech ve]mi instruktivní.
Jedna z prvních antologií česképoezie v jazyce anglickém v bec, Án
Anthology of Modern Bohemian Poetry, kterou v roce I9I2 pŤipravil Percy
Paul Phineas Selver, byla jakousi pŤedzvěstí nové vlny zájmll o českou
literaturu vzniknuvšího po ukončení 1. světové války. Snad právě díky
početn''m, i když kvalitatirarě leckdy velice rozdíIn5nn Selverovym pŤek]adrim
se tento zájem neustále prohluboval. Do roku 1930 vydal tento dosud
nedoceněny a u nás po roce 1948 dokonale umlčeny britsk propagátor
českéliteratury Ťadu pŤekladri děl bratŤí Čapkri, Emanuela z Lešehradu,
J. S. Machara, F. Šrámka, K. Konráda' anglicky psanou monografii
věnovanou o. BŤezinovi, paměti E. Beneše, několik dalších antologií české
poezie a prÓzy, učebnici češtiny pro samouky atd.
V odděIení rukopisri Houghton Library na Harvardově univerzitě jsou
uloŽeny originály dopisri o. BŤeziny, J. S' Machara, A. Sovy a K. Capka
P. Selverovi. V roce 1914, po vydání Selverovy antologie, Machar stručně
hodnotí nejenom tuto práci' ale zmiĎuje se i o obecném v1fznamu jeho snah:
,,Yzácny pane,
udělal jste mi velikou radost zasláním své antologie. Je to
ptáce,
za niž Vám musí b;ft naše česká veŤejnost vděčna _ však
krásná
jste zajisté poznal pŤi svém pražském poby'tu, že jste se našemu národu
stal mil;fm a drah m člověkem.,. Chudob v anglick5í stručn:/.pŤehled dějin
českéliteratury qydan;f roku 7924 a jistě i Selver v první pŤeklad Haškova
Suejha z roku 1930 rrjst tohoto zájmu dále podpoŤily.
odchod renomovanych literárních vědcri Romana Jakobsona a Reného
Welleka do emigrace ve Spojen;/'ch státech, kde hledali a našli zcela jiné
podmínky k práci než v Cechách, znamenal v dalším v;Ívoji americké
bohemistiky d leŽit moment, i když Jakobson sám se kromě své jediné
ptáce z oboru bohemistiky, kterou v Americe napsal (Moudrost starlch
Čech ,: oduěhé z6'klady nrirodního odboje, Ceskoslovensk3í kulturní krouŽek,
New York 1943),1 věnoval v hradně rusistice a slavistice, jazykovědě,
literární teorii a dalším oborrfm. Nicméně zptisob, kteqfm uváděl ve známost

a v život myšlenky Pražského lingvistického kroužku, jak inicioval zaváďěni
v1fuky českého jazyka a literatury
na nejvyznačnějších americk;/'ch
univerzitách (pŤedevšímHarvard a Columbia), nebo jeho nerínavná podpora
publikovriní bohemistick ch materiál
zaslouŽí stril;f obdiv a uznání. Všechny
podstatné práce Jakobsonova díla jsou součástí osmisvazkového vydání
- Roman Jakobson: Selected Writings (Haag 1966-1988).
Vědecké kvality a mimoŤádn)i vyznam bohemistick5Ích prací Reného
Welleka, jeho rozsáhlych srovnávacích i pŤehledov1Íchstudií a článkri, ve
svém pĚíspěvku podrobně analyzoval Paul Tlensky. Dílem Milady Součkové,
další pŤedstavitelky českébohemisťiky ve Spojen;/ch státech, jejíž ptáce
se nyní v Praze znovu vydávají a která v českéliteratuŤe patŤík pozoruhod''objevrim.',
nfm
se podrobně zab;fvala Veronika Ambrosová.
Mluvíme-li
o americké literárněvědné
bohemistice zastoupené
emigrovavšími vědci, musíme se zmínit o dalších osobnostech, které se
qÍznamnym zptisobem podílely na jejím dalším vjwoji. Francis Dvornik
(Harvard) od roku 1926 publikoval dlouhou Ťadu prací t1ikajících se historie,
fi]ozofie, politick;fch věd a civilizace Byzance, Ríma, Slovanri a problematiky
stŤední a vychodní Ewopy.2 V Praze Dvornik uveŤejnil v několika jazykoqÍch
mutacích napií}Jad Ziuot suatého Václaua k tisícímu ulročíjeho mučednické
smrti (1929), Les légendes de Constantin et de Méthode uues de Byzance
(1933) nebo Byzantshé mísie u Slouan (1970). V Chicagu byla lydána práce
Czech Contributions to the Growth of the United States (1962).
Jakobsonriv harvardsk;f žák, lingvista, estetik, sémiotik a reprezentant
pražské strukturalistické školy Ladislav Matějka, do Spojenych státri odešel
- podobně jako Součková - po komunistickém puči v roce 1948, tedy ve
značné změněn);ch podmínkách platn ch i pro americké prostŤedí. Jako
jedna z mnoha americkych reakcí na sovětsky iispěch ve druhé světové
válce bylo také to, že bylv zakládány katedry slavistiky, což v praxi
znamenalo, že se na drtivé většině univerzit začalo vyučovat pŤedevším
''malé.' jazyky
a vyhradně ruskému jazyku a literatuŤe' Další slovanské,
jako polština, bulharština, srbochorvatština a čeština zač,aly vytaznéji
pronikat do povědomí pŤedevšímna začátku šedesáfich let, kdy americká
vláda poskytla mimoŤádné dotace na založeni programri zaměŤenych na
studium jazykri' historie a reálií v;Íchodoevropsk;/'ch zemí.

" Haroard University Press, Champion Paris, Editions du Seuil Paris, Editions du Ceď
Paris, Bums md Oates Iondon, Dacre Press Westminster, Liviana Padua, Cambridge University
Press, Variorum Reprints London, Polish Research Centre London, Dumbarton Oaks Center
for Byzantine Studies, American Academy ofArts and Sciences Boston, Fordham University
Press, Hawthhorn Books New York, Rutgers University Press, KŤeséanská akademie Řrm'
Marquette University Milwaukee, Schwabenverlag Stuttgart aj.

r
D kazem, Žejist ' nesouhlas s poněkud jednostrann;Ím Jakobsonov;/m v]fkladem stáIe
trvá, mriže bjt napŤíklad článek J. Lehára Roman Jakobson: Moudrost star;Ích Čechri
(Nedokončenápolemika o smysl česk;fchdějin), ÓesĚá literatura 1995, s. 39.55 (pťrvodně
společnostiAV ČR 20. 10. 1994)'
pŤednesenov olomoucképobočceLiteránIrěvédné
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v Texasu), avšak zájem o češtinu a českou literaturu byl tehdy ještě
minimální. Práce Josepha S. Roučka The Czechs and Slouahs in America
(Minneapolis 1967), sborník Panorama: A Historical Review of Czechs and
Slouaks in the United States of America (Czecltoslovak National Council
of America' Cicero 1970) nebo dlileŽité dílo historika T. Čapka Padesá,t
Iet česhéhotishu u Americe od uyddní,,SlowanaAmerikdnshého,, u Racine
(New York 191]') čijeho The Czechs in America (Boston-New York 1920)
jsou v mnoha ohledech velmi instruktivní.
Jedna z prvních antologií česképoezie v jazyce anglickém v bec,Án
Anthology of Modern Bohemian Poetry, kterou v roce 1912 pŤipravil Percy
Paul Phineas Selver, byla jakousi pŤedzvěstí nové vlny zájmll o českou
literaturu vzniknuvšího po ukončení 1. světové války. Snad právě díky
početn1fon,i když kvďitativně
leckdy velice rozdíInym Selveroqim pŤek]adrim
prohluboval.
Do roku 1930 vydal tento dosud
neustále
zájem
se tento
nedoceněny a u nás po roce 1948 dokonale umlčeny britskf propagátor
českéliteratury Ťadu pŤekladri děl bratŤí Čapkri, Emanuela z Lešehradu,
J. S. Machara, F. Šrámka, K. Konráda' anglicky psanou monografii
věnovanou o. BŤezinovi, paměti E. Beneše, několik dalších antologií české
poezie a prÓzy, učebnici češtiny pro samouky atd.
V odděIení rukopisri Houglrton Library na Harvardově univerzitě jsou
uloŽeny originály dopisri o. BŤeziny, J. S' Machara, A. Sovy a K. Capka
P. Selverovi. V roce 1914, po vydání Selverovy antologie, Machar stručně
hodnotí nejenom tuto práci, ale zmiĎuje se i o obecném v znamu jeho snah:
,,Yzácny pane,
udělal jste mi velikou radost zasláním své antologie. Je to
ptáce,
za niž Vám musí b t naše česká veŤejnost vděčna _ však
krásná
jste zajisté poznal pÍi svém pražském poby'tu, Že jste se našemu národu
stal mil]fm a drah5ím člověkem.'. Chudob v anglick stručn:/'pŤehled dějin
českéliteratury vydan;f roku7924 a jistě i Selver v první pŤeklad Haškova
Suejha z roku 1930 rrist tohoto zájmu dále podpoŤily.
odchod renomovanych literárních vědcri Romana Jakobsona a Reného
Welleka do emigrace ve Spojen;/'ch státech, kde hledali a našli zcela jiné
podmínky k práci než v Cechách, znamenal v dalším v;Ívoji americké
bohemistiky d leŽitf moment, i když Jakobson sám se kromě své jediné
ptáce z oboru bohemistiky, kterou v Americe napsal (Moudrost starlch
Čecb : o du ěkéz á'klady n d rodn íh o od boje, Ceskoslovensk kulturní kroužek,
New York 1943),1 věnoval qíhradně rusistice a slavistice, jazykovědě,
literární teorii a dalším oborrim. Mcméně zptisob, kter'fm uváděl ve známost

a v život myšlenky Pražského lingvistického kroužku, jak inicioval zaváďéní
q/uky českého jazyka a literatury
na nejvyznačnějších americk;|'ch
univerzitách (pŤedevšímHarvard a Columbia), nebo jeho nerínavná podpora
publikovriní bohemistick ch materiálrl zaslouŽí stril;f obdiv a uznání. Všechny
podstatné práce Jakobsonova díla jsou součástí osmisvazkového vydání
- Roman Jakobson: Selected Writings (Haag 1966-1988).
Vědecké kvality a mimoŤádn1i vyznam bohemistick5Ích prací Reného
Welleka, jeho rozsáhlych srovnávacích i pŤehledov1Íchstudií a článkri, ve
svém pĚíspěvku podrobně analyzoval Paul Tlensky. Dflem Milady Součkové,
další pŤedstavitelky českébohemistiky ve Spojen;/ch státech, jejíž ptáce
se n1ní v Praze znovu vydávají a která v českéliteratuŤe patŤík pozoruhod''objevrim,',
nym
se podrobně zab vala Veronika Ambrosová.
Mluvíme-li o americké literárněvědné bohemistice zastoupené
emigrovavšími vědci, musíme se zmínit o dalších osobnostech, které se
qÍznamnym zprisobem podílely na jejím dalším vjwoji. Francis Dvornik
(Harvard) od roku 1926 publikoval dlouhou Ťadu prací |ikajících se historie,
fr|ozofie, politick;/ch věd a civilizace Byzance, Ríma, Slovanri a problematiky
stŤední a vychodní Ewopy.2 V Praze Dvornik uveňejnil v několika jazykoqÍch
mutacích napŤí}JadZiuot suatého Václaua k tisícímu ulročíjeho mučednické
smrti (1929), Les légendes de Constantin et de Méthode uues de Byzance
(1933) nebo Byzantshé mísie u Slouan (1970). V Chicagu byla lydána práce
Czech Contributions to the Growth of the United States (1962).
Jakobsonriv harvardsk;f žák, lingvista, estetik, sémiotik a reprezentant
pražské strukturalistické školy Ladislav Matějka, do Spojenych státri odešel
- podobně jako Součková - po komunistickém puči v roce 1948, tedy ve
značně změněn);ch podmínkách platn ch i pro americké prostŤedí. Jako
jedna z mnoha americkych reakcí na sovětsky iispěch ve druhé světové
válce bylo také to, že bylv zakládány katedry slavistiky, což v praxi
znamenalo, že se na drtivé většině univerzit začalo vyučovat pŤedevším
''malé.' jazyky
a vyhradně ruskému jazyku a literatuŤe. Další slovanské,
jako polština, bulharština, srbochorvatština a čeština zač,aly vytaznéji
pronikat do povědomí pŤedevším na začátku šedesát1ich let, kdy americká
vláda poskytla mimoŤádné dotace na založeni programri zaměŤenych na
studium jazykri' historie a reálií v;íchodoevropsk;/'ch zemí.

" Haroard University Press, Champion Paris, Editions du Seuil Paris, Editions du Ceď
Paris, Bums and Oates I-ondon, Dacre hess Westminster, Liviana Padua, Cambridge University
Press, Variorum Reprints London, Polish Research Centre London, Dumbarton Oaks Center
for Byzantine Studies, American Acadeny ofArts and Sciences Boston, Fordham University
Press, Hawthhorn Books New York, Rutgers University Press, KŤeséanská akademie Řrm,
Marquette University Milwaukee, Schwabenverlag Stuttgart aj.

r
D kazem, Žejist1fnesouhlas s poněkud jednostrann1im Jakobsonov1fm v1fkladem stáIe
trvá, mriže b;ft napŤíklad článek J. Lehára Roman Jakobson: Moudrost star;Ích Čechri
(Nedokončená polemika o smysl česk;fch déjin),Ceshá' Iiteratura 1995, s. 39.55 (pťrvorlně
pŤednesenov olomoucképobočceLiteránIrěvědnéspolečnostiAv ČR 20. 10. 1994).
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Mezi nejdrileŽitější
Matějkovy aktivity patŤilajeho víceneŽ tŤicetiletá
redakčnípráce pŤilydávání Michigan Slavic Publications na jeho domovské
Michiganské univerzitě, kde knižně, časopiseckyi v rriznych sbornících
ryšla celá ŤadapŤekladri,studií,monografiíi bibliografick1ichslavistick;fch,
rusistick1fch a bohemistick1ichprací.Kqfznamn1fm edičnímpočinrimpatŤí
mimo jinéprvní a zatímjedinévydání (pod patronacíamerickéČeskoslovenské společnosti pro vědy a umění, jejíž podíl na rozvoji a podpoŤe
bohemistick;fch studií by nepochybně neměl b t pŤehlížen)anglického
pŤekladu dějin českéliteratury Arne Nováka Czech Literalure (pŤeklad
P. Kussi s dodatkem W. E. Harkinse, 1945-1985).Kromě mnoha dalších
prací (napŤík|adIntroductory Bibliography od Slauic Philology, University
of Michigan 1965;společněs L' R. Mick]esenemThe Common SlauicVerbal
System, Haag 1973;Serbo-Croatian Oral and Written VerbalArt: Contacts
and Conflicts, Roma 1986) Matějka edičněpŤipravil vybor Czech Poetry:
A Bilingual Anthology (University of Michigan I973, 7979). Od roku 1984
se
současněprisobil jako šéfredaktorročenkyCross Currents zab3ívající
stŤedníEvropou. Také zde se objevilo velké mnoŽstvídrileži!/ch informací
o českéliteratuŤe,pŤftladně studie J. Chalupeckéhoo tragické komedii
J. Haška, studie J' Skvoreckéhozab!,vajícise stopovánímamerick;fchmotivťr
v Hrabalově díle a další.
Lubomír DoleŽel, další z vridčíchosobnostízámoŤskébohemistiky,
studoval na Karlově univerzitě a publikoval své první práce v Praze
(napŤíklad o stylu moderní česképrÓzy, 1960)' Později vyučoval na
Michiganské univerzitě a po roce 1968 na Torontskéuniverzitě. V emigraci
se dále věnoval svému zájmu o problematiku stylistiky (editorsk;/podíI
na Statistics and Style, New York 1969),kterÍ vyrístil v práci Narratiue
Modes in Czech Literature (University of Toronto 1973; českévydání
literatuŤe,Praha 1993).Jednotlivéoddílyknihy
Naratiuní zpúsobyu české
jsou věnovrínyKomenskému,Raisovi, srorrnání'ryprávěcích
postupri K.Čapka
a V. Vančury a Kunderovu Zertu. Spoh s drikladn1im teoretick5ímrivodem
patÍímezi nejzávažnějšípráce tohoto druhu v bec'
Doleželovy zájmy jsou mnohasměrné a wivetzá|ní, Z tozsáhlého
bibliografického soupisu Doleželor ch prací uved'me alespoř několik pŤíklad
tfkajících se bohemistickych studií.3Zabyval se rovněŽ problematikou díla

Jaroslava Haška a Franze KaÍky.n
PraŽská škola byla v popňedí zájmuuž od konce 2. světovéválky. Ve
Spojenfch státech byla publikována Ťada knih, které dokumentují vliv a
vážnost,kterou praŽská lingvistická škola měla.s Mezi nejdrileŽitějšípráce
na toto téma patĚí kniha F. W. Galána Historic Structures: The Prague
School Project, 1929-1946(University ofTexas 1985).
Peter Steiner, kterf studoval v Ptaze a na univerzitě v Yale (studia
zakončil disertací Rus sian Formalism: A MetapoeÍlcs(Cornell University
1984) a v současnédobě prisobína Pennsylvánské univerzitě, se rovněž
v;Íznamně podílel na Ťadě projektri tfkajících se pražskéškoly.V letech
1976 a 1977 vyšly jeho a Burbankovy pŤeklady vybran ch studií Jana
Mukaiovského on Poetic I'anguo4e aStructure, Sign, an'd.Functbn: Sebctzd
Essays by Jan MukaŤousk!,, roku 1978 se (společněs R. W Baileyem a
L. Matějkou) editorsky podílel na vydání práce The Sign, Serniotics around
the World (Ann Arbor). o čtyŤiroky později se jako editor ričastnil vydání
sborníku studií ?he Structure of the Literarv Process: Studies Dedicoted

Čapek Chod (Proceed,ingsof a Syrnposiu'm', School of Slauonic and East European stud'uc),
London 1985;Nad poeziíBronislavyVolkové,in B.Y...Vzduchbez podpatk . Mnichov l987;
Literary Transduction (Prague School Approaches), sb. ?fu Pragw School and Its Ingaq4
Amsterdam-Philadelphia 1988; TWo Narratologies (Propp and Vodička), sb.Issttcs in Slaurc
Literary and Cultural Theory, ed. K. Eimemacher, Bochum 1989; Roman Jakobson studioro
della commicaztone,inRoman JaĚoÓson, ed. P. Montani - M. Prampolini' Roma 1990; Krrol
Čapek - A Modern Storyteller, sb. on Karel Čapek, ed, M. Makin _ J. Toman, Ann Arbor
1992; Prague School Structuralism, in The Johns Hopkins Guíde to Literary Tfuory and,
Criticism, ed. M. Groden - M. Kreiswirth, Johns Hopkins University 1993; Semiotic Poetics
oftlre Prague School, in Encyclopedia ofContemporary Literary Thzory (Approaches, Scholore,
Terms), ed. I. R. Makaryk, University of Toronto 1993. V tisku K. H' Mácha - A Hero of
Structural Poetics, sb. Proceedings oftlrc Berkeley Conference on Karel Hynek Mácha, ed,.
W. Schamschula; Structuďism of the Prague Schm|, kl Cambridge History of Literary Crititbm,
sv. 8, ed. R. Selden.
n
ci'"'la.
Patterns (Hašek and The Good Soldier Švejk), sb. Poetica Slauica (Studbs
in Honour of Zbignicw Folejeuski), ed. J. D. Clayton - G. Schaarscbmidt, University of Ottawe
198J,;The Road ofHistory and the Detours ofthe Good Soldier, sb. Language and Litercry
Thzory (In Homr of Lad.islau Malěj&o, Papers in Slavic Philology 5), Arrn Arbor 1984, něnochj
pňeklad Der Weg der Geschichte und die Umwege des Braven Soldaten inJaroslau HašcL
1883.1983,Fran.kfurt am Main-Bem-New York.Paris 1989: Radicď Semantics (Franz KďLa
and Richard Weiner), sb. ,Forrzs and Functions, ed. J. Esser - A. Htibler, Tiibingen 1981;
Proper Names, Definite Descriptions and the Intensional Structure of KaÍka's '.The Trial',,
Poetics 1983; Intensional Function, Invisible Worlds and Franz Kaíka, ,s'yle 1983; KaÍka's
Fictional World, Canadian Reubw of Comparatiue Litemture / Reuue Canadiznru de littérgturc
comparée 10, 1984; La construction des mondes fictionelles á|aKafka, Littérature 57 ,7985.
5
NapŤíklad Garuin 1955, 1964; Vachek 1964, 1966; Wellek 1969; Fried 19?2; Steiner
- Čenenka _ Vroon ted'] 1982;
Quirrn 1987; Kaďmann 1988; jedna z posledních prací Prague School of Structural and Functional Linguistics (Amsterdam 1994).

" Prague School Stylistics (s J. Krausem , sb. Curuent Trends in Stylistics, ed. B. B.
Kachru - H. F. W. Stahlke, Edmonton-Champaig:n1972;Narrative Worlds, sb.Sound, Sign
and Meaning (Quinquagenary of the Prague Linguistic Circle, ed. L. Matějka' Ann Arbor
1976;The Conceptual System ofPrague School Poetics (Mukďovsk]Í and Vodička)'sb. Slraclure
of the Literary Process (Studies Dedicated to the Memory of Felix Vodička), ed. P. Steiner
_ M. Červenka - R. Vroon, Amsterdam-Philadelphia 1982;MukaŤovshÍ and the Idea of Poetic
Truth, Russian Literature 12.1'3,L982; K. M. Čapek Chod and Modernism' sb. Karel Matěj
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Mezi nejdriležitější
redakčnípráce pŤivydávání Michigan Slavic Publications na jeho domovské
Michiganské univerzitě, kde kniŽně, časopiseckyi v rrizn;Íchsbornících
vyšla celá ŤadapŤekladri,studií' monografiíi bibliografickych slavistick ch,
rusistickych a bohemistickych prací' Kvyznamnym edičnímpočinrimpatŤí
mimo jiné pn'ní a zatímjedinévydání (pod patronacíamerickéCeskoslovenské společnosti pro vědy a umění, jejíž podíl na rozvoji a podpoŤe
bohemistick1fchstudií by nepochybně neměl b1it pŤehlížen)anglického
pŤekladu dějin českéliteratury Arne Nováka Czech Literature (pŤeklad
P. Kussi s dodatkem W. E. Harkinse, 1945-1985).Kromě mnoha dalších
prací (napŤíklaďIntroductory Bibliography od Slauic Philology, University
of Michigan 1965;společněs L. R. Micklesenem The Common Slauic Verbal
System, Haag 1973;Serbo.Croatian oral and WríttenVerbalArt: Contacts
and Conflicts, Roma 1986) Matějka edičněpňipravil vybot Czech Poetry:
A Bilingual Anthology (University of Michigan 1973, 1979).Od roku 1984
současněprisobil jako šéfredaktorročenkyCross Currents zabywajícíse
stŤedníEvropou. Takézde se objevilovelkémnožstvídrileŽit ch informací
o českéliteratuŤe,pŤíkladněstudie J. Chalupeckéhoo tragické komedii
zabyvajicíse stopovánímamerick ch motivri
J. Haška, studie J' Škvoreckého
v Hrabalově díle a další.
Lubomír DoleŽel, další z v dčíchosobnostízámoŤskébohemistiky,
studoval na Karlově univerzitě a publikoval své první práce v Ptaze
(napŤíklad o stylu moderní česképrÓzy, 1960). Později vyučoval na
Michiganské univerzitě a po roce 1968 na Torontskéuniverzitě. V emigracr
se dále věnoval svému zájmu o problematiku stylistiky (editorsk;i podíl
na Statistics and Style, New York 1969),kterÍ vytistil v práci Narrahue
Modes in Czech Literature (University of Toronto 1973; českévydání
literatuňe'Praha 1993).Jednotlivéoddílyknihy
Naratiuní zp soby u české
jsou věnovány Komenskému,Raisovi, srovnáníqyprávěcíchpostupri K.Capka
a V. Vančury a Kunderovu Zertu' Spolus drikladnym teoretick;fm rívodem
patŤímezi nejzávaŽnějšípráce tohoto druhu vribec.
Doleželovy zájmy jsou mnohasměrné a univerzá|ní. Z tozsábl.ého
bibliografického soupisu DoleŽeloqfch prací uved'me ďespoĎ několik pŤil<ladri
lfkajících se bohemistick5íchstudií.JZab;fual se rovněŽ problematikou díla

t
P."gu" School Stylistics (s J. Krausem), sb. Current Trends in Stylistics, ed. B. B.
Kachru - H. F. W. Stahlke, Edmonton-Champaign 1972;Narrative Worlds, sb. Sound, Slgrz
and Meaning (Quinquagenaly of the Prague Linguistic Circle, ed. L. Matějka' Ann Arbor
1976;The Conceptual System ofPrag.rreSchool Poetics (Mukďovsk arrdVodička),sb . structurc
of the Literary Process (Studies Dedicated to the Memory of Felix Vodičkd, ed. P. Steiner
* M. Červenka - R. Vroon, Amsterdam-Philadelphia 1982;Mukaňovsk]íand the Idea of Poetic
Truth, Russjon Literature 12-13,1982;K' M. Čapek Chod and Modernism, sb. Karel Matě.i
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Pražská škola byla v popŤedízájmuuž od konce 2. světovéválky. Ve
Spojenfch státech byla publikována ňada knih, které dokumentují vliv a
vážnost,kterou pražská lingvistická škola měla.s Mezi nejdriležitějšípráce
na toto téma patŤíkniha F. W. Galána Historic Structures: The Prague
School Project, 1929-1946 (University of Texas 1985).
Peter Steiner, kteÚ studoval v Praze a na univerzitě v Yale (studia
zakončil disertací Rus sian Formalism: A Metapoetics (Cornell University
1984) a v současné
době ptisobína Pennsylvánské univerzitě, se rovněž
qfznamně podílel na Ťadě projektri t kajících se pražskéškoly.V letech
1976 a 1977 vyšly jeho a Burbankovy pŤeklady vybran;/'ch studií Jana
MukaŤovskéhoon Poetic Languoge a Structure, Sign, and' Functbn: Selected
Essays by Jan MukaŤousk!,, roku 1978 se (společněs R. W. Baileyem a
L. Matějkou) editorsky podílelnavydání práce The Sign, Semiotics around.
the World (Ann Arbor). o čtyňiroky později se jako editor ričastnil vydání
sborníku studií Táe Structure of the Literar"l Process: Studies Dedicated

Capek Chod (Proceedings of a Symposiu.m.,School of Slauonic and, East European Stud.ixs),
London 1985; Nad poezií Bronislavy Volkové, in B.Y.:Vzduch bez pod'patk , Mnichov 1987;
Literary Transduction (Prague School Approaches), sb. The Praguz School and lts Legoey,
Amsterdam-Philadelphia 1988; TÝo Narratologies (Propp and Vodička), sb.Issues in Slauit
Literary and,CulturalTheory, ed. K. Eimermacher, Bochum 1989;RomanJakobson studioso
della comunicazione,inRoman Jakobson, ed.P. Montani - M. Prampolini, Roma 1990; Karcl
Čapek - A Modern Storyteller, sb. on Karel Čapek, ed. M. Makin - J. Toman, Arrn Arbor
1992; Prague School Structuralism, in The Johns Hopkins Guide to Literary Thcory and
Criticism, ed. M. Groden - M. Kreiswirth, Johns Hopkins University 1993; Semiotic Poetics
ofthe Prague Scboo|, Á Ercyclopedia of Contemporary Literary Theory (Approaches, Scholars'
Terms)' ed. I. R. Makaryk, University of Toronto 1993. V tisku K. H. Mácha - A Hero of
Structura] Poetics' sb. Proceedings ofthe Berkeley Conference on Karel Hynek Mácha, ed.
W. Schmschu]a; Struďurďism of the Pragrre Schoo|,inCambridge History of Literary Critbbm,
sv.8, ed. R. Selden.
a

circular Patterns (Hašek and The Good Soldier Švejk), sb' Poetica Slauica (StudiBs
in Honour of Zbignitu Folejeuski), ed. J. D. Clay'ton - G. Schaarschnidt, University of Ottawe
1981; The Road of History and the Detours of the Good Soldier, sb. Language and Litercry
Theory (In Honor of Indislau Malěfto, Papers in Slavic Philology 5), Ann Arbor 1984, něnocbj
pŤeklad Der Weg der Geschichte und die Umwege des Braven Soldaten in Jaroslau HašcL
1883-1983,Frankfurt am Main-Bern-New York.Paris 1989;Radical Semantics (Franz Kďka
and Richard Weiner), sb. Forms and Functions, ed. J. Esser - A. Htibler, Tiibingen lg8l.;
Proper Names, Defrnite Descriptions and the Intensional Structure of Kaíka's .'The Trial'.,
Poetics 1983; Intensional Function, Invisible Worlds and Franz KaÍka, SÍyle 1983; KaÍka,e
Fictiona] World, Camd'inn Reubw of Comparatiue Litemture l Reure Canadiznne de littérttun
comparée 10' 1984; La construction des mondes fictionelles á|aKafka. Littérature 57 .7985.
5
NapŤíklad Garvin 1955, 1964; Vachek 1964, 1966;Wellek 1969; Fried 1972; Steiner
- Červenka - Vroon ted.l 1982;
Quina 1987; Kaufmann 1988; jedna z posledních prací Prague School of Structural and. Functional Linguistics (Amsterdam 1994).

263

1

to the Memory of Felix Vodičha(Amsterdam 1982) a The Prague School
(University of Texas L982), Zabjrual se také dítem V. Havla a napŤíklad
v poslední době v Praze uveŤejnilrozšíŤenoua doplněnou verzi studie
opotníjenú'sbírha: Čapkoua Kniha apohryfti jaho alegorie.G
Mezi stěžejníanglicky psanépráce věnovanéčeskémupoválečnému
dramatu - českédivadlo se ve Spojen;fchstátech už dlouhou dobu těší
mimoŤádnépozornosti - patŤímonografie Paula Tlenského Czech Drama
Since World War II (New York 1978 - rivod W. E. Harkins). TYensky se
rovněžautorsky a edičněpodílel(společněs W. E. Harkinsem, G. Gibianem,
T. G. Winnerem, A. J. Liehmem a P. Kussim) na vydání sborníku studií
o českéliteratuňe Czech Literature since 1956: A Symposium (New York
1980).Je také (se spolu častíMichaely Harnickové) autorem podrobné
kritické monografie věnovanérozboru díla Josefa ŠkvoreckéhoThe Fiction
of Josef Škuorechj (Lonďon 1991, New York 1991), která vyšla neclávno
takéčesky(Josef Škuorecky,Jinočany 1994)a vzbudila neb;ivalou pozornost
odbornéi laické veŤejnosti.
JménoMarkéty Goetz-Stankiewiczové,kteráv Kanadě pŤednášelana
univerzitě v Britské Kolumbii, je u nás známéjednak ve spojenís jejím
zájmem o kaÍkovskoua haškovskouproblematiku,7jednak s jejíteoretickou
a pňekladatelskou činnostívěnovanou českémumodernímu dramatu a
otázkárn samizdatu. Z roku L979 pocházíjejí práce The Silenced Theatre:
Czech Playwrights ulithout a Stage (University of Toronto), později
publikovala ještě soubor pňekladri divadelních her M' Kundery (Jacques
and his Master), V. Havla (Protest), P. Kohouta (Fire in the Basement),
M. l]hdeho (A Blue AngeD, P. Landovské|to(The Detour) a I' Klímy (Gamed.
Kniha byla vydána pod názvem Drama Contemporary _ Czechoslouahia
(New York 1985)'DaIšímsvazkem pŤekladri(Have|:Audience,Unueiling,
Protest; Kohout: Permit, Morass, Safari; Landovsk;i: Arrest; Dienstbier:
Reception) se Goetz-Stankiewiczová pŤedstavila roku 1987 (The VanžkPlays:
Four Authors, one Characle4 University of British Columbia). V několika
samizdatu
následujícíchletech se detailně věnovala problematicečeského
a vydala práce About Theatre: Tbxts from the Samizdat Periodical with
the Same,Nam'e,(pŤeložilA. G. Brain, Stockholm 1989);Good-Bye, Samizdat:
Ttrenty Years of Czechoslouak Untlcrground (Northwestern University 1992).
UzhÍmi kontakty politologie a literatury se autorka zabyvalave svéprozatím

poslední knize Literature and Poli,tics in Cerutral Europe (Columbia 1993).
Vedle mimoňádné obliby V. Havla a zaujetí pro jeho ptáce, jež byly do
angličtiny pŤekládány už po roce 1968, se zájem o Škvoreckého a (predevším)
Kunden'r zcela logicky projevovď i v neb;ívď;fch aktivitách literárních vědc ,
kteŤí oběma autorrim věnovďi pozornost vskutku mimoŤádnou. Nedoceniteln;f'
ulznam autorské, nak]adatelské, pŤekladatelské, pedagogické a propagační
činnosti J' Škvoreckého aZ. Salivarové - nakladatelství 68 Publishers v
Torontu samozŤejmě plnilo i celou Ťadu dalších funkcí a na dlouhou dobu
se stalo knižním a kulturním centrem exilové literatury - byl a jistě ještě
bude hodnocen samostatně, zde se tedy omezme pouze na konstatování,
že také ty'to aktivity se staly neodmyslitelnou součástí tradice americké
literárněvědné bohemistiky- Zatíntco první souhrnnou prací o Skvoreckem
byla uŽ zmíněná monografie P. Tlenského, rozborem Kunderov;Ích román
se podrobně zab,fva|a Marie Němcová-Banerjee (Terminal Paradox: The
Nouels of Milan Kundera, New York 1990). Kunderovi bylo v Americe
věnováno mnoho rozsáhlejších i kratších studií a článkrl (napŤíklad práce
Doležela, Liehma, Goetz-Stankiewiczové), avšak práce Němcové-Banerjee
pŤedstavuje první detailní kritické hodnocení Kunderova díIajako celku'
Práce Františka Svejkovského, po roce 1968 dlouholetého profesora
českéliteratury na Chicagské univerzitě a od poloviny sedmdesátych let
vyučujícího také srovnávací literaturu (Divinity School), kde systematicky
uváděl také česká literární díla a v;iznamně tak pŤispěl k posílení zájmu
o bohemistiku, jsou věnovány pŤevážně medieva]istice. Mimoňádnou drileátost
mají jeho texty obsaženév prvním dílu akademickj,chDějin diuadla.Yedle
hesel napsan;ích pro Dějiny českéliteratuly (Praha 1959) a rivodu k
Alexandreidě (Praha 1963) Svejkovsk;/ knižně uveŤejnil s'o ročeskéuojenshé
Ťády (Praha7952),Veršouané shladby doby husitské (Praha 1963) a práci
Z dějin česhéhodramatu: Iatinské a latinshočeshéhry tŤíMarií (Praha 1966).
,,Píesni
V Ceské literatuŤe uveŤejnil napŤíklad ptáce Problematiha rytmu u
od pana Štemberha', (1968), TŤihrdt motiu moŤskébouŤe:Prefat _ Kornensk!
_ Bridal (1969) a jiné. Ewopského ohlasu se v polovině šedesálich let dočkďa
jeho studie lonesh u dialog člouěhase smrtí uveŤejněná v Divadle. Po odchodu
do Spojen1/'chstátri se věnoval pŤevážně pedagogické činnosti a mimo jiné
publikoval také další práce t;Íkajícíse moderního českéhodivadla. Pňispěl
napŤíklad do 12. svazku Current T|ends in Linguistics (pŤíspěvek Theoretical
Pe.tics in the 20th Century; f97 4), The New Princeton Encyclopedia of Poetry
and Poetics (1993)' prisobí také v redakční radě mnichovského Lexikon
des Mittelalters. Věnoval se i dílu K. H. Máchv.8

,
Českti literatura 1990, s. 306-320 (ptivodní verze pŤednesena 13. června 1989 v
Literárněvědné společnostipii ČSAv v Praze).
7
Viz napiíklad její pŤíspěvekKaÍka and Hašek - Reflections on a Meeting in the House
of Fiction, in Language and Literary History (In Honor of Ladislau Matějka)' University of
Michigan 1984.
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poslední knize Literature and Poli,tics in Central Europe (Columbia 1993)'
Vedle mimoŤádné obliby V. Havla a zaujeti pro jeho práce, jeŽ byly do
angličtiny pŤekládány už po roce 1968, se zájemo Škvoreckého a (predevším)
Kunderu zcela logicky projevovď i v neb1ivď ch aktivitách literárních vědcri,
kbeií oběma autorrim věnovďi pozornost vskutku mimoŤádnou' Nedocenitelny
vyznam autorské, nak]adatelské, pŤekladatelské, pedagogcké a propagační
činnosti J. Skvoreckébo aZ. Salivarové - nakladatelství 68 Publishers v
Torontu samozŤejmě plnilo i celou Ťadu dalších funkcí a na dlouhou dobu
se stalo kniŽním a kulturním centrem exilové literatury _ byl ajistěještě
bude hodnocen samostatně, zde se tedy omezme pouze na konstatování,
že také tyto aktivity se staly neodmyslitelnou součástí tradice americké
literárněvědné bohemistiky. Zatímco první souhrnnou pracÍ o Skvoreckém
byla už zmíněná monografie P. Tlenského, rozborem Kunderovych románli
se podrobně zab,fvala Marie Němcová.Banerjee (Terminal Paradox: The
Nouels of Milan Kundera, New York 1990). Kunderovi bylo v Americe
věnováno mnoho rozsáhlejších i kratších studií a článkri (napŤíklad práce
Doležela, Liehma, Goetz-Stankiewiczové), avšak práce Němcové-Banerjee
pŤedstavuje první detailní kritické hodnocení Kunderova dílajako celku.
Práce Františka Svejkovského, po roce 1968 dlouholetého profesora
českéliteratury na Chicagské univerzitě a od poloviny sedmdesátych let
vyučujícfto také srovnávací literaturu (Divinity School), kde systematicky
uváděl také česká literární díIa a v;íznamně tak pŤispěl k posílení zájmu
o bohemistiku, jsou věnoviíny pŤevážně medievďistice. MimoŤádnou duleátost
díuadla. Yed|e
mají jeho texty obsažené v prvním dílu akademickychDějin
hesel napsan;ích pro Dějiny českéliteratuly (Praha 1959) a rivodu k
Alexandreidě (Praha 1963) Svejkovsk1f knižně uveŤejnil SÍoročeskéuojenshé
Ťddy (Praha7952),Veršouané shladby doby husitské (Ptaha 1963) a práci
Z dějin česhéhodramatu: Iatinshé a latinshočeshéhry tŤíMarií (Praha 1966).
,,Piesni
V České literatuŤe uveŤejnil napiíklad práce Problernatiha rytmu u
od pana Stemberha,,(1968)' TŤikrdt motiu moŤskébouŤe:Prefát Komenskj
_ Bridpl (1969) a jiné. Ewopského ohlasu se v polovině šedesá|/'ch let dočkďa
jeho studie lonesh u dialog člouěhase smftí wveÍejněná v Divadle. Po odchodu
do Spojen ch státri se věnoval pŤevážně pedagogické činnosti a mimo jiné

to th,e Memory of Felix Vodičha (Amsterdam 1982) a The Prague School
(University of Texas 1982)' Zabyval se také dílem V' Havla a napŤíklad
v poslední době v Praze uveŤejnil rozšíŤenou a doplněnou verzi studie
opomíjenú' sbírha: Čapkoua Kniha apokryf jako alegorie.G
Mezi stěžejní anglicky psané práce věnované českému poválečnému
dramatu - českédivadlo se ve Spojen;fch státech už dlouhou dobu těší
mimoŤádné pozornosti _ patŤí monografie Paula Tlenského Czech Drama
Since World. War II (New York 1978 - vod W. E. Harkins). TYensky se
rovněŽ autorsky a edičně podílel (společně s W. E. Harkinsem, G. Gibianem'
T. G. Winnerem, A. J. Liehmem a P. Kussim) na vydání sborníku studií
o českéliteratuŤe Czech Literature since 1956: A Symposium (New York
1980). Je také (se spoluričastí Michaely Harnickové) autorem podrobné
kritické monografie věnované rozboru díla Josefa ŠkvoreckéhoThe Fiction
of Josef Shuorech!,(Lonďon 1991, New York 1991), která vyšla nedávno
také česky (Jo sef Škuorech!, Jinočany 1994) a vzbudila neb;fvalou pozornost
odborné i laické veŤejnosti.
Jméno Markéty Goetz.Stankiewi czové,která v Kanadě pŤednášela na
univerzitě v Britské Kolumbii, je u nás známé jednak ve spojení s jejím
zájmem o kafkovskou a haškovskou problematiku,7 jednak s její teoretickou
a pŤekladatelskou činností věnovanou českému modernímu dramatu a
otázkárn samizdatu. Z rokl 1979 pocházíjejí práce The Silenced Theatre:
Czech Playwrights without a Stage (University of Toronto), později
publikovala ještě soubor pŤekladri divadelních her M' Kundery (Jacques
and his Master), V. Havla (Protest), P. Kohouta (Fire in the Basement),
M. Ilhdeho (A Blue Angel,), P. Landovského (The Detour) a I' Klímy (Games).
Kniha byla vydána pod názvem Drama Conternporary _ Czechoslouahia
(New York 1985)' Dalším svazkem pŤekladri ('Have|:Audience, Unueíling,
Protest; Kohout: Permit, Morass, Safari; Landovsk;Í: Arrest; Dienstbier:
Reception) se Goetz-Stankiewiczová pŤedstavila roku 1987 (Thc Vaněk Plays:
Four Authors, one Characle4 University of British Columbia). V několika
následujících letech se detailně věnovala problematice českéhosamizdatu
a vydala práce About Theatre: Texts from the Samizdat Periodical with
the Sam,e Name (pŤeložilA. G. Brain, Stockholm 1989); Good-Bye, Samizdat:
T :enty Years of Czechoslouah Unrlcrground (Northwestern University 1992).
Uzk;imi kontakty politologie a literatury se autorka zabjNalave své prozatím

publikoval také další práce t;íkajícíse moderního českéhodivadla. PŤispěl
napŤíklad do 12. svazku Current T|ends in Linguistics (piíspěvek TĎeoretical
Poetics in thp 20th Century; Í974), Thz New Princeton Encyclopedia of Poetry
and Poetics (1993), prisobí také v redakční radě mnichovského Lexikon
des Mittelalters' Věnoval se i dílu K. H. Máchv.8

o
Česka literatura 1990, s. 306-320 (privodní verze pŤednesena 13. června 1989 v
Literárněvědné společnostipÍi CSAV v Praze).
7
Viz napŤíkladjejí pňíspěvek KaÍka and Hašek _ Reflections on a Meeting in the House
of Fiction, ín Language and Literary History (In Honor of Ladislau Matějka), University of
Michigan 1984.
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Činnost George Gibiana se soustŤed'ujepŤeváŽněna edičnía kritickou
činnostzaměŤenouna ruskou a sovětskou literaturu (Tolstoj,Dostojevskij,
Gogol, Nabokov, Kazakov, Charms, čítanka rusk ch text 19. století).
Současněse však zab;fvái moderníčeskouliteraturou, psal napŤíkladstudie
o Hrabalov ch PostŤižiná,cha obsluhoual jsem anglického krá,le; ed1čné
pŤipravil ataké pŤeložilněkterébásně Jaroslava Seiferta (1986).
Thomas G' Winner (Boston University) se vedle problematiky kazašské
literatury ruské strednÍAsie a pr z A. P. Cechova věnoval také obecn5im
kulturně historick1fm otázkám tÝkajícím se vztahu města a vesnice ve
qfchodní Ewopě. Mezi jeho }r]avnímibohemistick1i'mi zájmy píevažuječeská
a ewopská avantgarda' haškovská problematika aotáz|<y poválečnépoetiky.
Zabyvá se rovněž sémiotikou(1977),pro práci A Handbooh of the Sign:
Theoretical Foundations of Nature and Culture (ed.R. Posner - K. Robering
- T. A. Sebeok, Berlin 1989) napsal heslo Prague Functionalism.
JindŤich Toman (University of Michigan, University of Texas) kromě
germanistick;fch studií (Wortsyntax:einc Dishussion ausgewiihlter Probleme
deutscher Wortbildung,Tiibingen 1987;ed. Studies in German Gramma4
Cinnaminson 1983' 1985) psal o moderní českéliteratuŤe,napffklad o
sborníku
J.Haškovi,gajako autor i editor se podíIelna pŤípravěčapkovského
on Karel Čapeh:A Michigan Slauic Colloquium, Ann Arbor 1992, spolu
s M. Makinem). Zabyvá se také formální slovanskou lingr.istikou (edice
Annual Worhshopon Formal Approaches to Slauic Linguistics, Functional
Categories in Slauic Syntax, The Ann Arbor meeting, Ann Arbor 1994; The
College Park Meeting 1994, Ann Arbor 1995) a PraŽsk;fm lingvistick;/m
kroužkem (ed. Letters and other Materials from the Moscow and. Prague
Linguistic Circles, 1912-1945;TheMagic of Common Language:Jakobson,
Mathesius, Tlubetzhoy and the Prague Linguistic Circle, Cambridge,
Massachusetts 1995).
Veronika A.rnbrosová(University of Toronto) se detailně zab vala dílem
Haška'
P. Kohouta a V. Havla'lo Také ve sv1Íchdalších pracích se
J.
věnovala pŤevážněproblematice dramatu, v její bibliografii najdeme i další

články.1tSlovníkoqfmi hesly pŤispěla do Harenberger Komrnunihation
Tatarka; Dortmund
I'exihon (Erben, BŤezina,Hrubín, Kohout, Langer, Štrír,
1988) a ďo Kindler's Literatur Lexikon (Klíma' Havel, Kohout; Miinchen
1989).V tisku jsou ptáce Daniela Fischerouá,'sNew Palimpsest Between,
,'Liuing in T|uth,,and ,,TheBattle
for an Island of T|ust,,a Díuadlo uzorti
a model .
Těžiště práce Bronislavy Volkové (Karlova Univerzita a Univerzita
17.listopadu Praha 1969.74,Slavisches Institut der Universitát zu K ln,
Slavisches Seminar der Philips-Universitát Marburg, Harvard University,
Indiana University, University ofCharlottesville 1975-1982,od roku 1982
Indiana University Bloomington) Iežíkromě jejích vědeckfch rusistickych
a obecně kulturních zájm (napĚft|ad Emotiue Signs in Language and
Semantic Functioning of Deriued Nouns in Russian, Amsterdam 7987;Escape,
Wom'enandVsion: Feminist, Cultural and Semiotic Studies, v tisku), zájmu
o máchovská a vaculíkovská tématanebo o poetiku o. BŤeziny,F. Šrámka'
J. Seiferta' V' Nezvala, J. KoláŤe a V. Holanal2 v její vlastní básnické
tvorbě. V letech 1984-1993uveŤejnilačeskyi anglicky několik básnickych
sbírek (Mottiky do ušípěny, Mnichov 1984; D m u ohni, Mnichov 1985;
Vzduch bez pod,path ' Mnichov 1987 _ s ďoslovem L. Do|ežela; Jistá'
nepŤítomnosÍ,Mnichov 1990; Proměny, Praha 1991; Zranitelnost země,
Mnichov 1992; Hluchoněná dla , Mnichov 1993; The Courage of the
Rainbow, Sel'ectedPoemg New York 1993).Dďší básnickou sbírku RoztŤíštžni
suěÍyvydalo na sklonku roku 1995 olomoucké nakladatelství Votobia, v
tisku je také anglick1ípŤekl'aďMoták do ušípěny (Prison Notes Smuggled
into the Ears of Seafoam).

1981.

" Some Remarks on the Semiotics ofDrama, Proceedings ofthe International Symposium
.'Vest Pocket
on Semiotics. Bochum 1986' 1990:Fidlovačka a revue' Diuadelní reuue 1992;
Revue'' reviewed, Zeitschrift fiir Slawistik 1993; Model ante portas aneb uboh1/Chudáček,
Diuadelní reuue 1993-4;Tribute to a Very Small Arena or Eulogy to the Ba]ustrade, SIaurc
and East European Performance Jounral 1995; Bohemia Lies in the Sea (The Quest for an
Anchor), in FarlŤo m thn Tree (Daleko od stromu), Czechoslouak and Central European Journal
1991, ě. 1; The Hope for Compassion (Wasserstein, Petruševskaja and Fischerová), Zeitschrift
ftir Slawistik 19931From the Fields and Factories into the Living-Rooms, sb' Socialist Realsm
Reuisited (SelectedPapers from thz McMcaster Conference Nina Kolesnikoff and Walter Smintow),
McMaster University 1994.

10
Josef Švejkoder hássliche Schehrezad, Pro ceedings of the International Symposium
on Jaroslau Hašek-Bamberg 1983, 1989 Der My'thos des kleinen tschechischen Menschen
''Vanék',),osteuropa im
(''Babička'',.'Švejk.,
und
Umbuch (AIte und Neue Mythez), Frankfurt
am Main-Berlin 1994; Pauel Koltout und d.ieMetamorphosen des Sozialistischert Realismus,
New York 1993; Fictional World and Dramatic Text (Václav Havel's Descent and Ascent),
Style I99I, č.2; Jevištní Ťečv avantgardním divadle, Zabtadni slavnosti a Largu desolatu,
Českd literatura L992'

12
Expressive Elements in Mácha's May and in his Diary, SEEJ 1990; The Guinea Pigs
of LudvÍk Vacu]ík (Interrelation ofAreas of Reference), Proceedings of the Semiotic Society
ofAmzrica 1981; Guinea Pigs and the Czech Novel "Under Padlock" in the 1970s (From the
Modern Absolutism to the Postmodernist Absolute), s E. Volkem, Rocky Mountain Reurcu
of Language and Literature 1983; The Guinea Pigs of Ludvík Vaculík (Codes, Metaphors
and Compositional Devices); Poetika emotivních znakri v díle moderních česk;fchbásníkťl,
Česhríliteratura 1992. s. 633-644.
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Činnost George Gibiana se soustŤed'ujepŤevážněna edičnía kritickou
činnostzaměŤenouna ruskou a sovětskou literaturu (Tolstoj,Dostojevskij,
Gogol, Nabokov, Kazakov, Charms, čítanka rusk;fch textri ].9' století).
Současněse však zab1Ívái moderníčeskouliteraturou, psal napŤíkladstudie
o Hrabalov1ÍchPostŤižinách a obsluhoual jsem anglického krá'le; eďíčně
pŤipravil a také pŤeložilněkterébásně Jaroslava Seiferta (1986).
Thomas G. Winner (Boston University) se vedle problematiky kazašské
literatuiy ruské stŤedníAsie a pr6z A, P' Cechova věnoval také obecn1fm
kulturně historick m otázkám t1lkajícímse vztahu města a vesnice ve
v1Íchodní
Ewopě' Mezi jeho }r]ar.rrími
česká
bohemistick1fonizájmy pŤevažuje
a ewopská avantgarda, haškovská problematika a otázky poválečnépoetiky.
Zabyvá se rovněž sémiotikou (1977), pro práci A Handbooh of the Sign:
Th.eoreticalFoundations of Nature and Culture (ed.R. Posner - K. Robenng
- T. A. Sebeok, Berlin 1989) napsal heslo Prague Functionalisnt.
JindŤich Toman (University of Michigan, University of Texas) kromé
germanistickych studií (Wortsyntax:eine Dishussion ausgewtihlterProbleme
deutscher Wortbildung,Tiibingen 1987;ed. Studies in German Gramma4
Cinnaminson 1983' 1985) psal o moderní českéliteratuŤe,napŤíklado
sborníku
J.Haškovi,gajako autor i editor se podílelna pŤípravěčapkovského
On Karel Capeh:A Michigan Slauic Colloquiurn, Ann Arbor 1992, spolu
s M. Makinem). Zabyvá se také formální slovanskou lingr.istikou (edice
Annual Workshopon Formal Approaches to Slauic Linguistics, Functional
Categories in Slauic Syntax, The Ann Arbor meeting, Ann Arbor 1994; The
College Park Meeting 1994, Ann Arbor ].995) a Pražsk1im lingvistick1fm
kroužkem (eď. Letters and other Materials frorn the Moscow and Prague
Linguistic Circles, 1912-1945;The Magic of Common Language: Jakobson,
Mathesius, Ttubetzhoy and the Prague Linguistic Circle, Cambridge,
Massachusetts 1995).
Veronika A.rnbrosová(University of Toronto)se detailně zab1lvaladílem
Haška,
P' Kohouta a V. Havla.to Také ve sv;Ích dalších pracích se
J.
věnovala pŤevážněproblematice dramatu, v její bibliografii najdeme i další

články.ll Slovníkovfmi hesly pŤispěla do Harenberger Komrnunihation
I'exikon (Erben, BŤezina,Hrubín, Kohout, Langer, Štrir,Tatarka; Dortmund
1988) a ďo Kindler's Literatur Lexikon (KIíma,Havel, Kohout; Miinchen
1989).V tisku jsou ptáce Daniela Fischerouá,,sNew Palimpsest Between
"Liuing in Tfuth" and "The Battle for an.Island of Tfust" a Diuadlo uzor
a model .
Těžiště práce Bronislavy Volkové (Karlova Univerzita a Univerzita
17.listopadu Praha 1969.74' Slavisches Institut der Universitát zu Kdln,
Slavisches Seminar der Philips-Universitát Marburg, Harvard University,
Indiana University, University of Charlottesville 1975-7982,od roku 1982
Indiana University Bloomington) ležíkromě jejích vědeck;fchrusistick1fch
a obecně kulturních zájm (napŤíklaď Emotiue Signs in Language and
Semantic Functioning of Deriued Nouns in Russian, Amsterdam 1987;Escape,
WomenandVsion: Feminist, Cultural and Serniotic Studjes, v tisku), zájmu
o máchovská a vaculíkovská tématanebo o poetiku o. BŤeziny,F. Šrámka,
J. Seiferta, V. Nezvala, J. KoláŤe a V' Holana12v její vlastní básnické
tvorbě. V letech 1984-1993uveŤejnilačeskyi anglicky několik básnick;fch
sbírek (Motdky do ušípěny, Mnichov 1984; D rn u ohni, Mnichov 1985;
Vzduch bez podpath ' Mnichov 1987 _ s doslovem L. Doleže|a; Jistá.
nepŤítomnosÍ,Mnichov 1990; Proměny' Praha 1997; Zranitelnost země,
Mnichov 1992; Hluchoněmd dlaťt, Mnichov 1993; The Courage of the
Rainbow' Sekcfud Poem.' New York 1993).Dďší básnickou sbírkuRoztŤíštžné
suěty vyďa|o na sklonku roku 1995 olomouckénakladatelství Votobia, v
tisku je také anglick;Ípíekl'adMotdk do ušípěny (Prison Notes Smuggled
into the Ears of Seafoam).

1981.

11
Some Remarks on the Semiotics of Drama, Proceedings of the International Symposium
..VestPocket
on Semiotícs' Bochum 1986, 1990; Fidlovačka a revue' Diuadelní reuue 1992;
Revue'' reviewed, Zeitschrift fiir Slawistik 1993; Model ante portas aneb uboh Chudáček,
Diuadelní reuue 1993.4; Tribute to a Very Small Arena or Eulogy to the Balustrade, Slaulc
and East European Performance Journal 1995; Bohemia Lies in the Sea (The Quest for an
Anchor), in ForlŤo m tht Tree (Dal'ekood stromu)' Czchoslouak and Central European Journal
1991, č.1; The Hope for Compassion (Wasserstein, Petruševskaja and Fischerová), Zeitschrift
fii,r Slawistik 1993;From the Fields and Factories into the Living-Rooms, sb. Socialist Realism
Reuisited (Selected Papers fromtlrc McMo^sterConferenu Nina Kolesnikoff and Walter Smirnow),
McMaster University 1994.

10
Josef Švejkoder hássliche Schehrezad, Pro ceed'ingsof the International Symposium
on Jaroslau Hašek-Bamberg l983' 1989; Der Mythos des kleinen tschechischen Menschen
(''Babička.',..Švejk''
und.'Vaněk''),osteuropa imIJmbuch (AIteund Neue Mythen), Frankfurt
am Main-Berlin 1994:PaueI Kohout und d.ieMetamorphosen des Sozialistischen, Realismus,
New York 1993; Fictional Wor]d and Dramatic Text (Václav Havel's Descent and Ascent),
Style I99I, č.2; Jevištní Ťečv avantgardním divadle, Zahradní slavnosti a Largu desolatu,
českd literatura 1992.

12
Expressi'" Elements in Mácha's May and ín his Diary, SEEJ J.990;The Guinea Pigs
ofludvík Vaculík (Interrelation of Areas of Reference), Proceedings of the Semiotic Society
of America 1981; Guinea Pigs and the Czech Novel "Under Padlock" in the 1970s (From the
Modern Absolutism to the Postmodernist Absolute), s E. Volkem, Rocky Mountain Reuiew
of Language and Literature 1983; The Guinea Pigs ofLudvík Vacu]ík (Codes, Metaphors
and Compositional Devices); Poetika emotivních znakri v díle moderních česk;llchbásníkri,
ČeshÓ'literatura 1992' s. 633-644.
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Tvorba B. Vo]kové byla několikrát oceněnal3 a její poezie byla často
čtena v rozhlase, televizi i na samostatn;ich autorsk;ích večerech.lnVolková
rovněž pŤekládá a uveŤejĎuje poezii V' Holana, J. KoláŤe, o. Mikuláška.
o' Neveršilové, J. Seiferta a J. Skáce]a'
Je pochopitelné, že velmi aktivně si počínali i domácí bohemisté.
PŤedevším Kolumbijská
univerzita si brzy získala vynikající pověst
r.enomovaného bohemistickélro 1lracoviště, a to díky dvěma známych
odborníkrirn, jejichž dlouholetá odbomá činnost vždy byla a doposud je wsoce
lrodnocena' První z nich, William E' Harkins, se společně s P. Tlenskym
eďčně podíle| na zmíněném vydání Czech Literaturc since 1956: A Symposium
(New York 1980), avšakjeho ediční a pŤekladatelská činnost se rozvíjela
tržod začátku padesá|ich let, kdy uveŤejnil The Russian Folh Epos ín Czech
Literature, 1800-1900 (New York 1951) a o dva roky později svtij rozsáhly
bibliograflck;Í soupis t1ikajícíse s]ovanské lidové literatury (Bibliographu
of Slauic Folh Literature). Známé jsou i jeho další práce, napŤíklad společné
s Klementem Simoncicem ediční pŤíprava Czech and Slouah Literature
(Columbia University 1950, 1952) neboAnthology of Czech Literature (New
York 1953). Ve stejném toce atyrrlŽ nakladatelem byla vydána takéjeho
A Modenl Czech Gratnmar. Z d,a],ších
prací pŤipomeĎme napŤíklad známou
nonografii Karel Capeh (Columbia University 1962), edičníi autorsky podíI1s
rra vydání prekladu P. Kussiho Czech Literature Arne Nováka (Ann Arbor
1976) nebo edici a pŤeklad Czech Prose: An Anthology (Uruversity of Michigan
l983 ). Studie Kontin u ita u díle Kal.lo Čapko by|a vydána v Ceske literatufe
( 1990). Harkins se rovněž autorskv podílel na zpracování hesel pro některé
slovníky a encyklopedie, ja-ko napŤíklad pro rozšíŤené
druhé rydzání Columbia
Dictionarlt of Modern European. Literature (Columbia University 1980, heslo
Czech Literature; Ťadu dalších hesel věnovanych česk5ímautor m pŤipravil
R. Wellek).
Zásluhou druhého vyznamného člena bohemistického oddělení
Kolumbijské univerzity Petera Kussiho je mimo jiné také to, Že jako jeden
z prlnich poukázal na žánr románu jako grotesku (MA disertace The Good

^'
George Gall Memorial Award "in recognition of scholarly work in literature and for
the most significant contribution to modern poetry" by Systems Research Foundation 1988,
Honorable Mention Award for Outstanding Achievement in American Poetry 1989, "Poet
of Merit" by American Poetry Association 1989.
la
BBC, Čes}q7
rozh]as,Deutschlmtlfunk' Indiana University TV, Voice of America; autoreká
čterriv Baderr Baderru, Bernu, Bloomingtonu, Bratislavě, Madisonu, Mnichově, Praze,
W:rshingtonu D. C. a jinrle.
15
Supplement: 1945-1985:The Postrvzu Yeus 1945-1948,From February 1948 to Stalin's
Death in March 1953, From Stalin's Death to August 1968, The Aftermath ofthe Prague
Spring 1970-1985.
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Sold.ier Šuejh as a Nouel of the Grotesque, Columbia University 1972).
Disertační práci věnoval Kussi M. Kunderovi (Essays on the Fiction of Mílan
Kundera, 1978 - 183 listy rukopistr jsou uloŽeny na Kolumbijské univerzitě;
jedna část této práce' Kundera,s Novel and the Search for Fatherhood,
byla otištěna ve v;fše zmíněném sborníku Czech Literature since 1956\.
K dalšírn driležitym pracírn patÍí antologie současnéčeskéliteratu
ry Writing
on the Wall: An Anthology of Contemporary Czech Literctture (princeton
1983; ediční pŤíprava společně s A. J. Liehmem) a ediční podíl s írvodern
(a s pŤedmluvou A. Millera) na práci Towartls the Radical Center: Karel
Capek Reader (New Jersey 1990).
- Rozsáhlá pŤek]adatelská činnost P. Kussiho zahrnuje vedle vyše uvedené
Ceské literatury A' Nováka také několik svazk povrdek tK. Čapek' J. Hašek,
E. Kant rková, I. Klíma, E. Kriseová, K. Poláček, J. Škvoreck ) a rornán
(Grušriv Dotazník, Kunderovy Valčík na rozloučenou, Žiuot
1e jincle a
Nesmrtelnos', Poláčk v D m na pŤedměstí, Procbázk.iov Ať žije republika,
Švoreckého1-uíče)
' Mezí dalšími pŤeložen mi titrrly najdeme také Masarvkow
eseje věnovarré českym dějinám, Liehmovu Generaci, cestopis J. Krásy .r
Havl'ovy Antilarídy. Kussi rovněž publikoval Ťadu článkri a studií o Poláčkovi,
Kunderovi a soudobé českéliteratuŤe, zab val se také teorií pŤekladu a
společněs Char]esem E. Townsendem (Czech through Russia: $ Descti,ptiott
of Spoken Prague Czech, Co|umbtrs 1981 a 1990 ) a T. McAuleyovou se podílel
na prípravě učebnic českéhojazyka wdávan1ich v Colurrrbusu (olrio State
University, 1984-1985). V sotrčasnédobě pracuje na knize o praŽsk5ich
česk:/'ch,německ;y'ch a židovskych spisovatelích dvacát}Ích a tŤicát ch let.
V souvislosti s českou literaturou a vydáváním antologií je nutne
zdttaznít í to, Že ani po této stránce si američtí a kanadští zájemci o
bohemistiku nemohou stěžovat, nejrťrznějšíchantologií pňekladú českéa
sloverrské poezie i prÓzy je dostatek, ba (vzhledem ke značně kolísajícírírovnl
jejich pŤeklad ) snad dokonce narlbytek. Čestnémísto zaujímá napŤíklad
antologie československé poezie C. A. Manninga a A. V ČapkovétVostrovské)
An Anthology of Czechoslouah Poetry edited by Clarence A. Manning (...)
wíth the assistance of Anna V. Capek and Alois B, Kouhol (Columbia
University 1929). BezprostŤedně po válce byla vydána další antologre,
Hundred Towers: A Czechoslouah Anthology of Creatiue Writing (New york
1945). Jako editor a autor tivodní pŤedmluvy se práce zríčastnil F. C.
Weisskopf, bez zajímavosti jistě není ani to, že bibliografickou poznámku
napsal E. Hostovsk;í. T to antologie nebyly vydávány pouze ve Spojenyclr
státech nebo v Anglii, ale také u nás, jak dosvědčuje kupŤíkladu antologie
českéa slovenské literatury z let 1890-1960 v pňekladu E. Pargeterove
vydaná M. otrubou a Z. Pešatenr v praŽské Artii roku 1962. Pešat sejako
autor pŤedmluvy podílel na vydálrí dosud nejsoučasnějšíantologie piekladri
česképoezie 20. století, kterou pŤipravil (a všechny texty pŤeloŽil) Alfred
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French (7áe CzechAv antgardjsÍs,Rockville 1995).French tak dále navazuje
na svou dŤívější
činnost- jeho pŤeclchozí
práce byly vždyrovněždrileŽit:Ími,
vysoce ceněn mi a častouŽívan;fmimateriály, aťužzde pŤipomeneme?áe
Poets ofPrague (London !969),Czech Poelry (AnnArbor 1973)nebo napŤíklad
Czech Writers and Politics 1945-19G9(Boulder l-982).
Z hlediska propagace a prezentace anglicky píšícíchautor žíjícíchv
haze (britsk:Ích,americk;íchi australskych) má nepochybně nemď;Í qf'znam
i antologie Bohemian Verses: An Anthology of Contemporary English
Language Writings from Prague (ed. Scott H. Rogers), vydaná nakladatelstvím Modrá mizay Praze roku 1993' C. J. Hribal jako editor pŤipravil
sborníkpŤek|adiThe Boundaries of Tuilight: Czecho_Slouakwriting from
the New World (Mínneapolis 1991).PotěšitelnérovněŽ je, žečeštinabyla
zaŤazenajako jeden zmnoha jazykti do knihy Harolda B.SegelaBarokní
bdseťt'(The Baroque Poem: A Con.paratiue Suruey' together with 150
illustratiue lerls, New York 1983),kde jsou paralelně tištěna originální
znění s pŤíslušn;ím
pŤekladem. Zaéínajívznikat i soupisy pŤekladti české
literatury a kritick1fch reakcí na ně, jako je to v pŤípadědoktorské práce
Dariny K' VaškovéCzech Literature in theEnglish Speaking World,A Suruey
of Tbanslations and Critical Reactions to thern in Great Britain and in
the United States 1821-1978.
Jako mimoŤádn;fpočindalekosáhléhovyznamu - a nejenom v době
svého vzniku - také musíme hodnotit dosavadní dvě lydání cenného
bibliografickéhosoupisu JiŤíhoKovtuna básníka, historika, historiografa
a bibliografa Czech and Slouah Literature in English: A Bibliography
(Washington,2.vyd. 1988),kter:ípoprvésouhrnně informuje o anglick1/ch
pŤekladech českéliteratury a ktery obsahuje podrobnéridaje t;Íkajícíse
pŤekládan1fchděI, pŤekladatelri,sborníkrj,antologií,editorri a podobně'
včetně všech potŤebn1fchrejstŤíkri.
Velmi v;Íznamnáje rovněŽ vědecká, pedagogická, popularizačnía
pŤekladatelská činnost Michaela Heima (University of California Los
Angeles). Jiff Stejskal (University of Pennsylvania), kter5íse sám kromě
lingvistiky zab!1vátakémoderníčeskouliteraturou, pŤipomněl,16
žeHeim
jakojedin;i ve Spojen1fchs|átech používápŤiq/uce českéhojazykakombinace
tzv. pŤímémetody se striktně gramatick1/.mpÍístupem. Heim je rovněž
známj, jako autor učebnice češtinyConternporary Czech (Uníversity of
Michigan 1976, Columbus 1982 - novévydání v tisku) a spoluautor (se
Z. Meyersteinovou a D. Worthem) čítankyReadings in Czech (Co|umbls,
Ohio 1985).17

Mezi časopiseckyotištěn mi ukázkami Heimoqfch pŤekladrinajdeme
jména M. Kundery,l8 L. Vaculíka,'' K. Čapka2oa B. Hrabala.2l Knižně
uveŤejnil pňedevšímpňeklady prací M. Kundery (The Book of Laughter
and Forgetting,1980, 1981, I992;The Joke, I982;Th.eUnbearable Lightness
of Being, 1.984,1987;Jacques and His Master: An Homrnage to Diderot
in Three Acts, 1985) a B. Hrabala (The Death of Mr. Baltisberger and Other
Stories, 1975;TooLoud a Solitude, 1992;Dancing Lessons for theAduanced
in Age, 1995).Známéjsou i Heimovy pňeklady ČapkovyBílénemoci (The
Whifu Plague' 1988),nedávn;f pňeklad Nerudovych Pouídnkmalostranshlch
(pod titulem Prague Tales, Lonďon 1993; s ÍrvodemI. Klímy), Kohoutovy
Maria and the Angels (1989)' Ndhlého neštěstíD. Fischerové (Sudden
Misfortune, 1993)nebojeho editorsk podílna vydání anglickéverze Houor
s T' G. Masarykem (Talks with T. G. Masaryk, pŤeklad D. Roundová, North
Haven 1995) a Marinelliho prvního anglickéhopŤekladuRipellinovyProáy
magiché (Magic Prague, Berkeley 1994, London 1995). Své pňeklady
Masaryka Heim vydal roku 1990 ("Plato and His Aduice", "Pascal and His
,,Haulíček
and Czech Politics',,
Dilemma,,, ,,Languageand the Human Spirit,,,
The Spirit of Thomas G' Masaryk), Havlíčkemse podrobně zab;Ívalve své
knize The Russian Journey of Karel HaulíčekBorousk! (Mtinchen 1979).
Do Dictionnaire des littératures étrangěrescontemporaines (Editions
Universitaires' 1974) napsal hesla věnovaná K' Čapkovi,V. Nezvalovi a
V. Holanovi.
Se jménemKalifornské univerzity Berkeley je spojenojménoWaltera
Schamschuly, kterryse kromě rusistick1ichpracívěnoval v5ízkumrimčeského
stŤedověku a dílu Jana Husa (Schriften zur Glaubensreforrn und Briefe
der Jahre 1414-1415, Frankfurt am Main 1969; Die Anftinge der
tschechischenErneuerung und das deutscheGeistesleben,Miinchen 1973).
Zabjn a| se rovněžmodernímčeskymhistorick1im románem.22Schamschula

Moravian Folk Music (A Czechoslovak Novelist's View), Journal of the Folklore Institute 9,
1972; Hrabal's Aesthetics ofthe PowerÍul Experience, Fiction and Drama in Eastern Europe
(1980); SolŽenicyn i Kundera u Americi' Gtasnik 1, Beograd 1984; Česk1isnái - literatura
faktu, literatura fantazie, Proměny 1985.
t'
Tt M"kiog of a Writer, Nero York Bnk Reuizw 24.10.I982;Introduction to a Variation,
"
New York Times Book Reuiew 6. L 1985.
le
to

|6
17
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A C"ech Dreambook, Cross Currents 3, 1984.
Th" Whit" Plague, Cross 7, 1988.

21 'T*".
Česk!,jazyk a literatura 43, Igg2/g3, č.5.6.
Z Heimov;Ích článkri věnovan;Í'chčeskéliteratuŤe a hudbě pŤipomeĎme napŤíklad

on the Isle of Capri, Cross Currents 11, 1992.

22

The Conte-porary Czech Historical Novel and Its Political Inspiration, sb. Wortd
Congress for Sotliet and East European Studies, ed. E' Bristolová, Berkeley 1982.
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pŤekladech českéliteratury a kter;í obsahuje podrobnéridaje tfkající se
pŤekládan;fchděI, pŤekladatelri,sborníkri,antologií,editorri a podobně,
včetně všech potŤebn1fchrejstŤíkri.
Velmi v;fznamná je rovněž vědecká, pedagogická, popularizačnía
pŤekladatelská činnost Michaela Heima (University of California Los
Angeles). Jiňí Stejskal (University of Pennsylvania), kter]Íse sám kromě
lingvistiky zab!;vátakémoderníčeskouliteraturou, pŤipomněl,16
žeHeim
jako jedin;i ve Spojen1/chsLítech používápŤiq/uce českého
jazyka kombinace
tzv. pŤímémetody se striktně gramatick}ím pffstupem. Heim je rovněž
známj, jako autor učebnice češtinyContemporary Czech (Uníversity of
Michigan 1976, Columbus 1982 - novévydání v tisku) a spoluautor (se
Z. Meyersteinovou a D. Worthem) čítankyReadings in Czecá (Columbus,
Ohio 1985).'7

il
I

Mezi časopiseckyotištěn mi ukázkami Heimoqfch pŤekladrinajdeme
jména M. Kundery,l8 L. Vaculíka,'' K. Čapka2oa B. Hrabala.2l Knižně
uveŤejnil pŤedevšímpŤeklady prací M. Kundery (The Book of Laughter
and Forgetting,1980, 1981, I992;The Joke, I982;Th.eUnbearable Lightness
of Being, 1984, 1987;Jacques and His Master: An Homrnage to Diderot
in Three Acts, 1985) a B. Hrabala (The Death of Mr. Baltisberger and Other
Stories, 1975;TooLoud a Solitude, 1992;Dancing Lessons for theAduanced
in Age, 7995). Známéjsou i Heimovy pňeklady Čapkovy Bílénemoci (The
Whifu Plague' 1988),nedávn;i pŤekladNerudovych Pouídnkmalostranshlch
(pod titulem Prague Tales, London 1993; s vodem I. Klímy), Kohoutovy
Maria and the Angels (1989)' Ndhlého neštěstíD. Fischerové (Sudden
Misfortune, 1993)nebojeho editorsk podílna vydání anglickéverze Houor
s T' G. Masarykem (Talks with T. G. Masaryk, pŤeklad D. Roundová, North
Haven 1995) a Marinelliho prvního anglickéhopŤekladuRipellinovyProáy
magiché (Magic Prague, Berkeley 1994, London 1995). Své pňeklady
Masaryka Heim vydal roku 1990 ("Plato and His Aduice", "Pascal and His
,,Haulíček
and Czech Politics',,
Dilemma,,, ,,Languageand the Human Spirit,,,
The Spirit of Thomas G' Masaryk), Havlíčkemse podrobně zab;Ívalve své
knize The Russian Journey of Karel HaulíčekBorousk! (Mtinchen 1979).
Do Dictionnaire des littératures étrangěrescontemporaines (Editions
Universitaires, 1974) napsal hesla věnovaná K. Čapkovi,V. Nezvalovi a
V. Holanovi.
Se jménemKalifornské univerzity Berkeley je spojenojménoWaltera
Schamschuly, kterryse kromě rusistick1fchpracívěnoval v5ízkumrimčeského
stŤedověku a dílu Jana Husa (Schriften zur Glaubensreforrn und Briefe
der Jahre 1414-1415, Frankfurt am Main 1969; Die Anfiinge der
tschechischenErneuerung und das deutscheGeistesleben,Miinchen 1973).
Zabjn a| se rovněŽmodernímčeskymhistorick1im románem.22Schamschula

Moravian Folk Music (A Czechoslovak Novelist's View) , Journal of the Folklore Institute 9,
1972; Hrabal's Aesthetics ofthe Powerful Experience, Fiction and Drama in Eastern Europe
(1980); SolŽenicyn i Kundera u Americi' Gtasnik I, Beograd 1984; Česk1isnái - literatura
faktu, literatura fantazie, Proměny 1985.
t'
Tt M"kiog of a Writer, Nero York Bnk Reuizw 24.10.I982;Introduction to a Variation,
"
New York Times Book Reuiew 6. L 1985.
1s
to
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t7
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A Czech Dreambook, Cross Currents 3, 1984.
Th" Whit" Plague, Cross 7, 1988.

21 'T*".
Česk!,jazyka literatura 43, Igg2/gg,č,.5.6,
Z Heimov;Ích článkri věnovan;/ch českéliteratuŤe a hudbě pŤipomeĎme napŤíklad

on the Isle of Capri, Cross Currents 11, 1992.

22

The Conte-porary Czech Historical Novel and Its Political Inspiration, sb. Wortd
Congress for Sotliet and East European Studies, ed. E' Bristolová, Berkeley 1982.
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pŤipravil a lydď německy psanésouhrnné dějiny českélitnratury Geschichte
Literatur (Ki'ln 1990)a rozsáhlou dvousvazkovouantologii
dpr tsch.echischen
českéliteratury An Anthology of Czech Literature (Frankfurt am Main
1990)' Driležitf je i jeho zájem o díloV Havla nebo J. Haška (edičnípŤíprava
i autorská iičast na sborníku Jaroslau Hašek 1883-1983, Frankfurt am
Main 1989 _ mezípŤispěvatelidále najdemejména H' Svobodová,P' Gan,
L. DoleŽel' V Ambrosová, A. Měšéan,J. Tbman, H. A. Gaifrnanová, K. Chvatft, F. W. Galán a mnoho dalších).
Na začátkujsem zdriraznil, žesi tento pŤíspěvekneklade ani ten nejmenšínárok na riplnost, a na tom trvám. Mohli bychom pokračovatdalšími
jmény a pŤíkladyjako napffklad Jarmila F. Veltruská (A Sacred Farce from
Medieual Bohemia _ Mastičkríi University of Michigan 1985; pŤeklady prací
M. Drvoty a I. Svitáka) nebo Marvin Kantor z Northwestern University
(společněs Richardem S' Whitem komentáŤe a pŤeklad The Vita of
Constantine and The Vita of Methodius, rivod A. Dostál, University of
Michigan 1976;Medieual Slauic Liues of Saints and Princes, University
of Michigan L983; The Origins of Christianity in Bohemia: Sources and
Cornmentary, Northwestern University 1990). Germanista Peter Demetz
(Yale University), jehož početnépráce a pŤeklady tfkající se starší, nové
i nejsoučasnějšíněmecké literatury literrární kritiky i obecn ch teoretickfch
problémri germanistiky byly tištěny v Barceloně, Berlíně, Curychu,
Dtisseldorfir, Frankfurtu, Chicagu, I'ond ně, Madisonu, Michiganu, Mnichově,
New Yorku, San Diegu, Stuttgartu, Vídni a jinde, vydal kroměAlt.Prager
Geschichten (Frankfurt am Main 1982) také pŤeklad J. Čepa Zeit und
Wiederhehr:Bilder aus Bijhmen und Miihren (Wien 1962)a veršriF. Hďase
Poesie (Frankfurt am Main 1965)' Mohli bychom se zmínit o vyznamu,
kter;/ pro bohemistiku v minulosti měla a má mravenčípráce knihovníkri
a knihovnic na mnoha univerzitách (Jakobsonova ženaSvatava Pírková,
Milada Součková, v současnosti napŤíklad Zuzana Nagyová na HaTvard
University, JiŤí Kovtun v Library of Congress ve Washingtonu, Thomas
Mann na Northwestern University v Evanstonu, Wojciech Zalewski na
Stanford University atd.), mohli bychom podrobně zvažovat již pŤipomeaZ. Salivarovév
nutou d ležitostčinnosti68 Publishers J. Škvoreckého
literárněvědnébohemisTorontu, zkoumat,jak se na dalšímrozvoji české
tiky podílejí(neboby se ještěq|razněji mohly podílet)takovéinstituce, jako
je National Endowment for the Humanities, Fulbright Commission a podobně, mohli bychom se zam;/šlet,jakou drileŽitostpro budoucnostmrižemít
zpracování mnoha mimoŤádně cenn1fchrukopisn;fch, časopiseck;ich,kniŽních, divadelních, fotografick;fchnebo filmov;fch fond uloŽen ch v americk;fch soukrom ch sbírkách nebo institucích. Za všechny pŤftlady uvedu
jen rozsáhl;f archív J. Voskovce nebo sbírky bohemik - napŤíkladE. Beneš,
T. G. Masaryk, E. Chalupn (rukopis pozoruhodnéanglickypsané pŤednáš-
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ky 20 let Česhoslouenshazpo|oviny roku 1939),J. Škvoreckf (70 kartÓn
rukopisri, korespondence, textri, tiskri, fotografickfch a dokumentárních
materiálri z|et L949-I994 vztahujícíchse k českéi světovéliteratuŤe, kultuŤe,politice, ekonomice, problémrimemigrace atd.) - uloženév archívech
Hoover Institution na Stanfordově univerzitě). Námětri je mnoho.
NepŤehlédnuteln;/jev posledníchněkolika letech stále stoup ajícízájem
- nejenom zájem bohemistri, ale i kunsthistorikri,
muzikologri, malíŤria
sochaŤri- o díla česk;fchŽidovskfch umělc , která vznikala na pridě koncentračníchtáborri a která jsou nyní znovu pietně vydávána, ať už patÍí
do oblasti literatury, hudby apod.
Také mezi mladšígeneracíamerick;/ch bohemistri pŤetrvává zájem nejenom o teoretickéotázky pŤekladu, ale rispěšněse rozvíjítakéjejich
praktická pŤekladatelská činnost,jakoje tomu napŤíkladu Davida Powelsiocka
(University of Chicago), kterf pŤeložildva romány známénewyorské
taxikáŤky, spisovatelky, pŤekladatelky a scenáristky Ivy Pekárkové' Velmi
záslužná je rovněžpŤekladatelská činnostCarletona M. Bulkina, kter.Íse
věnuje pŤekladrimtext L. Klímy a esejri o. BŤeziny.
Pruďce narristá zájem americk;/ch a kanadsk;fch studentri o letní školy
.
v Ptaze, v olomouci a v Brně, kteréorganizujínejenomjednotlivéuniverzity,
ale i dalšíamerická a kanadská akademická pracoviště.Tbnto zájem osciluje
jazykem a literaturou, divadlem a filmem a je mimo jinépodmezi česk;ím
porován i mimoŤádnětispěšn;fmivystoupenímiznám;ich kabaretiérriJ. VodĎanskéhoa D. Dobiáše ve Spojen;fchstátech a v Kanadě. V posledních
několika letech také pŤibylo mnoho noqfch možnostípro stŤedbškolskéa
vysokoškolskéstudenty a učitele zričastĎovatse qim8nn;/ch studijních a
qÍzkumn].Íchpobyto\.Íchprogramri organizovan'lchzámoislcÍnni univetzitami
a dalšíminevládními institucemi a organizacemi.
Neclávné cesty Václava Havla do Spojen ch stát , jeho vystoupení v
Kongresu i mnohá vyznamná ocenění - nejenom napŤftlad četné8estné
doktoráty na nejprestižnějšíchamerick ch univerzitách -, kter;fch se mu
dostalo, naznačujíkromějiného i cestu pro literárněvědnou bohemistiku.
Pro světovou literrírněvědnoubohemistiku. Tato cesta právě začíná.Anení
ani těch nejmenšíchpochyb, že bude dále pokračovat.
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pŤipravil a vydal německy psanésouhrnné dějiny české|iteratury Geschichte
d'er tschechischen Literatur (KÓln 1990) a rozsáhlou dvousvazkovou antologii
českéliteratury An Anthology of Czech.Literature (Frankfurt am Main
1990).Drileátf je i jeho zájem o díloV Havla nebo J. Haška (edičnípffprava
i autorská ričast na sborníku Jaroslau Hašek 1883.1983, Frankfurt am
Main 1989 - mezi pŤispěvatelidále najdemejména H. Svobodová,P. Gan,
L. Doležel,V. Ambrosová, A. Měšťan,J. Tbman, H. A. Gaifrnanová, K. Chvatík' F. w Galán a mnoho dalších)'
Na začátkujsem zdriraznil, žesi tento pŤíspěvekneklade ani ten nejmenšínárok na riplnost, a na tom trvám. Mohli bychom pokračovatdalšími
jmény a pŤftlady jako napŤftlad Jarmila F. Veltruská (A Sacred Farce from
Medieual Boh.emia_ Mastičkríi,University of Michigan 1985;pŤekladypraci
M. Drvoty a I. Svitáka) nebo Marvin Kantor z Northwestern University
(společně s Richardem S. Whitem komentáŤe a pŤeklad The Vita of
Constantine and The Vita of Methodius, voď A. Dostál, University of
Michigan 1976;,Medíeual Slauic Liues of Saints and Princes, University
of Michigan 1983; The Origins of Christianity in Bohernia: Sources and
Cornmentaty, Northwestern University 1990). Germanista Peter Demetz
(Yale University)' jehož početnépráce a pŤeklady t kající se starší' nové
i nejsoučasnější
německé]iteratury, literrírníkritiky i obecn;fchteoretick1fch
problémri germanistiky byly tištěny v Barceloně, Berlíně, Curychu,
Di.isseldortr'r,Fran]ďrrtu' Chicagu, I.ond ně, Madisonu, Michiganu, Mnichově,
New Yorku, San Diegu, Stuttgartu, Vídni a jinde, vydal ktorrrěAlt-Prager
Geschichten (Frankfurt am Main 1982) také pŤeklad J. Čepa Zeit und
Wiederkehr:Bilder aus Bijhmen und Mtihren (Wien 1962)a veršriF. Halase
Poesie (F'rankfurt am Main 1965). Mohli bychom se zmínit o v;Íznamu,
kter;f pro bohemistiku v minulosti měla a má mravenčípráce knihovníkri
a knihovnic na mnoha univerzitách (Jakobsonova ženaSvatava Pírková,
Milada Součková, v současnostirrapŤftlad Zlzana Nagyová na Harvard
University, JiŤí Kovtun v Library of Congress ve Washingtonu, Thomas
Mann na Northwestern University v Evanstonu, Wojciech Zalewski na
Stanford University atd.), mohli bychom podrobně zvažovatjiž pŤipomeaZ. Salivarové v
nutou d leŽitost činnosti68 Publishers J. Škvoreckého
Torontu, zkoumat,jak se na dalšímrozvoji českéliterárněvědnébohemistiky podíejí(neboby se ještěq/razněji mohly podílet)takovéinstituce, jako
je National Endowment for the Humanities, Fulbright Commission a podobně, mohli bychom se zam šlet,jakou dtileŽitostpro budoucnostmťrŽemít
knižzpracování mnoha mimoŤádně cenn ch rukopisn;fch, časopiseck1fch,
ních,divadelních, fotografick ch nebo filmov1fchfondri uložen ch v americ.
k1fch soukrom ch sbírkách nebo institucích. Za všechny pŤíklady uvedu
jen rozsáhl1f archív J. Voskovce nebo sbírky bohemik - napŤíkladE. Beneš,
T. G. Masaryk, E. Chalupn1y(rukopis pozoruhodnéanglicky psanépŤednáš.
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ky 20 let Česhoslouenskaz po|oviny roku 1939), J. Škvoreckf (70 kartÓnri
rukopisri, korespondence, textti, tiskri, fotografick;fch a dokumentárních
materiálri z let 1949-1994vztahujícíchse k české
i světovéliteratuŤe.kultuŤe'politice, ekonomice, problémrimemigrace atd.) - uloženév archívech
Hoover Institution na Stanfordově univerzitě). Námětri je mnoho.
NepŤehlédnuteln;fjev posledníchněkolika letech stále stoupajícízájem
- nejenom zájem bohemistri, ale i kunsthistorikri,
muzikolog.ri, malíŤria
sochaÍri - o díla českfch židovsk;fchumělcri, která vznikala na pridě
koncentračníchtáborri a která jsou nyní znovu pietně vydávána, it
uz patn
do oblasti literatury, hudby apod.
Také mezi mladšígeneracíamerick;/ch bohemistri pŤetrvává zájem nejenom o teoretickéotázky pŤekladu,ale rispěšně
se rozvíjítakéjejichpraktická pŤekladatelská činnost,jako je tomu napŤftlad u Davida Éowelsiocka
(University of Chicago), kte4f pŤeloŽildva romány
známé newyorské taxikážky, spisovatelky, pŤekladatelky a scenáristky Ivy Pekárkové. Velmi
záslužnáje rovněŽpŤekladatelskáčinnostCarletona M. golki.,..
kter'úse
věnuje pŤekladrim textri L. Klímy a esej o. BŤeziny.
Prudce narristá zájem americk;/ch a kanadsk;Íchsludentri o letní
školy
y_
Praze' v olomouci a v Brně, které organizují nejenom jednotlivé univerzit5l,
ale i dalšíamerická a kanadská akademická pracoviště.Tbnto zájem osciluje
jazykem a literaturou, divadlem a filmem aje mimo jiné podmezi česk;Ím
porován i mimoŤádněrispěšn;fmivystoupenímiznám ch kabaretiéru
J. Vod.
Ďanského a D. Dobiáše ve Spojen;Íchstátech a v Kanadě. V posledních
několika letech také pŤibylo mnoho noqfch možnostípro stŤedoškolské
a
vysokoškolskéstudenty a učitele zričastĎovatse vyím8nn;fchstudijních
a
'Ýzkumnfch pobytoqÍchprogramri organi zovanlch zárnoiskini univerzitami
a dalšími nevládními institucemi a organizacemi.
' Neclávné cesty Václava Havla do Spojen ch státri, jeho vystoupení v
Kongresu i mnohá vlfznamná ocenění _ nejenom napŤíklad eetné8estné
doktoráty na nejprestižnějšíchamerick ch univerzitách -, kterych se
mu
dostalo, naznačujíkromějiného i cestu pro literárněvědnou bohemistiku.
Pro světovou literrírněvědnoubohemistiku. Tato cesta právě za.Íná.A
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ani těch nejmenšíchpochyb, Že bude dále pokračovat"
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Literárněvědná bohemistika má v Americe krátkou tradici. PŤed 1. světovou
válkou nenajdeme po ní téměŤžáďnézÍetelnéstopy. Byla zde sice snaha
o udržováníčeskékultury ze strany emigrantri, ale vybíjela se v zakládání
tělocvičn ch spolkri, amatérsk;fchdivadelních souborri,v hudbě a publicis.
tice. VědeckésměŤování,pokud existovalo, se soustŤedbvalospíšev oblasti
dějepisu. Češtinase vyučovala,ale většinoujen na základních a stŤedních
školách. I popularizačníchspisri v anglickémjazyce bylo málo a jejich kvalita byla nevelká. Von Liitzowova kniha Boh ernian Literature (L899) by|a
v době vydání. Po 1. světovéválce se zájem o českouliteranedostačujícíjiž
turu poněkud zv.fšilpod vlivem pŤekladriher Karla Capka a Haškova SuejĚa, ale jedin;f systematick;f qfktad českéliteraturyv angličtiněpo von Ltitzowově knize byl pŤehledFrantiška ChudobyÁ Short Suruey of Czech Lit.erature (L924).Až na konci tŤicá|fch let se situace začínáměnit pod vlivem
politickfch událostí, které zvyšujívšeobecn;fzájem o Ceskoslovensko ze
strany jak staq.fchemigrant , tak rodil ch Američanri' K značnémuoživení
pŤispěl pŤíchodemigrantri novéhodruhu, kteff h]edali politickÝ azy|pted
nacismem. Mezi nimi byli i dva eminentní vědci: Roman Jakobson a René
Wellek.
Jakobsona lze jenom podmínečněpovažovatza českéhoemigranta. Ačkoli
měl českf pas a téměŤdvacet let Žil v Ceskoslovensku, sám se nikdy
nepŤestal považovat za Rusa. Jeho pŤínosv dějinách českébohemistiky
ve dvacát1fch a tŤicát;fch letech, kdy prisobil v Praze a Brně, byl ovšem
obrovsk . Po pŤíchodudo Spojen ch státťr však pŤestal v tomto oboru
publikovat a soustŤedbval se hlavně na lingvistiku, literární teorii, rusistiku
a všeobecnouslavistiku. Jakobson napsal několik kratšíchstatí, pŤedmluv
a noticek, ale jeho jediná většípráce v oboru bohemistiky byla Moudrost
starjch Čech (L943). I kdyŽ je v ní Ťada originálních momentri, dnes ji
|ze stéžíčíst bez značn ch rozpakri. Je totiž nesnesitelně zatížena
protiněmeckou tendenčností:moudrost star1ÍchČechri spočívalav jejich
schopnosti odolávat německépolitické a kulturní expanzi. Jakobson však
propagoval v Americe teorii a praxi PraŽského lingvistického kroužku a
jako neobyčejněvlivn profesor pomáhal šíŤitvyučováníčeskéhojazyka
a literatury na vysok ch školách, podporoval všemožněpublikačníčinnost
v oboru bohemistiky. Jeho žena Svatava Pírková byla lektorkou češtiny
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nejprve na Kolumbijské univerzitě, později na Harvardu, kde Jakobson
pomáhal budovat katedry slavistiky. Pírková také psala články pŤevážně
popularizačního charakteru.
PžínosRenéWelleka byl daleko pffmější,i když ani on se nikdy v emigraci naplno neangažovaljakobohemista.Po svéemigraci do Spojenfch státri
v roce 1939 prisobil nejdffvejako profesor angličtiny a později srovnávací
literatury a teorie literatury. PŤestožese občaszričastĎovalvelmi aktivně
emigračníhoživota (v šedesát ch letech byl dokonce pŤedsedouemigrační
Společnosti pro vědy a umění - SVU), jenom občasse odtrhoval od svého
hlavního vědeckéhosměŤování.Jeho práce měly však v dějinách americké
bohemistiky zvláštní v'lznam nejen pro svou vysokou kvalitu, ale i proto,
že byly napsány člověkem, jehož mnozí odborníci považovali za nejdriležitějšíholiterárního vědce na svétě'Z tohoto drivodu se dostávaly do
rukou i těch čtenáŤti,kteĚí neměli o českouliteraturu speciální zájem.
Wellekovu emigračnípublikační činnostv oblasti českéliteratury lze
rozďělit do tŤískupin: 1. Srovnávací studie Boáe nlia in English Literature
(1943)'která je vribecnejdelšíWellekovoustudiív oboru bohemistiky.2.I&átkéstudie-pňehledy,kteréjsou určenyhlavně nečesk;ÍmčtenáŤrim.Do této
skupiny patŤímnoŽstvíliterárněhistorick ch hesel v encyklopediích a literárních slovnících,Iďejsou zde i čtyii podstatnéčlánky,kterébyly otištěny
v odborn ch časopisech:Tbenty Yearsof Czech Literaturc: 1918-1938(1939),
The Ttt;oTladitions of czech Literature (1948); Modern czech criticism
and Literary Scholarship (1954) a The Literary Theory and.Aesthetics of
the Prague School (1969).a. Čtyri víceméněpolemicky zaměŤenéčlánky'
kterébyly napsány hlavně pro českéčtenáŤev emigraci: Recent Czech Literary History and Criticism (1963),New Czech Books on Literary History
and T heory (1967), Czech Lite rat ure: E ast or West? (1969)a P ropagace české
Iiteratury Í974),
Bohernia in English Literature je zaloŽenana neobyčejnědrikladném,
dá se Ěíci až fanaticky detailním bibliografickém qfzkumu,kterf Wellek
podnikl v Britském národním muzeu během svéhopobytu v l.ond ně. Autor
zahrnuje do tétostudie jakoukoli zmínku o česk;fchzemích v kronikách,
nábožensk;/chspisech, cestopisech a v rrizn ch jinfch žánteclnod 10. až
do konce 19. století.Jako vŽdy se Wellek nespokojuje s minuciÓzním popisem.
Jde i o osvětlení někte4fch složit ch problémri,zvláště v době reformace.
Je to literární komparatistika vysoké rovně, ale sqfm tematickrm
v;Íznamem stojí daleko za Wellekovou nejdriležitějšípŤedválečnouprací
v oblasti bohemistiky Má,cha and English Literature (1938),která se stala
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pŘÍNosčnsrrÝcrrwucnaxrŮ
vE sPoJnmÝcrrsrÁrncrr

urnnÁnnrnrrooxÉ BoHEMIsTICE
PAVEL rnpNsrÝ

Literárněvědná bohemistika má v Americe krátkou tradici. PŤed 1. světovou
válkou nenajdeme po ní téměŤžáďnézÍetelnéstopy. Byla zde sice snaha
o udržováníčeskékultury ze strany emigrant , ale vybíjela se v zakládání
tělocvičn ch spolkri, amatérsk;fchdivadelních souborri,v hudbě a publicis.
tice. VědeckésměŤování,pokud existovalo, se soustŤedbvalospíšev oblasti
dějepisu. Češtinase vyučovala,ale většinoujen na základních a stŤedních
školách. I popularizačníchspisri v anglickémjazyce bylo málo a jejich kvalita byla nevelká. Von Liitzowova knihaBoli,emian Literature (L899)by|a
v době vydání. Po 1. světovéválce se zájem o českouliteranedostačujícíjiž
turu poněkud zv.fšilpod vlivem pŤekladriher Karla Capka a Haškova Suejáa, ale jedin;f systematick;f qfktad českéliteraturyv angličtiněpo von Ltitzowově knize byl pŤehledFrantiška ChudobyÁ Short Suruey of Czech Lit.erature (1924).Až na konci tŤicát ch let se situace začín'áménitpod vlivem
politickfch událostí, které zvyšujívšeobecn zájem o Ceskoslovensko ze
strany jak staq.fchemigrantri, tak rodil ch Američanri' K značnémuoživení
pŤispěl pŤíchodemigrantri novéhodruhu, kteff hledali politickÝ azy|pted
nacismem. Mezi nimi byli i dva eminentní vědci: Roman Jakobson a René
Wellek.
Jakobsona lze jenom podmínečněpovďovat za českéhoemigranta. Ačkoli
měl českf pas a téměŤdvacet let žil v Ceskoslovensku, sám se nikdy
nepŤestal považovat za Rusa. Jeho pŤínosv dějinách českébohemistiky
ve dvacát1fch a tŤicát;fch letech, kdy prisobil v Praze a Brně, byl ovšem
obrovsk . Po pŤíchodudo Spojen ch státri však pŤestal v tomto oboru
publikovat a soustŤedbval se hlavně na lingvistiku, literární teorii, rusistiku
a všeobecnouslavistiku. Jakobson napsal několik kratšíchstatí, pŤedmluv
a noticek, ale jeho jediná většípráce v oboru bohemistiky byla Moudrost
starjch Čech (1943). I když je v ní Ťada originálních momentri, dnes ji
|ze stéžíčíst bez značn ch rozpakri. Je totiž nesnesitelně zatížena
protiněmeckou tendenčností:moudrost star1ÍchČechri spočívalav jejich
schopnosti odolávat německépolitické a kulturní expanzi. Jakobson však
propagoval v Americe teorii a praxi PraŽského lingvistického krouŽku a
jako neobyčejněvlivn profesor pomáhal šíŤitvyrrčováníčeskéhojazyka
a literatury na vysok ch školách, podporoval všemožněpublikačníčinnost
v oboru bohemistiky. Jeho Žena Svatava Pírková byla lektorkou češtiny
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nejprve na Kolumbijské univerzitě, později na Harvardu, kde Jakobson
pomáhal budovat katedry slavistiky. Pírková také psala články pŤevážně
popularizačního charakteru.
PŤínosRenéWe]leka byl daleko pŤímější,
i když ani on se nikdy v emigraci naplno neangažovaljakobohemista. Po svéemigraci do Spojenfch státri
v roce ]"939prisobil nejdŤívejako profesor angličtiny a později srovnávací
literatury a teorie literatury. PŤestožese občaszričastĎovalvelmi aktivně
emigračníhoživota (v šedesát ch letech byl dokonce pŤedsedouemigrační
Společnosti pro vědy a umění - SVU), jenom občasse odtrhoval od svého
hlavního vědeckéhosměŤování.Jeho práce měly však v dějinách americké
bohemistiky zvláštní v'fznam nejen pro svou vysokou kvalitu, ale i proto,
že byly napsány člověkem, jehož maozi odborníci považovali za nejdriležitějšíholiterárního vědce na svétě'Z tohoto drivodu se dostávaly do
rukou i těch čtenáŤri,kteŤíneměli o českouliteraturu speciální zájem.
Wellekovu emigračnípublikační činnostv oblasti českéliteratury lze
rozďělit do tŤískupin: 1. Srovnávací studie Bollemia in English Literature
(1943)'která je vribecnejdelšíWellekovoustudiív oboru bohemistiky.2.Krátkéstudie-pŤehledy,kteréjsou určenyhlavně nečesk;ÍmčtenáŤrim.Do této
skupiny patŤímnožstvíliterárněhistorick ch hesel v encyklopediícha literárních slovnících,lďe jsou zde i čtyŤ.i
podstatnéčlánky,kterébylyotištěny
v odborn ch časopisech:Tbenty Yearsof Czech Literaturc: 1918-1938(1939),
The Ttt;oTbaditions of czech Literature (1948); Modern czech criticisrn
and Literary Scholarship (1954)aThe Literary Theory and.Aestheticsof
the Prague School (1969). s. Čtyri víceméněpolemicky zaměŤenéčlánky,
kterébyly napsány hlavně pro českéčtenáŤev emigrac i: Recent Czech Lite.
rary History and Criticisrn (1963),New Czech Books on Literary History
and T heory (1967), Czech Lite rat ure: E a st or West? (L969)a P ropagace české
Iiteratury G974).
Bohernia in English Literature je za|oŽenana neobyčejněd kladném,
dá se Ťíciaž fanaticky detailním bibliografickém v;fzkumu, kter1f Wellek
podnikl v Britském národním muzeu během svéhopobytu v Lond;fně.Autor
zahrnuje do tétostudie jakoukoli zmínku o česk ch zemích v kronikách,
náboženskych spisech, cestopisech a v rrizn ch jinfch žánrech od 10. až
do konce 19. století.Jako vŽdy se Wellek nespokojuje s minuciÓzním popisem.
Jde i o osvětlení někte4fch složit ch problémri, zvláště v době reformace.
Je to literární komparatistika vysoké rovně, ale sqfm tematick m
qÍznamem stojí daleko za Wellekovou nejdriležitějšípŤedválečnouprací
v oblasti bohemistiky Mdcha and English Literature (1938),která se stala
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v šedesát ch letech po svémknižnímvydání modelem pro mnohéamerické
komparatisty zablv ajícíse slovansk;fmi literaturami.
Studie Tlllenty Years of Czech Literature: 1918-1938byla napsána u
pŤíeŽitostikonce první republiky. Wellek zaznamenává rychlj.ripadek vlivu
pŤedrevolučníchautorri ve dvacát1fch letech, mezi nimiŽ byli i tak eminentní
jednotlivci jako V. Dyk, A. Sova a J. S. Machar. Jako hlavní pŤíčinuWellek
uvádí zqfšení zájml o otázky společenské,odklon od subjektivismu a
individualismu a nechuék zastaralému,ornamentálnímu stylu. Wellek
charakterizuje v mistrn;fch zkratkách r znév;fvojovéstupně poezie, prÓzy,
dramatu i literrárníkritiky. Nejde ovšemo pozitivistickou citaci faktri, naopak,
Wellek hodnotíjednotlivé směry a autory z vysloveně subjektivních pozic.
NapŤíkladNezvala a poetismus vribec hodnotíWellek dost vlaŽně, a vidí
v díle Halasově a Zahradníčkověve tŤicátfch letech umělecky vyššídruh
poezie' Z prozalktt Wel]ek vyděluje V. Vančuru, I. olbrachta, J' Durycha
a K. Capka, jehoŽ románovou trilogii povaŽujeza jeden z nejrispěšnějších
pokusri o filozofick1/'román ve světovéliteratuŤe. Suejka hodnotí naproti
tomu nízko, nikoli však z moráIních drivodri jako T. G. Masaryk, A. Novák
a K. Čapek,ale z drivodri literárně estetick ch.
Studie The Tbo T|aditions of Czech Literature ukazuje snad nejlépe,
jak Wellek z privodně v podstatě popularizačního rikolu vytváŤel studie
plné originálních prrihledri. To, žeWellek odmítá v tétostudii Masarykriv
historiografick;ÍpŤístup,kter1fovlivnil Ťadučesk1fch
literárních vědcri, jako
byli napŤr1rladJ. Vlček a J. Jakubec, kteŤíviděli dějiny českéliteratury
jako odraz náboŽensk ch a politick;fch konfliktri, a Že se pŤiklání k tradici'
kterou za|ožili F. X. Šalda a Arne Novák, kteÍí zďitazĎovali pŤedevším
estetickou funkci literatury, sotva pŤekvapuje.Wellek se však pokoušío
literatury' Podle Wellekajsoujejí dějiny založeny
vlastní periodizaci české
na dialektické alternaci dvou tradic:jedna je racionalistická a pragmatická,
a druhá estetická a ideďistická. Wellek se snažío zasazeni ce|éproblematiky
do rámce evropsk;ich ku]turních dějin, což vede často k pŤekvapujícím
paralelám.
Stuďie Modern Czech Criticisnl and Literary Scholarship byla napsána
v době, kdy se těŽištěWellekova zájmu pŤesunulodo oblasti dějin literární
kritiky, čehožvysledkem byla mnohosvazková studie History of Modern
Criticistn, Wellek evokuje s nostalgií dobu meziválečnou, '.kdy kritici byli
univerzitní profesoŤia univerzitní profesoŤikritici''. Co upoutává pozornost
hned na první pohled,je nevyváŽenostčlánku.Wellek pŤidělujepojednání
o F. X. Šaldovi sedm stránek z celkovéhopočtutŤinácti a ve zb vajících
pěti se zmiíuje v jednom čidvou odstavcícho A. Novákovi, o. Fischerovi,
F. Chudobovi, F. Gcitzovi, ale i o B. Mathesiovi, J. MukaŤovském,V. Černém
ajinfch. PŤestoŽedokáŽeŤício každémautorovi něco podstatného,studie
se stává implicitním tributem Šaldovi,jehožWellek považovalza jediného
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českéhokritika, kterj se blížilvelik;im evropskym kritick;fm osobnostem.
Wellekriv obdiv je tím zajímavější, když si uvědomíme, Že svym
neakademick;im temperamentem stál Šaldana zce|aopačném
potu nězli
Wellek.
Během svéhopobytu v emigraci se Wellek častozab,fva|česk m strukturalismem, jemuŽ pŤisuzovaldrileŽitémístove qfvoji meziválečnéliterární
vědy a estetiky. Studie The Literary Theory and,AestheticsofPrague School
je jeho nejpodrobnějším
pojednánímna toto téma.Wellek, kterv byl sám
členemPražskéholingvistického kroužku, vywací pokusy J.Mukárovskeho
nalézt domácí koŤenystrukturalismu. Podle Welleka hlavním inspiračním
zdrojem byli ruští formalisté, a to nejen v uveŤejněn;íchpracích' ale i na
podkladu ristníchinformací,kterédostávali čeští
vědci od Romana Jakobsona ve dvacá!Ích a tíicátj,ch letech. MukaŤovskéhopovažujeWellek pŤes
jeho poněkud rizké,,'provinční'.
literární zájmy zateotetika světovéhoformátu. Jako kritik se MukaŤovsk;Ípohyboval podle Welleka mezi dvěma
extrémy,odv áŽnym zevšeobecĎováníma empirickou drobnokresbou. Mezi
těmito dvěma pÓly se v jeho pracíchněčehonedostávalo, MukaŤovskému
chyběla podle Welleka citliv ost,einfilhlung, bez nížnemriŽeexistovat kritika
opravdu velkéhostylu.
PŤedchozístudie byly s mal;foniq6.imkami založenyna studiu materiálu
z doby pŤedválečné.
Částečně
v souvislosti sjeho p sobenímv SVU v šedesát]ych letech se Wellek začínázabyvat dobou pováIečnoua poÍrnorovou.
Není náhodou, žetŤi ze zmíněn,lchstudií byly pŤedotištěnírrr.pŤedneseny
na kongresech SVU. Jejich q/znam je dobově omezen'!.Byly to víceméně
polemiky s marxistickou literární vědou, která ovládla českézemě od konce
čtyŤicátfchlet. Wellek rozlišuje mezi produkcívysloveně dogmatickou,jako
byly napňftladDějiny česhé
literatury pod MukaŤovskéhovedením,a stu.
diemi, v nichžje marxistická ideologie uplatĎována zdrženlivěji,jako napŤíklad v Umění rorndnu Milana Kundery. Y New Czech Books on Literary
Theory and Hi.s/oryWellek nalézá dokoncepráce lysoké rirovně,jako napŤíklad kompilaci Poezie na pŤeděludoby JiŤíhoBrabce. Wellek všat projevuje
dost omezenépochopenípro atmosféruv Československušedesátychlet,
kdy se kulturně politické těžištěpŤesunulo do časopisria ,.neoficiálních''
publikací. Czech Literature: East orWest? jepolemika proti doktríně porinorové marxistické literární vědy, podle níŽčeskáliteratura byla ovlivněna
daleko více z Y'fc]^odunežli ze Západu. Studie je rozvedena s obvyklou
Wellekovou drikladností, ale zdrirazĎuje v podstatě to, co musí bj,t,ziejmé
každémuvzdělanci. Snad nejcennějšíz těchto čtyŤstudiíje českynapsaná
Propaga,cečeshé
lifuratury, která vycháá z pŤehledupŤekladričeskéliteiatury
a literárněvědn;fch prací, ale která vyrist'uje ve zkoumání problému místa
literatury mďého národa ve světě.Wellek zakončujesvou vahu konstatováním, Že v dějinách literatury to byla vždyjen silná osobnost,která vzbudila
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v šedesá|fch letech po svémknižnímvydání modelem pro mnohéamerické
komparatisty zabyv ajíci se slovansk;/mi literaturami.
Studie TtaentyYears of Czech Literature: 1918-19J8byla napsána u
ripadek vlivu
pŤfleŽitosti konce první republiky. Wellek zaznamenávárych
pŤedrevolučníchautorri ve dvacát1/chletech, mezi nimiž byli i tak eminentní
jednotlivci jako V. Dyk, A. Sova a J. S. Machar. Jako hlavní pffčinu Wellek
uvádí zqÍšení zájml o otázky společenské,odklon od subjektivismu a
individualismu a nechuék zastaralému,ornamentálnímu stylu. Wellek
charakterizuje v mistrn;fch zkratkách rriznév;ivojovéstupně poezie, prÓzy,
dramatu i literární kritiky. Nejde ovšemo pozitivistickou citaci faktri, naopak,
Wellek hodnotíjednotlivé směry a autory z vysloveně subjektivních pozic.
NapŤíkladNezvala a poetismus v bec hodnotíWellek dost vlaŽně, a vidí
v díle Halasově a Zahradníčkověve tŤicátfch letech umělecky vyššídruh
poezie. Z prozaíktl Wellek vyděluje V. Vančuru, I. olbrachta, J' Durycha
a K. Čapka,jehožrománovou trilogii považujeza jeden z nejrispěšnějších
pokusri o filozofick;i román ve světovéliteratuŤe. Šuejhahodnotí naproti
tomu nízko, nikoli však z morálních drivodri jako T. G. Masaryk, A. Novák
a K' Čapek,ale z drivod literárně estetick ch.
Studie The Tfuo Tbaditions of Czech Literature ukazuje snad nejlépe,
jak Wellek z privodně v podstatě popularizačního rikolu vytváŤel studie
plné originálních prrihledti. To, žeWellek odmítá v tétostudii Masarykriv
historiografick;f pŤístup,kte4f ovlivnil Ťadučesk ch literárních vědcri,jako
byli napŤíklad J. Mček a J' Jakubec, kteŤíviděli dějiny českéliteratury
jako odraz nábožensk;fcha politick;fch konfliktri, a žese pŤiklání k tradici,
kterou za\oŽ1liF. X. Šalda a Arne Novák, kteňí zdrirazĎovali pŤedevším
estetickou funkci literatury, sotva pŤekvapuje.Wellek se však pokoušío
literatury. Podle Wellekajsoujejí dějiny za|oženy
vlastní periodizaci české
na dialektické alternaci dvou tradic:jedna je racionalistická a pragmatická,
a druhá estetická a ideďistická. Wellek se snaŽi o zasazení ce|épmblematiky
do rámce evropsk;fch kulturních dějin, coŽ vede často k pŤekvapujícím
paralelám.
Studie Modern Czech Criticisnl and Literary Scholarship byla napsána
v době, kdy se těžištěWellekova zájmu pŤesunulodo oblasti dějin literární
kritiky, čehoŽv sledkem byla mnohosvazková studie History of Modern
''kdy kritici byli
Criticism. Wellek evokuje s nostalgiídobu meziválečnou,
univerzitní profesoŤia univerzitní profesoŤikritici''. Co upoutává pozornost
hned na první pohled,je nevyváženostčlánku.Wellek pŤidělujepojednání
o F. X. Šaldovi sedm stránek z celkovéhopočtutŤinácti a ve zb1ivajících
pěti se zmiĎuje v jednom čidvou odstavcícho A. Novákovi, o. Fischerovi,
F. Chudobovi, F. GÓtzovi, ale i o B' Mathesiovi, J. MukaŤovském,V. Černém
ajin;fch. PŤestoŽedokážeŤício každémautorovi něco podstatného,studie
se stává implicitním tributem Šaldovi,jehoŽWellek považovalza jediného
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českéhokritika, kte4f se blíŽil velik;fm evropsk;fm kritick;fm osobnostem.
Wellekriv obdiv je tím zajímavější,kdyŽ si uvědomíme, že sv m
neakademickym temperamentem stál Šaldana zcela opačném
pÓlu neŽli
Wellek.
Během svéhopobytu v emigraci se Wellek častozab1lvalčesk1fmstrukturďismem, jemuž pŤisuzovaldrileŽitemístove qívoji meziválečnéliterární
vědy a estetiky. Studie The Literary Theory and'Aesth.eticsofPrague School
je jeho nejpodrobnějším
pojednánímna toto téma.Wellek, kter;f byl sám
členemPraŽskéholingvistického kroužku, vyvrací pokusy J.Mukaňovského
nalézt domácíkoŤenystrukturalismu. Podle Welleka hlavním inspiračním
zdrojem byli ruští formalisté, a to nejen v uveŤejněn;ichpracích, ale i na
podkladu ristníchinformací,kterédostávali čeští
vědci od Romana Jakobso.
na ve dvacá|ích a tŤicát1Íchletech. MukaŤovskéhopovažujeWellek pŤes
jeho poněkud rizké,''provinční''literární zájmy zateoretika světovéhoformátu. Jako kritik se MukaŤovsk ' pohyboval podle Welleka mezi dvěma
extrémy,odvážnym zevšeobecřováníma empirickou drobnokresbou. Mezi
těmito dvěma pÓly se v jeho pracíchněčehonedostávalo, MukaŤovskému
chyběla podle Welleka citliv ost,einf hlung ,bez nížnemriŽeexistovat kritika
opravdu velkéhostylu.
PŤedchozístudie byly s mal.mi qfjimk ami za|oženyna studiu materiálu
z doby pŤedválečné.
Částečněv souvislosti sjeho prisobenímv SVU v šedesá|fch ]etech se Wellek začínázabyvat dobou poválečnou a po norovou.
Není náhodou' žetŤi ze zmíněn;Íchstudií byly pŤedotištěnímpŤedneseny
na kongresech SVU. Jejich v;iznam je dobově omezen,f. Byly to víceméně
polemiky s marxistickou literární vědou, která ovládla českézemě od konce
čtyŤicátch let. Wellek rozlišujemezi produkcívysloveně dogmatickou,jako
byly napŤftlad Dějiny české
literatury pod MukaŤovskéhovedením, a studiemi, v nichžje marxistická ideologie uplatĎována zdrženlivěji,jako napŤíklad v Umění romá,nu Milana Kundery. Y Neta Czech Books on Literary
Theory and Hi.slory Wellek nalézá dokoncepráce lysoké rirovně,jako napŤíklad kompilaci Poezie na pŤeděludoby JtÍíhoBrabce' Wellek však projevuje
dost omezenépochopenípro atmosféruv Ceskoslovensku šedesát ch let,
kdy se kulturně politické těžištěpŤesunulo do časopisria ',neoficiálních.'
publikací. Czech Literature: East orWest?je polemika proti doktríně porino.
rové marxistické literární vědy, podle nížčeskáliteratura byla ovlivněna
daleko více z V1/chodu nežli ze Západu. Studie je rozvedena s obvyklou
Wellekovou drikladností, ale zdrirazĎuje v podstatě to, co musí byt zŤejmé
každémuvzdělanci. Snad nejcennějšíz těchto čtyŤstudiíje českynapsaná
Propagate česhelifuratury,ktnrávychán z pŤehledupŤekladričeskéliteratury
a literárněvědn1fch prací, ale která vyrisťujeve zkoumání problému místa
literatury maléhonároda ve světě' Wellek zakončujesvou vahu konstatováním,žev dějinách literatury to byla vždyjensilná osobnost,která vzbudila
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zájem o literaturu malého národa, jako napŤíklad Ibsen nebo Strindberg.
.'Musíme čekatna velkéhonovéhoautora,
a nemrižemese spoléhatna rispěch
pŤíruček
literární historie,'' zakončujestudii. Wellek se projevil jako spolehliqf diagnostik: bylo to asi o pět let později, kdy romány Milana Kundery
z*abáj1|yzájem o českouliteraturu v zahraničí,o němŽ se pŤedtímnikomu
ani nesnilo.
Jakobson a Wellek pŤišli do Ameriky ještě pŤedválkou, kdy zájem o
v1fchodníEwopu byl dost omezen;|',cožmělo vliv na jejich orientaci' Po
2. světovéválce nastává nová érav americké bohemistice. Když pŤišlipo
rinoru 1948 noví emigranti, nacházeli se již v podstatně změněném, pro
ně píznivějším kulturně politickém prostŤedí.Paradoxně to byl vzestup
Sovětského svazu jako poválečnévelmoci, kterj zvfšil zájemo.'satelitní'.
země. Po cel ch Spojen ch státech začinajívznikat katedry slavistiky, v
'.druhy
nichŽ se tu a tam objevuje i bohemistika, většinou ovšemjen jako
sověts\fch
pŤedmět''.Tento trend vrcholív šedesát1/ch
letech po počátečních
rispěšíchv raketové technologii, kdy federální vláda poskytuje podstatné
dotace za ričelemzaloženíprogramri zaměŤen ch na q/chodní země. Během
čhrrtstoletí se americká slavistika, která byla pŤedválkou popelkou, dost.rívá
do světového popŤedí.
Nejproduktivnějším .'rinoroqfm'' exulantem zab;fvajícímse bohemistikou
Československu
byla Milada Součková.Součkovábyla znrímav pŤedvrálečrrém
hlavně jako autorka společensk ch románri. Psala však i poezii a eseje,
byla členkouPražskéholingvistického kroužku' Po 2. světovéválce se stďa
kulturním atašéve Spojenfch státech, kde po Ú''oro požádala o azy|.
Prisobila jako knihovnice na Harvardově univerzitě a v šedesát;/chletech
jako profesorka českéliteratury na Chicagské univerzitě. Součková napsala
během svého pobytu ve Spojen ch státech pět monografií, an7žpŤitom
pŤestala psát jak prÓzu, tak poezii, apií|ežitostně i eseje na rriznátémata
pro emigračníčasopisy,Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky. Její knihy v
oblasti bohemistikyjsou: Á Literature in Crisis: Czech Literature 1938-1950
(1954),The Czech Romantics (1958),The Parnassian Jaroslau Vrchlick!
(1964),A Literary Satelitu: Czechoslovak-Russian literary Relations (1969)
a Ba.roquein Bohemia (1,980).
A Literature in Crisis byla napsána na vrcholku studenéválky ajejím
hlavním ričelembylo mobilizovat veŤejnémínění proti kulturní genocidě
ve stalinistickém Československu. To, Že Součková dávádobu poválečnou
do stejného rámce jako šest let nacistické okupace, mělo zŤejmě
propagandistick;/ záměr, kte4f však zkreslil celou problematiku. Nacistick
ritlak byl zcela jiného druhu nežli ritlak komunistickf a kniha dostatečně
neosvětluje tyto rozdíly ani z hlediska politického, ani z hlediska
ideologického.Neiďormovanému čtenáŤinavíc pŤipadá,Že doba 1945.1948
se lišilajen v detailech od doby porinorové.Kniha nakonec selhává ijako
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propagační materiál tim, Že nezahrnuje tŤi poslední léta stalinismu
1950-1953,která postihla kulturní životv Československudaleko tragičtěji
nežli první dva porinorovéroky. Kniha M. Součkové,která byla publikovrína
tŤi roky potom, co byla napsána, se tak stala pŤíkladem známézkušenosti
exilovéhoautora: b;it častojeden čidva kroky p ozaďu,zav.yvojem. Zatímco
koncem čtyŤicátfchlet a začátkem let padesát ch popisoval události méně
černě,nežjaké byly, v době postupného'.tání''od poloviny padesálfch let
aždo konce let šedesá|fch bylo tomu většinou naopak. Po intervenci v roce
1968 se rynoŤily novéproblémy.Ztohotn drivodu krátká pojednání o soudobé
situaci v Československu v emigračníchčasopisech,hlavně evropsk;fch,
odrážela skutečnostvěrněji nežli práce zaobírajícíse složitějšímicelky, k
jejichžnapsriníbylo tŤebavícečasu.I tak se v kratšíchstatích častoobjevily
pŤekvapujícíanachronismy.
V knize A Literary Satelite Součková opakuje své omyly. Nešťastně
zvolenjejiž titul knihy, kte4/ pŤehánízávislost českéliteratury na rusk ch
modelech. Součkovávidí obdiv česk;fchliterátri k Rusku jako jakfsi dědičn1f
hŤích, kter;f se začíná projevovat už od doby obrozenské pod vlivem
Herderov1fch tezí. Jednotlivé kapitoly pak sledují tuto závislost pŤes
K.Havlíčka,J. Haška, Devětsil, S. K. Neumanna, M. Majerovou a jiné
,'realisty.'
aŽ do doby poválečné'kdy se kult všehoruskéhostává dogmatem.
Knize se nedostává historické perspektivy: má vysloveně impresionistick
charakter, čistě politické problémy se volně prolínají s literárními i s
poloanekdotick1foni odkazy. Neinformovanost autorky o událostech v
šedesát ch letech pak zprisobuje, že typické jevy pro tuto dobu jsou
pŤedstavoványjakozcela v1fjimečné.
PŤestovšak tato kniha, podobnějako
A Literature in Crisis, má daleko k takoq|rmvysloveně protikomunistick]fun
propagandistickfm opus m, jako je tŤísetstránková monografie Petra
Hrubého Daydrcams an.d,Nightmares: Czech Cornmunist an'd,Ex.Cornrnunbt
Literature 1917- 1987(1990),v nížtéměŤvše,co mělo v česk;fchliterárních
dějinách náznak levicového sm šlení,je prohlášeno zabezcennf brak.
Zblrtající tŤi monografie Součkové,které jsou jen nepatrně postiŽeny
dobovoupolitickou atmosÍérou,jsouna daleko vyššíurovni. PŤístupautorky
zÍtstává sice poqftce eklektick;f: impresionistické postŤehyse prolínají s
detailními textovjmi tozbory, které vycházejí ze strukturální metody; široce
koncipované komparatistické pasáže, v nichž se Součková opírá o svou
v bornou znalost tŤí světov ch jazykti, koexistuje se staromÓdními
interpretacemi za7oŽen!,rnina ávotopisn;fch ridajích o jednotliqfch autorech,
avšak Součkovádovede skloubit všechnytyto disparátní částis pŤehledem
zkušenéhostylisty'
U Součkovése projevuje snad více nežli u jin;fch emigrantri problém,
na koho svépráce zaměŤit.T}pickf emigračníliterární vědec, zvláště ten,
kterf zptacovává většícelky, bere obyčejněohled na čtyŤidruhy čtenáŤ .

279

zájem o literaturu malého národa, jako napŤíkladIbsen nebo Strindberg.
..Musímečekatna velkéhonovéhoautora,
a nemrižemese spoléhatna rispěch
pŤíruček
literární historie,', zakončujestudii. Wellek se projevil jako spolehliqf diagnostik: bylo to asi o pět let později, kdy romány Milana Kundery
z*abáj1|yzájem o českouliteraturu v zahraničí,o němŽ se pŤedtímnikomu
ani nesnilo.
Jakobson a Wellek pŤišli do Ameriky ještě pŤedválkou, kdy zájem o
qfchodní Evropu byl dost omezen;|',cožmělo vliv na jejich orientaci' Po
2. světovéválce nastává nová érav americké bohemistice. Když pŤišlipo
rinoru 1948 noví emigranti, nacházeli se již v podstatně změněném, pro
ně pŤíznivějšímkulturně politickém prostŤedí.Paradoxně to byl vzestup
.'satelitní'.
Sovětského svazu jako poválečnévelmoci, kterf zvfšil zájem o
země. Po cel ch Spojen ch státech začinajívznikat katedry slavistiky, v
'.druh;/
nichŽ se tu a tam objevuje i bohemistika, většinou ovšemjen jako
sovětsk ch
pŤedmět''.Tento trend vrcholív šedesát1/ch
letech po počátečních
rispěšíchv raketové technologii, kdy federální vláda poskytuje podstatné
dotace za ričelemza|oŽeníptogramrizaměŤen ch na v chodnízemě. Během
čhrrtstoletí se americká slavistika, která byla pŤedválkou popelkou, dost.rívá
do světového popŤedí.
Nejproduktivnějším .'rinoroqfm'' exulantem zab;fvajícímse bohemistikou
Československu
byla Milada Součková.Součkovábyla znrímav píedvrálečrrém
hlavně jako autorka společensk ch román . Psala však i poezii a eseje,
byla členkouPražskéholingvistického kroužku' Po 2. světovéválce se stďa
kulturním atašéve Spojenfch státech, kde po Ú.'or.' požádala o azy|.
Prisobila jako knihovnice na Harvardově univerzitě a v šedesát;/chletech
jako profesorka českéliteratury na Chicagské univerzitě. Součková napsala
během svého pobytu ve Spojen ch státech pět monografrí, an7žpŤitom
pŤestala psát jak prÓzu, tak poezii, apiíležitostně i eseje na rriznátémata
pro emigračníčasopisy,Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky. Její knihy v
oblasti bohemistikyjsou: Á Literature in Crisis: Czech Literature 1938-1950
(1954),The Czech Romantics (1958),The Parnassian Jaroslau Vrchlick!
(1964),A Literary Satelitu: Czechoslovak-Russian literary Relations (1969)
a Ba.roquein Bohemia (1980).
A Literature in Crisis byla napsána na vrcholku studenéválky ajejím
hlavním ričelembylo mobilizovat veŤejnémínění proti kulturní genocidě
ve stalinistickém Československu. To, Že Součková dávádobu poválečnou
do stejného rámce jako šest let nacistické okupace, mělo zŤejmě
propagandisti ck,! zámb,kte4f však zkreslil celou problematiku. Nacistick
ritlak byl zcela jiného druhu nežli ritlak komunistickf a kniha dostatečně
neosvětluje tyto rozdíly ani z hlediska politického, ani z hlediska
ideologického.Neinformovanému čtenáŤinavíc pŤipadá,žedoba 1945.1948
se lišilajen v detailech od doby porinorové.Kniha nakonec selhává ijako
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propagační materiál tim, Že nezahrnuje tŤi poslední léta stalinismu
1950-1953,která postihla kulturní životv Československudaleko tragičtěji
nežli první dva porinorovéroky. Kniha M. Součkové,která byla publikovrína
tŤi roky potom, co byla napsána, se tak stala pŤíkladem známézkušenosti
exilovéhoautora: b;it častojeden čidva kroky p ozaďu,zav.yvojem. Zatímco
koncem čtyŤicátfchlet a začátkem let padesát ch popisoval události méně
černě,nežjaké byly, v době postupného'.tání''od poloviny padesálfch let
aždo konce let šedesá|fch bylo tomu většinou naopak. Po intervenci v roce
1968 se rynoŤily novéproblémy.Ztohotn drivodu krátká pojednání o soudobé
situaci v Československu v emigračníchčasopisech,hlavně evropsk;fch,
odrážela skutečnostvěrněji nežli práce zaobírajícíse složitějšímicelky, k
jejichžnapsriníbylo tŤebavícečasu.I tak se v kratšíchstatích častoobjevily
pŤekvapujícíanachronismy.
V knize A Literary Satelite Součková opakuje své omyly. Nešťastně
zvolenjejiž titul knihy, kte4/ pŤehánízávislost českéliteratury na rusk ch
modelech. Součkovávidí obdiv česk;fchliterátri k Rusku jako jakfsi dědičn1f
hŤích, kte4.f se začíná projevovat už od doby obrozenské pod vlivem
Herderov1fch tezí. Jednotlivé kapitoly pak sledují tuto závislost pŤes
K.Havlíčka, J. Haška, Devětsil, S. K. Neumanna, M. Majerovou a jiné
,'realisty.'
aŽ do doby poválečné'kdy se kult všehoruskéhostává dogmatem.
Knize se nedostává historické perspektivy: má vysloveně impresionistick
charakter, čistě politické problémy se volně prolínají s literárními i s
poloanekdotick1foni odkazy. Neinformovanost autorky o událostech v
šedesát ch letech pak zprisobuje, že typické jevy pro tuto dobu jsou
pŤedstavoványjakozcela v1fjimečné.
PŤestovšak tato kniha, podobnějako
A Literature in Crisis, má daleko k takoq|rmvysloveně protikomunistick1fun
propagandistickfm opus m, jako je tŤísetstránková monografie Petra
Hrubého Daydrcams an.dNightmares: Czech Cornmunist an'd,Ex.Cornrnunist
Literature 1917- 1987(1990),v nížtéměŤvše,co mělo v česk;fchliterárních
dějinách náznak levicového sm šlení,je prohlášeno zabezcennf brak.
Zblrtající tŤi monografie Součkové,které jsou jen nepatrně postiŽeny
dobovoupolitickou atmosÍérou,jsouna daleko vyššíurovni. PŤístupautorky
zÍtstává sice poqftce eklektick;f: impresionistické postŤehyse prolínají s
detailními textovjmi to;zbory,které vycházejí ze strukturální metody; široce
koncipované komparatistické pasáže, v nichž se Součková opírá o svou
v bornou znalost tŤí světov1fch jazykti, koexistuje se staromÓdními
interpretacemi zďoženj,rni na ávotopisn;fch ridajích o jednotliqfch autorech,
avšak Součkovádovede skloubit všechnytyto disparátní částis pŤehledem
zkušenéhostylisty.
U Součkovése projevuje snad více nežli u jin ch emigrantri problém,
na koho svépráce zaměŤit.T}pickf emigračníliterární vědec, zvláště ten,
kterf zptacovává většícelky, bere obyčejněohled na čtyŤidruhy čtenáŤ .
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Je to za prvé rizk kruh dobŤeinformovan ch specialistri, za druhé široké
emigračníwsť'ty a zatetí zahraničníčtenríŤi
neznďí problematiky a většinou
ani českéhoj azyka. Začtvrté jevětšina emigračníchpublikací psána také
s jist m ohledem na potenciální čtenáŤeve staré vlasti. Součkovájako by
se občasobracela od kapitoly ke kapitole k rrizn m čtenáŤrim.
Titul knihy ?lr,eCzech RomanÍlcs slibuje poněkud více,nežli obsahuje.
Ve skutečnostijde o tŤi částinestejnédélky,z nichž kažďáse zab vájedním
autorem: K. H. Máchou, K. J. Erbenem a B. Němcovou. Uvodní část
Rornantisrn Giues Birth to Czech Literature je pŤehledem v voje české
literatury od konce 18. stoletído poloviny 19.století.Tato častjenejspornější
v tétomonografii, ne snad proto, žeby se v ní nacházely vysloveně nepŤesné
informace, ale proto, žejednotlivé problémy jsou pro knihu s pŤevážně
popularizačnímzaměŤenímrozváděny dost jednostranně. Kapitola o Máchovi
je koncipována nejdrikladněji a rozvedenanejoriginálněji, i kdyŽ lze namítat,
Máchova prÓzam:Ů'ŽepŤipadatstejně
žepo její četběnezasvěcenémučtenríŤi
driležitá j ako j eho poezie, ne-li d ležitější.
The Parnassian Jaroslau Vrchlich! jenejqfznamnějšípracíM. Součkové'
V tétoknize se autorka snažío pŤehledn rivod do autorova dílajen málo,
píšeknihu hlavně pro zasvěcenéčtenáŤe,i kdyŽ všechny českécitátyjsou
pŤeloženydo angličtiny.Knihaje rozdělena do dvanácti kapitol, kteréjsou
vlastně tematicky nezávis\fmi eseji. Tak napŤíklad jedna kapitola je
rekonstrukcí Vrchlického jednoročníhopobytu v Itálii, jiná pojednává o
jeho poměru k náboŽenství,další o jeho vztahu k pozitivismu, o jeho
nerispěšnénominaci na Nobelovu cenu atd. Autorce jde pŤedevšímo
básnfta 19. století,cožďává
Vrchlického rehabilitacijako pŤedníhočeského
knize polemicky táz. Součková uŽívá bez rozpakri polemick ch šleh většinou dost pŤesvědčivě - i vriči těm nejuznávanějším autoritám
Vrchlického doby, T. G. Masarykovi a F' X. Šaldovi, pro jejich udajně
zkreslující kritiku. Jedna kapitola je vyhrazena detailnímu hodnocení
VrchlickéhopŤekladria takézde se Součkovásnažíoreint,eze, žeVrchlick
byl nedbďf a povrchní pŤekladatel. V konfrontaci parďelních textri autorka
argumentuje, žeVrchlického pŤekladyfrancouzsk1fchbrísníkribyly v mnohém
zdažilejšínež pŤeklady Čapkovy vjeho slavné antologii. Toto tvrzení ]ze
pŤijmoutjgn tehdy, stavrme-li lexikrálnípŤesnostnad syntaktické a prozodické
pŤekladri. Monografie wcholí v kapitole, v nížse autorka
kvality Ča}t<o.rÍcl'
snažídokázat pomocícitátu, ževe Vrchlického díle najdeme zárodky poezie
symbolistri, a dokonce i poválečnéavantgardy. T}to postŤehyjsounesporně
zajímavé,i kdyŽ lze namítnout, žejde o izolované momenty ve Vrchlického
díle.
Poslední kniha M. Součkové,Baroque in Bohetnia (s Jakobsonoqfm
V knize sice najdeme
doslovem),je literárněvědnou studií jen částečně.
kapitolu o stylu J. A. Komenského'o alegorii, o česképoezii|T. a 18' století,
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ale také kapitolu o barokní architektuŤe, malíŤství,vyšívání,a dokonce
o zahradnictví.V knize jsou desítkyilustrací. Cílem M. Součkové
je podat
v PekaŤově tradici láskypln obraz doby v česk ch dějinách, která byla
po dlouhou dobu povaŽována za obdobítemna. NábožensképŤesvědčení
autorky (byla v emigraci jedním z nejvfmluvnějších pŤívržencťr
katolické
církve) bylo nepochybně jedním z drivodri k napsání této knihy.
V emigračníbohemistice sehráli driležitou rílohu pŤívržencipražské
školy (strukturalismu a pŤíbuzn ch teorií).Mezi nimi byli jednak starší
emigranti, pŤevážněžáci R. Jakobsona, jednak ti, kteŤíemigrovďi do Ameriky
později a seznámili se se strukturalismem pŤímood J. MukaŤovského,anebo
od jeho pražsk,fchžákri.Do první skupiny patŤíLadislav Matějka, ''rinoror1í',
emigrarrt, kte4f studovď pod Jakobsonem rra Harvardu. MaGjka je pŤďevším
lingvista a filolog ajeho literárněvědná publikačníčinnostje v podstatě
omezena na popisy strukturální estetiky a sémiotiky' Matějka však sehrál
driležitourilohu jako redaktor Michigan Slavic Publications. V tétoedici,
vydávané Michiganskou univerzitou, byly uveŤejĎovrányobsáhlémonografie,
dějiny literatury, pŤíležitostné
tisky, bibliografie, pŤekladya články v oborrr
slavistiky po dobu více nežtŤídesetiletí. Mezi nimi byly i drileŽitétexty
v oboru bohemistiky, jako je napŤíkladanglick;/ pŤeklad dějin českéliteraturyArne Nováka (s dodatkem Williama Harkinse), dvojjazyčnáantologie
českéliteratury (sestavená Matějkou), krátké studie' napŤrtlad Wellekovy,
poslední spisy M. Součkové,kompilace článkri o K. Čapkovi a jiné. od roku
1984 je Matějka také šéfredaktoremCross Currents, ročenky zabj,vající
se stŤedoevropskoutematikou, v nížse objevily i podstatnéčlánky o české
literatuŤe.
Do druhé skupiny patĚícelá Ťadaemigrantri. Ze staršíchje to pňedevším
Lubomír DoleŽel,pffslušníkstejnégeneracejako Matějka, kte4/ však pŤišel
do Ameriky ažv šedesát1fchletech, kdy užměl za sebou rispěšnouvědeckou
kariéru v Ceskoslovensku. PŤednášelnejdíve, ve druhépolovině šedesá|ich
let, jako hostujícíprofesor na Michiganské univerzitě. Po roce 1968 se do
vlasti nevrátil a pŤednášelněkolik let v Tbrontu. Jeho nejd ležitějšímdítem
napsan;Ímv emigraci je Narrative Modes in Czech Literature (1973).Je
to kolekce pěti esejri, v nichž autor uplatĎuje metodu strukturální školy,
jížje kniha věnována. Sjednocujícímtématemje problémv}pravěčev prÓze.
Nejdelší je rivodní kapitola, v níž autor zkoumá zák|adní teoretické
pŤedpoklady.Následují čtyŤistudie: Prvníje o pt6ze J. A. Komenského,
druhá o K' V. Raisovi, tŤetísrovnává vyprávěcí techniku Karla Čapka a
Madislava Vančury a poslední je detailním rozborem Kwdetova Zertu'
Knihaje nejdriležitější
anglicky napsanou strukturální kniŽní studií o české
literatuŤe zabyvajícíse konkrétními texty. Na rozdíl od exulantri, kteŤí
dokončilisvéstudium v zahraničí,Doleželvšak nezkoumá vytčené
problémy
v mezinárodním literárním kontextu, n;fbržomezuje se téměŤqÍlučněna
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Je to za prvé rizk kruh dobŤeinformovan;Íchspecialistri, za druhé široké
emigračníwsť'ty a zatetí zahraničníčtenríiineznalí problematiky a většinou
ani českéhoj azyka.Začtvrté jevětšina emigračníchpublikací psána také
s jist m ohledem na potenciální čtenáŤeve staré vlasti. Součkovájako by
se občasobracela od kapitoly ke kapitole k rrizn m čtenáŤrim.
Titul knihy 7lr,eCzech RomanÍjcs slibuje poněkud více,nežli obsahuje.
Ve skutečnostijde o tŤi částinestejnédélky,z nichž kažďáse zab vájedním
autorem: K. H. Máchou, K. J. Erbenem a B. Němcovou. Uvodní část
Rornantisrn Giues Birth to Czech Literature je pŤehledem v voje české
literatury od konce 18. stoletído poloviny 19.století.Tato častjenejspornější
v tétomonografii, ne snad proto, žeby sev nínacházely vysloveně nepŤesné
informace, ale proto, Že jednotlivé problémy jsou pro knihu s pŤevážně
poprrlarizačnímzaměŤenímrozváděny dost jednostranně. Kapitola o Máchovi
je koncipována nejdrikladněji a rozvedena nejoriginálněji, i když lze namítat,
Máchova prÓzamlŮ'ŽepŤipadatstejně
žepo její četběnezasvěcenémučtenríŤi
driležitá jako jeho poezie, neJi d ležitější.
The Parnassian Jaroslau Vrchlich! jenejqfznamnějšípracíM. Součkové'
V tétoknize se autorka snaŽío pŤehledn rivod do autorova dílajen málo,
píšeknihu hlavně pro zasvěcenéčtenáŤe,i když všechny českécitátyjsou
pŤeloženydo angličtiny.Knihaje rozdělena do dvanácti kapitol, kteréjsou
vlastně tematicky nezávisl1fmi eseji. Tak napŤíklad jedna kapitola je
rekonstrukcí Vrchlického jednoročníhopobytu v Itálii, jiná pojednává o
jeho poměru k náboŽenství,další o jeho vztahu k pozitivismu, o jeho
ne spěšnénominaci na Nobelovu cenu atd. Autorce jde pŤedevšímo
básnfta 19. století,cožďává
Vrchlického rehabilitacijako pŤedníhočeského
knize polemicky táz. Součková uŽívá bez rozpakri polemick ch šleh většinou dost pŤesvědčivě - i vriči těm nejuznávanějším autoritám
Vrchlického doby, T. G. Masarykovi a F' X. Šaldovi, pro jejich udajně
zkreslující kritiku. Jedna kapitola je vyhrazena detailnímu hodnocení
VrchlickéhopŤekladria takézde se Součkovásnažíoreint,eze, žeVrchlick;f
byl nedbďf a powchní pŤekladatel. V konfrontaci parďelních textri autorka
argumentuje, žeVrc}rlickéhopŤekladyfrancouzsk1fchbrísníkribyly v mnohém
zdaŤitejšínež pŤeklady Čapkovy v jeho slavné antologii. Toto twzení ]ze
pŤijmoutjen tehdy, stavrme-li lexikrálnípŤesnostnad syntaktické a prozodické
kvality Ča}to.rÍcl'pŤekladri.Monografie wcholí v kapitole, v nížse autorka
snažídokázat pomocícitátu, ževe Vrchlického díle najdeme zárodky poezie
symbolistri, a dokonce i poválečnéavantgardy. T}to postŤehyjsounesporně
zajímavé,i kďyžLzenamítnout, žejde o izolovanémomentyve Vrchlického
díle.
Poslední kniha M. Součkové,Baroque in Bohemia (s Jakobsonoqfm
V knize sice najdeme
doslovem),je literárněvědnou studií jen částečně.
kapitolu o stylu J. A. Komenského'o alegorii, o česképoezii|7. a 18' století,
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ale také kapitolu o barokní architektuŤe, malíŤství,vyšívání,a dokonce
o zahradnictví.V knize jsou desítkyilustrací. Cílem M. Součkové
je podat
v PekaŤově tradici láskypln obraz doby v česk ch dějinách, která byla
po dlouhou dobu povaŽována za obdobítemna. NábožensképŤesvědčení
autorky (byla v emigraci jedním z nejvfmluvnějších pŤívržencťr
katolické
církve) bylo nepochybně jedním z drivodri k napsání této knihy.
V emigračníbohemistice sehráli driležitou rílohu pŤívržencipražské
školy (strukturalismu a pŤíbuznch teorií).Mezi nimi byli jednak starší
emigranti, pŤevážněžáci R. Jakobsona, jednak ti, kteŤíemigrovďi do Ameriky
později a seznámili se se strukturalismem pŤímood J. MukaŤovského,anebo
od jeho pražsk1Ích
žákri.Do první skupiny patŤíLadislav Matějka, ''rinoror1í',
emigrarrt, kbe4f studovď pod Jakobsonem na Harvardu. MaGjka je pŤedevším
lingvista a filolog ajeho literárněvědná publikačníčinnostje v podstatě
omezena na popisy strukturální estetiky a sémiotiky.Matějka však sehrál
driležitourilohu jako redaktor Michigan Slavic Publications. V tétoedici,
vydávanéMichiganskou univerzitou, byly uveŤejĎovrány
obsáhlémonografie,
dějiny literatury, pŤíležitostné
tisky, bibliografie, pŤekladya články v oboru
slavistiky po dobu více nežtŤídesetiletí. Mezi nimi byly i driležitétexty
v oboru bohemistiky, jako je napŤíkladanglick;./pŤeklad dějin českéliteraturyArne Nováka (s dodatkem Williama Harkinse), dvojjazyčnáantologie
českéliteratury (sestavená Matějkou), krátké studie' napŤíkladWellekovy,
poslední spisy M. Součkové,kompilace článkri o K. Čapkovi a jiné. od roku
1984 je Matějka také šéfredaktoremCross Currents, ročenky zabj,vající
se stŤedoevropskoutematikou, v nížse objevily i podstatnéčlánkyo české
literatuŤe.
Do druhé skupiny patĚícelá Ťadaemigrantri. Ze staršíchje to pňedevšim
Lubomír DoleŽel,pffslušníkstejnégeneracejako Matějka, kte4/ však pŤišel
do Ameriky ažv šedesát1fchletech, kdy užměl za sebou rispěšnouvědeckou
kariéru v Ceskoslovensku. PŤednášelnejdŤíve,
ve druhépolovině šedesá|ich
let, jako hostujícíprofesor na Michiganské univerzitě. Po roce 1968 se do
vlasti newátil a pŤednášelněkolik let v Tbrontu. Jeho nejd ležitějšímdítem
napsan;Ímv emigraci je Narratiue Modes in Czech Literature (1973).Je
to kolekce pěti esejri, v nichž autor uplatĎuje metodu strukturální školy,
jížje kniha věnována. Sjednocujícímtématemje problémv}pravěčev prÓze.
Nejdelší je rivodní kapitola, v níž autor zkoumá zák|adní teoretické
pŤedpoklady.Následují čtyňistudie: Prvníje o pt6ze J. A. Komenského,
druhá o K' V. Raisovi, tŤetísrovnává vyprávěcí techniku Karla Capka a
Madislava Vančury a poslední je detailním rozborem Kwdetova Zertu'
Knihaje nejdriležitější
anglicky napsanou strukturální kniŽní studií o české
literatuŤe zabyvajícíse konkrétními texty. Na rozdíl od exulantri, kteŤí
dokončilisvéstudium v zahraničí,Doleželvšak nezkoumá vytčené
problémy
v mezinárodním literárním kontextu, n;fbržomezuje se téměŤqÍlučněna
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českouliteraturu. Doleželbyl ovšemdaleko lépe obeznámen s dějinami
českéliteratury nežtéměŤvšichni ostatní emigranti, kteŤíjsou spíšeslavisté
a komparatisté nežli bohemisté.
Teoretick1ich studií a studií zab vajícíchse .'dějinami'' pražskéškoly
bylo napsáno mnoho, a to jak česk1fmi,
tak americk mi literárními vědci.2
Nejdrlkladnější anglicky psaná studie na toto téma vribec je Historic
Structures: The Prague School Project, 1928.1946 (1985),jejímžautorem
je emigrant-'.osmašedesátník''slovenskéhoprivodu František Galán. Peter
Steiner, rovněž ',osmašedesátník'.,
kter studova} v Praze pod vedením
česk1fchstrukturalistri, dokončilsvéstudium naYale v době, kdytam ještě
prisobil R. Wellek. Jeho publikovaná disertace Russian Formalism: A Metapoetics (1984)byla však zŤejměnapsána taképodvlivem ruskéhoyaleského
literárního vědce Victora Erlicha. Podobnějako Matějka se Steiner soustŤetiskri, v nichž
d'uje na lydávání kompilací článkri,antologiía pŤíležitostn;ích
se nacházejí i jeho články. Tato tendence je vribec charakteristická pro
'.školy'..
emigračnístrukturalisty, cožsnad odrážíjejich vědomípŤíslušnftri
(Sklon ke kráthfm studiím najdeme ovšemi u Mukaíovského,ba i u Jakobsona, kte4Í nikdy nesyntetizoval svéunikátní pohledy na literaturu v systematické studii') Steiner, na rozdíl od Matějky, Doleželaa Galána, napsal
však takéněkolik článk o českéliteratuŤe,v nichž uplatĚuje interpretační
a kontexturí]nímetodu (napŤr,kladCops and Robbers: Vá'clau Hauel,s Beggar,s
opera,, , The Neglected Collection: Čapek'sApocryphal Stories as Allegory),
osmašedesát rok a normalizační ridobí,které po něm následovalo,
postavily emigračníkritiky a vědce pŤednovérikoly' Bylo ztejmé,žedoma
skončilo krátké ridobí pozoruhodného rozmachu českéliteratury, které
zasluhovďo systematické zpracování. o to se pokusily dvě knižnímonografie
o českémdramatu: Czech Drama Since World War // Pavla TYenského,
kte4f studoval v Bratislavě, ve Vídni a na Harvardu, aThc Silenced Theater
Markéty Goetz-Stankiewi czové,|<tetáemigrovala do Kanady, kde pŤednáší
na univerzitě v Britské Kolumbii. Že tobylro právě drama, které se stalo
pŤedmětem dvou prvních souhrnn;ich studií, není zajisté náhodou. Tento
neŽli prÓza, o poez7i
perspektivy daleko pŤehlednější
žánrby| ze zalnrantční
ani nemluvě. Tlenského studie je zaměŤenahistoricky. Tlensk;f vidí qivoj
českéhopovďečnéhodramatu ve čtyÍechfázích:mezidobí l945-L948, triumf
socia]istickéhorealismu, revizionistické ridobía ridobípodstatnéumělecké
svobody. Dramatiky tohoto posledního obdobírozděluje Tlensk;f do dvou
hlavních skupin: skupina kolem režisérao. Krejči, hlavně v době jeho
Ťeditelovánív Národním ďvadle; a drama absurdní, které mělo dvě ohniska,

1r

'
Bylo by tňeba speciáIního článku pro popis obsáhlé literatury o praŽskéškole, napsané
jak česk1fmi,tak zahraničnímiliterárními vědci. PŤestozristď zájem většinoujen na teoretické
rirovni. S vfiimkou slavistli aplikují američtí]iterární vědci metody této školy velice málo.
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v Praze a v Brně. M. Goetz-Stankiewiczová je zaměŤenavícesyrchronicky
a komparatisticky. Yycházi z poněkud zjednodušujícíhoteoretického
schématu:podle ní má poválečnéčeskédrama dva inspiračnízdroje, Haška
a KaÍku. V popŤedíjejího zájmu je politické a kulturní zázemí v
Ceskoslovensku, z něhožčeskédrama padesát ch a šedesát;Ích
let vyšlo,
a zkoumání analogií se západním dramatem. Tlenskf je rovněŽ autorem
kni]ny The Fiction of Josef Škuoreckj (L991). Škvoreck;f,kter:f byl až do
začátkuosmdesát1fchlet znám většinoujen emigračnímčtenáŤrim,
pŤestože
některá jeho díla vyšla v anglickém pŤekladujiž začátkemsedmdesát;fch
let, se stal zásluhou zqfšenéhozájmu anglo-americk ch kdtik o českou
literaturu vedle Kundery nejpŤekládanějšímčesk m autorem. Tbenského
kniha je kritick m rivodem do Škvoreckéhodíla a je zaměŤenahlavně na
zahraničníčtenáŤe,
neznaléčeskéhojazyka'Studie zahrnuje celéŠkvoreckého
dílo včetněromán , novel, povídek a detektivek.
Tlensk1f spolu s americk;Ímslavistou, profesorem Kolumbijské univerzity
Williamem E. Harkinsem, sestavil kompilaci studií o české
literatuŤeCzech
Literature since 1956(1980).Do tohoto sborníkupŤispělikromě nich George
Gibian, Thomas G' Winner, A. J. Liehm a Peter Kussi. Tato kniha, ačkoli
je poněkud nev5n.ovnanájak tematicky, tak metodologicky, se stala v
osmdesát1fchletech velmi užívanoupomrickou učitel českéliteratury na
americk;fch univerzitách.
odvyďáníŽerÚu v polovině šedesát ch let českáemigrace projevovala
velk;/ zájem o Milana Kunderu. Koncem sedmdesát ch let Kundera pŤedčil
mezinárodním rispěchemvšechnyčeskéautory minulosti i pŤítomnostia
stal se pŤedmětem emigrantského kultu. Je nesporné, že zájem o
J.Škvoreckého,
I. Klímu, B. Hrabďa a jinéčeskéautory ve Spojen ch státech
byl značněovlivněn Kunderovou popularitou. o Kunderovi bylo napsáno
v Americe mnoho kratších prací jak emigranty, tak rodilfmi Američany,
ale první souhrnná knižnímonografie v angličtině, Terminal Paradox: The
Nouels of Milan Kundera (1990), je z pera českéemigrantky Marie
Němcové-Banerjee (nyní profesorky na Smith College), která pŤišla do
Ameriky ještějako mladéděvčepo Únoru a obdrželadoktorát na Harvardu.
Kromě knihy o Kunderovi napsďa mnoho kratšíchčlánkri atecenzí o české
literatuŤe, i kdyŽ jejím hlavním oborem byta privodně ruská literatura.
Terminal Paradoxje detailním qfkladem sedmi Kunderoqfch román ,
v němž autorka projevuje neobyčejnoukritickou citlivost. NesoustŤed'uje
se to]ik na politické pozadíKunderoqfch prací a na jeho místo v kontextu
českéliteratlry, jímžse zablvá většina kunderovsk;fch studií. Nejvíce ji
zajímá Kunderriv vztah k západoewopské kultuŤe, zvláště k francouzské
literární tradici. Zde Němcová-Banerjee odhaluje množství pŤedtím
nepovšimnut1Íchproblémri.
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českouliteraturu. Doleželbyl ovšemdaleko lépe obeznámen s dějinami
českéliteratury neŽtéměŤvšichni ostatníemigranti, kteŤíjsouspíšeslavisté
a komparatisté nežli bohemisté.
Teoretick ch studií a studií zab1ivajícíchse ''dějinami'' pražskéškoly
bylo napsáno mnoho, a to jak česk1fmi,tak americk mi literárními vědci.2
Nejd kladnější anglicky psaná studie na toto téma vribec je Historic
Structures: The Prague School Project, 1928-1946(1985),jejímžautorem
je emigrant-'.osmašedesátník''slovenskéhoprivodu František Galán. Peter
Steiner, rovněž '.osmašedesátník'',
kte4f studoval v Ptaze pod vedením
česk1fchstrukturalistri, dokončilsvéstudium na Yale v době, kdy tam ještě
prisobil R. Wellek. Jeho publikovaná disertace Russian Formalism: A Metapoetics (1984)byla však zŤejměnapsána taképod vlivem ruskéhoyaleského
literárního vědce Victora Erlicha. Podobnějako Matějka se Steiner soustŤed'uje na lydávání kompilací článkťr,
antologiía pŤíIežitostnch tiskri, v nichž
se nacházejí i jeho články. Tato tendence je vribec charakteristická pro
emigračnístrukturalisty, cožsnad odrážíjejich vědomípžíslušníkri'.školy'..
(Sklon ke kráthfm studiím najdeme ovšemi u Mukaíovského,ba i u Jakobsona, kte4Í nikdy nesyntetizoval svéunikátní pohledy na literaturu v systematické studii') Steiner, na rozdíl od Matějky, Doleželaa Galána, napsal
však takéněkolik článkri o českéliteratuŤe,v nichž uplatĎuje interpretační
a kontexturí]nímetodu (napŤr,kladCops and Robbers: Vátlau Hauel's Beggar's
opera,, , The Neglected Collection: Čapek'sApocryphal Stories as Allegory),
osmašedesát rok a normalizační ridobí, které po něm následovalo,
postavily emigračníkritiky a vědce pŤednovérikoly. Bylo ztejmé,žedoma
skončilo krátké ridobí pozoruhodného rozmachu českéliteratury, které
zasluhovalo systematické zptacováni. o to se pokusily dvě knižnímonografie
o českémdramatu: Czech Drama Since World War II Pav|a Tlenského,
kte4f studoval v Bratislavě, ve Vídni a na Harvardu, aThc Silenced Theater
emigrovala do Kanady, kde pŤednáší
Markéty Goetz-Stankiewi czové,|<t,etá
na univerzitě v Britské Kolumbii. Že to bylo právě drama' které se stďo
pŤedmětem dvou prvních souhrnn ch studií, není zajisté náhodou. Tento
neŽ|iprÓza, o poezii
žánrby| ze zďntaničníperspektivy daleko pŤehlednější
ani nemluvě. Tlenského studieje zaměŤenahistoricky. Tlensk vidí v voj
českéhopovďečnéhodramatu ve čtyŤechfázích: mezidobí 1945-1948,triumf
socialistickéhorealismu, revizionistické ridobía ridobípodstatnéumělecké
svobody. Dramatiky tohoto posledního obdobírozděluje Tlensk do dvou
hlavních skupin: skupina kolem režisérao' Krejči, hlavně v době jeho
Ťeditelovánív Národním ďvadle; a drama absurdní, které mělo dvě ohniska,

,
Bylo by tňeba speciáIního článku pro popis obsáhlé literatury o praŽskéškole, napsané
jak česk;|lmi,
tak zahraničnímiliterárními vědci' Pňesto zristď zájem většinoujen na teoretické
rjrovni' S vfiimkou slavistri aplikují američtíliterární vědci metody tétoškoly velice málo.

282

v Praze a v Brně. M. Goetz.Stankiewiczováje zaměŤenavícesynchronicky
a komparatisticky. Yychází z poněkud zjednodušujícíhoteoretického
schématu:podle ní má poválečnéčeskédrama dva inspiračnízdroje, Haška
a KaÍku. V popŤedíjejího zájmu je politické a kulturní zázemí v
Ceskoslovensku, z něhožčeskédrama padesát ch a šedesát ch let vyšlo'
a zkoumání analogií se západním dramatem. Tlensk je rovněŽ autorem
knihy The Fiction of Josef Škuoreckj (1991). Škvoreck , kter:f byl aŽ do
začátkuosmdesát ch let znám většinoujen emigračnímčtenáŤm, pŤestoŽe
některá jeho díla vyšla v anglickém pŤekladujiž začátkemsedmdesát1fch
let, se stal zásluhou zv šenéhozájmu anglo-americk;fchkritik o českou
literaturu vedle Kundery nejpŤekládanějšímčesk1fmautorem. Tlenského
kniha je kritick;fm rivodem do Škvoreckéhodíla a je zaměŤenahlavně na
zahraničníčtenáŤe,
neznďé českéhojazyka'Stuďe zahrnuje celéŠkvoreckého
dílo včetně román , novel, povídek a detektivek.
Tlensk1Íspolu s americk m slavistou, profesorem Kolumbijské univerzity
Williamem E. Harkinsem, sestavil kompilaci studií o české
literatuŤeCzech
Literature since 1956 (1980).Do tohoto sborníkupŤispělikromě nich George
Gibian, Thomas G' Winner, A. J. Liehm a Peter Kussi. Tato kniha, ačkoli
je poněkud nev5n.ovnanájak tematicky, tak metodologicky, se stala v
osmdesát1fchletech velmi užívanoupomrjckou učitelri českéliteratury na
americk ch univerzitách.
odvyďání ŽerÍu v polovině šedesát ch let českáemigrace projevovala
ve|k,!zájem o Milana Kunderu' Koncem sedmdesát}íchlet Kundera pŤedčil
mezinárodním rispěchem všechny českéautory minulosti i pŤítomnostia
stal se pŤedmětem emigrantského kultu. Je nesporné, že zájem o
J.Škvoreckého,
I. Klímu, B. Hrabďa ajiné české
autoryve Spojen ch státech
byl značněovlivněn Kunderovou popularitou. o Kunderovi bylo napsáno
v Americe mnoho kratších prací jak emigranty, tak rodilfmi Američany,
ale první souhrnná kniŽní monografie v angličtině, Terminal Paradox: The
Nouels of Milan Kundera (1990), je z peta českéemigrantky Marie
Němcové-Banerjee (nyní profesorky na Smith College), která pŤišla do
Ameriky ještějako mladéděvčepo Únoru a obdrželadoktorát na Harvardu.
Kromě knihy o Kunderovi napsďa mnoho kratšíchčlánkri arecenzío české
literatuŤe, i kdyŽ jejím hlavním oborem byla privodně ruská literatura.
Terrninal Paradorje detailním qfkladem sedmi Kunderoqfch románri,
v němž autorka projevuje neobyčejnoukritickou citlivost. NesoustŤeďuje
se tolik na politické pozadíKunderoqfch prací a na jeho místo v kontextu
českéliteratury, jímž se zablná většina kunderovsk;fch studií. Nejvíce ji
zajímá Kunderriv vztah k západoewopské kultuŤe, zvláště k francouzské
literární tradici. Zde Němcová-Banerjee odhaluje množství pŤedtím
nepovšimnut;Íchproblémri.
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Tento pŤehled zdaleka nevyčerpává danou problematiku. František
Svejkovsk psal jak o staré českéliteratuŤe, tak o moderním dramatu.
Thomas G. Winner psal o českémeziválečnéavantgardě, o Haškovi a
poválečnémvyvoji česképoetiky a sémiotiky.George Gibian napsal několik
zdaŤil;fch esejri o nové soudobéčesképrÓze. Vilma Iggersová se zabjvá
hlavně židovskou problematikou v souvislosti s českoukulturní tradicí'
Z mladšíchemigrantri je tŤebasi všimnout michigarrskéhoJindŤicha Tbmana,
kte4f se kromě českéliteratury zablvá také germanistikou, Veroniky
Ambrosové,která publikovala svou zajímavou disertaci o Pavlu Kohoutovi
aj. ovšem jsou zde i rodilí Američané,kteŤínapsali mnoho pozoruhodnfch
knih a článkri o českéliteratuŤe. To je již však námět pro jin1Íreferát.
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literaPodobnějako vjin ch odvětvíchi budováníknihovníhofondu české
tury ve Spojen ch státech od počátku pokulhávalo za budováním fondu
literatury ruské. Je to pochopitelné:pro Američany bylo Rusko vždy enigmatické, zatímcočeskézemě byly po dlouhá létav područímonarchie habs.
burské, jež sama o sobě nebyla zrovna tou nejpŤitažlivějšíčástíEwopy.
I když napŤíkladmoravštíbratŤi brzy měli ve Státech svéjméno a byli a jsou - činnía známí dodnes, zájem o českouliteraturu byl minimální.
vžďyti literatura ruská musela počkatna svoji dobu: teprve v roce 1907
bylo Kongresovou knihovnou ve Washingtonu zakoupeno 80 000 knih ruského sběratele Genadije VasiljevičeJudina.
literaturyv americk1/chknihovnách
Avšak tradice budování fondu české
a jin ch institucích pŤecejenom určitou historii má. Byly to však privodně
rrizné krajanské spolky, které zača|y budovat českésbírky, protože
potŤebovaly českéknihy pro své členy.Snad nejstarší knihovnou tohoto
typuje Slavonic Benevolent Order ofthe State ofTexas Library & Museum
v Temple v Texasu za|oženáv roce 1897' Pročtaková knihovna v Texasu?
Je zde poměrně velká česká menšina, a tak knihovna českéliteratury
vznikala nejen pro českéimigranty, ale i díky nim a jejich pŤičiněním.Tato
knihovna, spojená s muzeem' má kolem 12 000 knih a 2000 periodik. Ne
rázu, a|e celá sbírka
všechnyjsou pochopitelněbadatelského(vědeckého)
''nedrileži!f',materiď se mrižečasem
se t ká tematiky českfchzemí.Avšak i
stát pŤedmětemvědeckéhozájmu. Pochopitelně,jestliŽe instituce začne
budovat sbírku určitéhozaměŤení,snažíse získávat materiály i z jinych
zdrojri a nakonec toto risilí pŤesáhne zájem hlavních uživatelri: stane se
z toho jakési ,'poslání.'.
Další podobně etnicky zaměŤená sbírka je Archives of the Czech and
Slovaks Abroad, částRegenstein Library v Chicagu, za|oženávroce 1972.
Podnět k jejímu vzniku jistě dalo to, Že v Chicagu je poměrně velká česká
imigrantská skupina, a tak získávat zajímavy archivní materiál nebylo
natolik obtížné.Rrist sbírky brzy vedl k za|oženi zvláštní sekce v této
knihovně' I v této sbírce je však driraz kladen hlavně na Život a osudy
česk ch imigrantri v Americe, nikoliv na kvalitu a rozsah fondu'
Podobně jako je to i u jin ch disciplín hodnota a kvalita fondu české
literatury v americk;/ch knihovnách většinou b;fuá riměrná velikosti knihovny
samotné.Kongresová knihovna (Library of Congress) má tudížsbírku nej286

větší.za ní nrísledujíNewyorská veŤejnáknihovna (New York Public Library),
Indianská univerzita, Kolumbijská univerzita, Harvardova univerzita'
Stává se zÍídka,žesbírka českéliteratury začnevznikat pŤi instituci,
která není něja\ rn zprisobem zaměŤenana českéuávatele' Drivody budování
speciálníchsbírekjsou však rrizné:univerzitní knihovny většinouzačnou
sbírat určit materiál, protožeje to nutné pro akademick obor, kter;f se
vyučuje.Na mnoha univerzitách se r1íukačeského
jazyka a častoi literatury
v pŤekladuv posledníchletech znatelnévytrácí_ o češtinuprostě není zájem,
i kdyŽ se privodně očekávďo, Že vychodoewopskérevoluce z roku ]'989 vzbudí
noqf zájem o kulturu dotyčn;fchzemí. Dalším podnětem ke vzniku české
sbírky mriŽe bft náhodnf dar, kter1fknihovnu jakoby ,,zavazuje,,kdalšímu
budovrínía doplřování tétosbírky. Nejčastěji se však sbírky českéliteratury
rozrristají, kdyžje qfběrem slovanské literatury pověŤenknihovník českého
privodu.
K tomu, aby knihovna motrla podpoŤitqlnrku českéhojazyka nebo literatury, není vlastně zapotŤebípŤílišmnoho materiálu: postačíčtyri ažpět knihovních regálri, obzvláště kdyŽ v oblasti v uky českéliteratury se v podstatě
jedná o K. Čapka a o druhou tŤetinu 20. století.JenomŽe knihovny jsou
zná:mésvou chtivostí,atudížse snažívždymít více,nežje zapotŤebí.
Hlavně
ty nejproslulejší,
qfzkumné univerzity, aťužKolumbijská, nebo Stanfordská,
se pochopitelně snažímít ve fondu téměŤvše anebo aspoĎ co nejvíce'
Mnoho knihoven se snďí získávat i materirily,kterénejsoupĚímopotŤeba
kr uce. Dďo by se i tíci,žev mnoha ďsciplínách jsou si fondy dost podobné,
jelikož základní qfuka je většinouvšudestejná. Vsimku tvoŤívzácnéknihy
a pozristalosti, kterése většinou takéstávají součástífondu vzácn;ich knih.
V mnoha odvětvíchje situace ve Spojen ch státech odlišná od situace
v Čechách, kde se Památník národního písemnictví snažízískávat dílo a
poztistalost všechvyznamn1fch česk;fchspisovatelri. Ve Spojen1fchstátech
neexistuje jedna jediná instituce s podobn m ričelem.Kažďá knihovna se
snažízískávat svévlastní dárce a mnoho knihoven má svrij zvláštníspolek
zvanj,PŤáte|é knihovny (Library Friends), kte4/ se mimo jiné téžsnaží
identifikovat potenciální ďárce vzácn,fch sbírek. Tak napŤrklad Kolumbijská
univerzita na začátku tohoto roku získala po dlouhém risilí pozristalost
v1fznamnéhoamerického dramatika Tennessee Williamse, ačkoli se nedá
Ííci,Že tato univerzita má nějakou velkou tradici v oblasti dramatického
umění čidivadelní vědy. Ve Spojen1fchstátech tedy neexistuje místo, kde
by se shromaŽdbvaly driležitéavzácné dokumenty literárního charakteru"
Dokonce se stává, že několik knihoven soupeŤí,aby získaly vyznamnou
pozristalost,kterou ta bohatšíknihovna poslézeskoupí,anebo se prostě
dárce arbitrárně rozhodne projednu z nich. Nedávno se napĎíkladpodaŤilo
Newyorské veŤejnéknihovně získat celou knihovnu českéhostátníka Jana
Papánka odjeho vdovy.Sbírkaje to obrovská a pochopitelněunikátní, ob-
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Podobnějako vjin ch odvětvích i budování knihovního fondu českélitera.
tury ve Spojen ch státech od počátku pokulhávalo za budováním fondu
literatury ruské' Je to pochopitelné:pro Američany bylo Rusko vždy enigmatické, zatímcočeskézemě byly po dlouhá létav područímonarchie habs.
burské, jež sama o sobě nebyla zrovna tou nejpŤitažlivějšíčástíEvropy.
I když napŤíklad moravštíbratŤi brzy měli ve Státech svéjméno a byli a jsou - činnía známí dodnes, zájem o českouliteraturu byl minimální.
vžďyt i literatura ruská musela počkatna svoji dobu: teprve v roce 1907
bylo Kongresovouknihovnou ve Washingtonu zakoupeno80 000 knih ruského sběratele Genadije VasiljevičeJudina.
literaturyv americk1/chknihovnách
Avšak tradice budování fondu české
a jin1fch institucích pŤecejenom určitou historii má. Byly to však privodně
filzné krajanské spolky, které zača|y budovat českésbírky, protože
potŤebovaly českéknihy pro své členy.Snad nejstarší knihovnou tohoto
typuje Slavonic Benevolent Order ofthe State ofTexas Library & Museum
v Temple v Texasu za|oŽenáv roce 1897' Pročtaková knihovna v Texasu?
Je zde poměrně velká česká menšina, a tak knihovna českéliteratury
vznikala nejen pro českéimigranty, ale i díky nim a jejich pŤičiněním.Tato
knihovna, spojená s muzeem' má kolem 12 000 knih a 2000 periodik. Ne
všechnyjsou pochopitelněbadatelského(vědeckého)rázu, a|e celá sbírka
''nedriležit1f'.materirá] se mrižečasem
se t1fká tematiky českfch zemí.Avšak i
stát pŤedmětemvědeckéhozájmu. Pochopitelně,jestliže instituce začne
budovat sbírku určitéhozaměŤení,snažíse získávat materiály i z jin;fch
zdrojri a nakonec toto tisilí pŤesáhnezájem hlavních uživatelri:stane se
z toho jakési '.poslání.'.
Další podobně etnicky zaměŤená sbírka je Archives of the Czech and
Slovaks Abroad, částRegenstein Library v Chicagu, za|oŽenáv roce 1972.
Podnět k jejímu vzniku jistě dalo to, Že v Chicagu je poměrně velká česká
imigrantská skupina, a tak získávat zajímavy archivní materiál nebylo
natolik obtížné.Rrist sbírky brzy vedl k za|oženi zvláštní sekce v této
knihovně. I v této sbírce je však driraz kladen hlavně na život a osudy
česk ch imigrantri v Americe, nikoliv na kvalitu a rozsah fondu'
Podobně jako je to i u jin;Ích disciplín hodnota a kvalita fondu české
titeratury v americk ch knihol'rrách většinou b;fuá riměrná velikosti knihovny
samotné.Kongresová knihovna (Library of Congress) má tudížsbírku nej286

větší za ní nrásledujíNewyorská veŤejnáknihovna (New York Public Library),
Indianská univerzita, Kolumbijská univerzita, Harvardova univerzita.
Stává se zŤídka,Že sbírka českéliteratury začnevznikat pŤi instituci,
která není nějakjm zprisobem zaměňena na českéuávatele. Drivody budovrání
speciálníchsbírekjsou však rrizné:univerzitní knihovny většinouzačnou
sbírat určit;fmateriál, protožeje to nutné pro akademick;f obor, kte4f se
vyučuje.Na mnoha univerzitách se qíuka českého
jazyka a častoi literatury
v pŤekladu v posledních letech znatelně vybrácí - o češtinuprostě není zájem,
i když se privodně očekávďo, ževychodoewopskérevoluce z roku 1989 vzbudí
noqf zájem o kulturu dotyčn ch zemí. Dalším podnětem ke vzniku české
sbírky mrižeb;ft náhodnf dar, kte4f knihovnu jakoby ,,zavaztlje,,kdalšÍmu
budovrínía doplĎovrínítétosbírky. Nejčastěji se však sbírky českéliteratury
rozrristají,kdyžje qfběrem slovanskéliteratury pověŤenknihovník českého
privodu.
K tomu, aby knihovna mohla podpoiit vjnrku českéhojazyka nebo literatury, není vlastně zapotňebípŤílišmnoho materiálu: postačíčtyŤiažpět knihovních regálri,-obzvláště když v oblasti qfuky českéliteratury se v podstatě
jedná o K. Čapka a o druhou tŤetinu 20. století.JenomŽe knihovny jsou
známé svou chtivostí, atudížse snaŽívŽdy mít více, nežje zapottebí.Hlavně
ty nejproslulejší,
qfzkumné univerzity, aťuŽ Kolumbijská, neboStanfordská,
se pochopitelně snažímít ve fondu téměŤvše anebo aspoĎ co nejvíce.
Mnoho knihoven se snaŽízískávat i materieily, které nejsou pŤímopotŤeba
k r1iuce.Dďo by se i tici, žev mnoha ďsciplínách jsou si fondy dost podobné,
jelikož základní qiluka je většinouvšudestejná. Vjimku tvoff vzácnéknihy
a poz stalosti, kterése většinou takéstávají součástífondu vzácn;/'chknih.
V mnoha odvětvíchje situace ve Spojen ch státech odlišná od situace
v Čechách,kde se Památník národního písemnictvísnažízískávat dílo a
pozristalost všechv;Íznamn;/chčesk;fchspisovatel . Ve Spojen ch státech
neexistujejedna jediná instituce s podobn m ričelem.Každá knihovna se
snažízískávat svévlastní dárce a mnoho knihoven má sv j zvláštníspolek
zvanj,PŤáte|é knihovny (Library Friends), kter1Íse mimo jiné téžsnaží
identifikovat potenciální ďárce vzácnych sbírek. Tak napŤftlad Kolumbijská
univerzita na začátku tohoto roku získala po dlouhém risilí pozristalost
v1Íznamnéhoamerického dramatika Tennessee Williamse, ačkoli se nedá
Ííci,žetato univerzita má nějakou velkou tradici v oblasti dramatického
umění čidivadelnívědy. Ve Spojen ch státech tedy neexistuje místo,kde
by se shromaždbvaly d ležitéavzácné dokumenty literárního charakteru.
Dokonce se stává, Že několik knihoven soupeŤí,aby získaly q/znamnou
pozristalost, kterou ta bohatšíknihovna poslézeskoupí, anebo se prostě
dárce arbitrárně rozhodne projednu z nich. Nedávno se napŤíkladpodaŤilo
Newyorské veŤejnéknihovně získat celou knihovnu českéhostátníka Jana
Papánka odjeho vdovy.Sbírkaje to obrovská a pochopitelněunikátní, ob-

287

sahuje korespondenci s mnoha politick;fmi činiteli posledníchpadesáti let,
a dá se Ťíci,žetakéqfborně dokumentuje činnostlond;/nskéexilovévlády.
Dfty dobrfm osobnímstyk m s profesorem Stanleyem Wintersem, americk1fm politologem a pŤítelemČech,se Newyorské veŤejnéknihovně rovněž
mnoho prvpodaŤilozískat od něj a od jeho ženyvyznamnou sbírku čítající
ních vydání literárních děl 20. století, hlavně poezie, častoi s podpisem
autora. Co se darri beletrie t če,myslím, ženejulznamnějšíje sbírka, kterou
Gordon Skilling věnoval knihovně na Tbrontskéuniverzitě: jeho sbírka Edice
Petlice je zajistéunikátní.
obrovskéknihovny qfzkumn ch univerzit, které
Jsou to však pŤedevším
mají největšípodíl na shromaŽdbvání materiálu ve všechoborech, a tudíž
i v oboru českéliteratury. ZŤejměnejstarší díIo,které se octlo jako první
v americk1íchuniverzitních knihovnách, j e Komenského Janua línguarum...
Tato kniha se nachází na Harvardově univerzitě jtŽ oď 17. stoletía svého
časubyla na seznamu knih, kterémusel student prečíst,aby mohl získat
titul magistra (Master's degree).od tédoby aždo roku 1823 knihovna na
Hawardově univerzitě pŤíliščesk;íchknih nezískďa. Dalšíqfznamné knihovny, které maji lž dlouhou tradici v budování sbírek českéliteratury, jsou
již zmiĎovanéKongresová knihovna ve Washingtonu a Newyorská veŤejná
knihyjiŽ v minulém století.
knihovna. obě začalyčasod časudostávat české
Budování knihovních fondri není však nejlevnější,a proto v sedmdesálfch
letech začalanarristat kooperace mezi knihovnami. Univerzitní knihovny
v určit;fch oblastech' napŤíklad na severoqÍchodě Spojen1fch státri, se
rozhodly, Že budou spolupracovat nejen pŤi zpracovávání materiálu, ale
i pŤi budování knihovních fondri. (I když časem spolupráce v akvizici
materiálu zač,alaupadat, ekonomické podmínky posledních let knihovny
nutí tuto spolupráci obnovit.) Z iniciativ Stanfordské, Kolumbijské a
Harvardovy univerzity a Newyorské veŤejnéknihovny se začalabudovat
národní ďatabáze zvaná RLIN. Jedním z cílri této ďatabáze bylo usnadnit
spolupráci v nákupu knih: když jedna knihovna získa|a určitou knihu a hlavně periodikum -, ostatní knihovny dotyčn materiď nemusely kupovat,
protožesi ho mohly vždyodjednoho z ostatníchpartner vyp jčit pro své
čtenáŤea badatele.Tato spolupráce byla drileŽitá zejménav oblasti periodik,
a to nejen kvrili jejich vysok1fmcenám, ale i proto, žeknihovny takto také
ušetŤilymístove skladech. Tb však vribec neznamená, žeby driležitézáklaďní
publikace nebyly ve spolupracujícíchknihovnách duplikovány. Duplikáty
se častonajdou i v rámci jednéuniverzity, pokud má vícedílčíchknihoven.
(Na Kolumbijské univerzitě se napŤíklad najdou pŤeklady někte4/ch
KunderoqÍch děl i ve tŤechodděleních.)Knihovny se takémezi sebou dohodly,
která z nich bude nakupovat materiály v určitémoboru na všeobecnérírovni,
pouze pro podporu v;Íuky,která na vyššírirovni, pro vědeckéričely,a která
nakoupí v daném oboru vše,co je k dostání.
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S vjjimkou Kongresové knihovny, Newyorské veŤejnéknihovny a někte4fch speciálních institucíjsou knihy v americk;fch knihovnách na regálech
uspoŤádrínysystematicky a skladyjsou veŤejněpŤístupné,
coŽje pro uávatele
velmi qÍhodné.Vědec čistudent si mriŽeprohlížetknihy pŤímona regálech
a častomrižeobjevit dalšíknihy, které se mu hodí ke studiu. V katalogu
totiž nemusí vŽdy najít vše, protože velo'i zá|ežina tom, jak strukturuje
hledání.
Jen na okraj: Kdyžjsem si vyhledala v národní d atabázi RLIN, do které
pŤispívá velké množstvíamerick]fch knihoven, heslo .'českáliteratura'',
objevilo se 1306 záznamtt' Tb znamená, žeknihy o českéliteratuŤe,v mnoha
j-7zvc|cya v rrizn;Íchvydáních,jsou v tétodatabázi velmi dobŤezastoupeny.
Karel Capek - jako autor - má v této databázi697 záznamli, Milan Kundera
207 záznam.Ů.Dokonce i Karel HavlíčekBorovs\fje zastoupen I05 záznarny.
Pro knihy, na kter1fch se podílel RenéWellek, je v d,atabázi 14O záznamliu.
Americké knihovny však většinou v chodoewopské tituly nekupují,
nj,bržje získávajíqiměnou. Na jednéstraně tato vjměna pornáhá knihor.rrám
z v1fchodníEvropy, protože mohou získat knihy a periodika, které by si
nikdy nemohly samy koupit, a na druhé straně to pro americké knihovny
znamená, ze většinou dostanou, co potŤebují'Národní knihovna České
republiky (dŤíveStátní knihovna), Zrákladníknihovna AV ČR a státní vědecké
knihovny byly a jsou hlavními v měnn;fmi partnery americk;ich knihoven.
Navzdory v měnám s v1fchodoevropsk;fmiknihovnami musí americké
knihovny někdy kupovat knihy prostŤednictvímrrizn ch dodavatelri, kteŤí
většinouměli a stále jestě majíknihy pŤedražené.
NapŤftlad českákniha,
která se dostane vPraze za 80 korun, se kupuje od knižníhododavatele
Interpress v Británii za 12 dolarri.
A n;nrístručněo někter1fchv5Íznamn ch knihovnách a jejich sbírkách:
Kongresová knihovna ve Washingtonu zača|aintenzívněsbírat českou
literaturu ažpo2. světovéválce. I když tehdy užtttčitf fond měla, teprve
v padesá|Ích letech získala sbírku vzácn;fch knih obsahujícínapffklad knihu
z tisku Mikuláše Konáčez Hodiškova ze 16' století,KalenddŤ historick!
sepsan;ÍDanielem Adamem z Veleslavína,a téžvydání Kralické bible z
roku 1596' Jako jedna z mála knihoven vlastní Kongresová knthovlaPostillu
Jana Husa z roku 1563. Thomas Čapek, vyznamn! dějepisec americk;Ích
Čechri,věnovď Kongresovéknihor,rrěsvou obsáh]ou sbírku, a fond tak značně
ohohatil. Knihovna získává svéknihy hlavně qfměnou a v současnédobě
má okolo 100 000 knih s tematikou zemí česk;ícha slovensk;Ích'Jenom
titulri periodik má Kongresová knihovna kolem 2400. Unikátní je zajisté
speciální částsbírky obsahujícítéměŤ650 titulri lingvistick1Ích.Mezi nimi
se nachází velké množství učebnic českého jazyka, vydan;fch jak v
Československu, tak v zahraničípro studenty, jejic}rŽmateŤsk m jazykem
není čeština,a téžpro českéemigranty, aby si pŤiblíŽili rodn,! jazyk.
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sahuje korespondenci s mnoha politick mi činiteli posledníchpadesáti let,
a dá se Ťíci,žetakévfborně dokumentuje činnostlond1fnskéexilovévlády.
Díky dobr;im osobnímstykrim s profesorem Stanleyem Wintersem, americk;fm politologem a pŤítelemČech,se Newyorské veŤejnéknihovně rovněž
mnoho prvpodaŤilozískat od něj a odjeho ženyvyznamnou sbírku čítající
ních vydání literárních děl 20. století, hlavně poezie, častoi s podpisem
autora. Co se dani beletrie tyče,myslím, ženejvyznamnějšíje sbírka, kterou
Gordon Skilling věnovď knihovně na Tbrontskéuniverzitě: jeho sbírka Eďice
Petlice je zajistéunikátní.
Jsou to však pŤedevšímobrovskéknihovny qÍzkumn1fch univetzit,kteté
mají největšípodíl na shromaždbvání materiálu ve všechoborech, atuďíž
i v oboru českéliteratury. ZŤejměnejstarší dílo, které se octlojako první
v americk;fchuniverzitních knihovnách, je KomenskéhoJanua linguarum...
Tato kniha se nachází na Harvardově univerzitě již od 17. století a svého
časubyla na seznamu knih, kterémusel student prečíst,aby mohl získat
titul magistra (Master's degree)'od tédoby aždo roku 1823 knihovna na
knih neáskďa. Dďší qfznamné knihovHarvardově univerzitě pŤíliščesk;Ích
ny, které mají už dlouhou tradici v budování sbírek českéliteratury, jsou
jiŽ zmiĎovanéKongresová knihovna ve Washingtonu a Newyorská veŤejná
knihyjiž v minulém století.
knihovna. obě začalyčasod časudostávat české
Budovríníknihovních fondri není však nejlevnější,a proto v sedmďesátych
Leteclt zača|anarristat kooperace mezi knihovnami. Univerzitní knihovny
v určit1/choblastech' napŤíklad na severovychodě Spojen ch státri, se
rozhodly' že budou spolupracovat nejen pŤi zpracovávání materiálu, ale
i pŤi budování knihovních fondri. (I když časem spolupráce v akvizici
materiálu zača|aupadat, ekonomicképodmínky posledních let knihovny
nutí tuto spolupráci obnovit.) Z iniciativ Stanfordské, Kolumbijské a
Harvardovy univerzity a Newyorské veŤejnéknihovny se začala budovat
národní ďatabáze zvaná RLIN. Jedním z cí|tttétoďatabáze bylo usnadnit
spolupráci v nákupu knih: když jedna knihovna získala určitou knihu a blavně periodikum _, ostatníkniholrry dotyčn1fmaterirál nemusely kupovat,
protožesi ho mohly vždy od jednoho z ostatních partnerri vyprijčit pro své
čtenáŤea badatele. Tato spolupráce byla driležit.ízejménav oblasti perioďk,
a to nejen kvrili jejich vysok1fmcenám, ale i proto, žeknihovny takto také
ušetŤilymístove skladech. To však vribec neznamená, Žeby driležitézá]<ladní
publikace nebyly ve spolupracujícíchknihovnách duplikovány. Duplikáty
se častonajdou i v rámci jednéuniverzity, pokud má vícedílčíchknihoven.
(Na Kolumbijské univerzitě se napŤíklad najdou pŤeklady někte4/ch
KunderoqÍch děl i ve tŤechodděleních.)Knihol'rry se také mezi sebou dohodly,
kteráz nich bude nakupovat materiály v určitémoboru na všeobecnérirovni,
pouze pro podporu v uky, která na vyšší rovni, pro vědeckéričely,a která
nakoupí v daném oboru vše,co je k dostání.
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S qfjimkou Kongresové knihovny, Newyorské veŤejnéknihovrry a někter ch speciálních institucí jsou knihy v americk1fchknihovnách na reeálech
uspoŤádrínysystematicky a skladyjsou veŤejněpŤístupné,
coŽje pro uŽivatele
velmi qfhodné.Vědec čistudent si mrižeprohlížetknihy pŤímona regálech
a častomrižeobjevit dalšíknihy, které se mu hodí ke studiu. V katalogu
totiž nemusí vŽdy najít vše, protože ve|mi zá|ežína tom, jak strukturuje
hledání.
Jen na okraj: Když jsem si vyhledala v niírodníďatabáziRllN, do které
pŤispívá velké množství americk;ich knihoven, heslo ''českáliteratura'',
objevilo se 1306 záznamli. Tb znamená, žeknihy o českéliteratuŤe'v mnoha
J-1,y"!+ a v rrizn1fchvydáních, jsou v tétodatabázi velmi dobŤezastoupeny.
Karel Capek - jako autor - mávtéto ďatabázj697 záznamtt, Milan Kundera
207 záznamt. Dokonce i Karel HavlíčekBorovsk]f je zastoupen 7O5záznarny.
Pro knihy, na kter ch se podílel RenéWellek , je v databázi I4O záznamŮ.
Americké knihovny však většinou v;íchodoevropskétituly nekupují,
n!,btžje získávajíqfměnou. Na jednéstraně tato qfměna pomáhá kniho.iryrrím
z v chodní Evropy, protože mohou získat knihy a periodika, které by si
nikdy nemohly samy koupit, a na druhé straně to pro americké knihovny
znamená, ze většinou dostanou, co potŤebují.Národní knihovna České
republiky (dŤíveStátní knihovna), Zrákladníkniholrra AV ČR a státru vědecké
knihovny byly a jsou hlavními qfměnnfmi partnery americk ch knihoven.
Navzdory qfměnám s v;fchodoevropsk;imi knihovnami musí americké
knihovny někdy kupovat knihy prostŤednictvímrrizn ch dodavatelri, kteŤí
většinouměli a stále jestě majíknihy pŤedražené.
NapŤíkladčeskákniha,
která se dostane v Ptaze za 80 korun, se kupuje od knižního dodavatele
Interpress v Británii za 12 ďo|ari'
A nyní stručněo někter1fchv,lznamn,fchknihovnách a jejich sbírkách:
Kongresová knihovna ve Washingtonu začalaintenzívně sbírat českou
literaturu ažpo 2. světovéválce. I kdyŽ tehdy uŽ určit1ffond měla, teprve
v padesát ch letech získala sbírku vzácn;í'chknih obsahujícínapŤíkladknihu
z tisku Mikuláše Konáče z Hodiškova ze 16. století,KalendtiŤhistorick!
sepsany Danielem Adamem z Veleslavína,a téžvydání Kralické bible z
roku 1596. Jako jedna z mála knihoven vlastní Kongresová knihovnaPostillu
Jana Husa z roku 1563. Thomas Čapek,u!,znamnf dějepisec americk1Ích
Čechri,věnova] Kongresovéknihovně svou obsá}r]ousbírku, a fond tak značně
ohohatil. Knihovna získává svéknihy hlavně v měnou a v současnédobě
má okolo 100 000 knih s tematikou zemí česk1fcha slovensk1fch.Jenom
titulti periodik má Kongresová knihovna kolem 2400. Unikátní je zajisté
speciální částsbírky obsahujícítéměŤ650 titulri lingvistick;.ich' Mezi nimi
se nachází ve]ké množství učebnic českého jazyka, vydan ch jak v
Československu,tak v zahraničípro studenty, jejichz mateŤsk;Ímj azykem
není čeština,a téžpro českéemigranty, aby si pŤiblížili rodn'! jazyk,
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V roce 1897 bylo za|oženočeskéoddělení ve Webster Free Library na
qfchodní straně Manhattanu, kde aŽ donedávna sídlilo značnémnožství
Čechri.V roce 1903 se Webster Free Library stala pobočkouNewyorské
veŤejnéknihovny, která - potéco v roce 1911 vytiskla katalog svéhofondu
- byla se sq/mi téměŤ15 000 česklmi a slovensk;fonisvazky pravděpodobně
mimo rízemíČechnejvětšíknihovnou s česk;Ímia slovensk]Émisvazky ve
jazyce v rťrzn ch vědních
světě. Podle zajímavéstatistiky si knihy v českém
rokem 1913) téměŤpril
oborech vyprijčilov obdobípatnácti let (končícím
milionu čtenáŤri.V šedesát ch letech se však většina těchto vícenež 15000
knih pŤestěhovafana42, ulici, do Nar.rríbudovy NewyorskéveŤejnéknihovny'
jedné z největšícha nejlepšíchbadatelsk;fch knihoven vribec. Jelikož Webster
Free Library sbírala vše,co bylo možné,bylo v jejím fondu takémnožství
pŤekladri,knih populárních, hlavně pak duplikáty beletrie. Těchto asi 3000
titulri bylo pŤestěhovánodo Donnellovy knihovny na 53. ulici, kde|ze nalézt
beletrii v jazycich celého světa a kde většina návštěvníkri ani nemluví
anglicky. Je však taképravda, žejak se imigranti postupně asimilují, není
již nutné, aby byly národní literatuty v Donnellově knihovně. V současné
době jsou národní literatury umístěnyvětšinoupŤímov hlavní knihovně
na 42' ulici, aby byly vždy k dispozici badatelrim (tato knihovna p jčuje
knihy pouze prezenčně).od počátkubylo posláním NewyorskéveŤejné
knihovny, aby byla knihovnou veňejnou,nejen populattzační,aby sbírala
materiály pŤinejmenšímna stejnéa snad i navyššírirovni jako univerzitní
knihovny. Jedním z drivodri pochopitelně je, žeuniverzitní knihovny velmi
častonemajídostatek financí a navícmusí nakupovat pňedevšímliteraturu
na podporu v1fuky.Knihovna v|astní Dalimilouu kroniku, díla Tomáše ze
Štítného'
Jana Husa a někotik děl J. A. Komenského.
Již v roce 1898 se vyučovďa češtinana Nebraské univerzitě (University
of Nebraska) v Lincolnu. Bylo tedy nutné a vhodné mít českéknihy. Až
do roku 1968 česká sbírka neměla více nežasi 500 titulri. Teprve když se
tam stal archiváŤemJoe Svoboda,privodemČech,sbírka se začďa rozrristat.
Svobodovi se mimo jiné podaŤilozískávat dary od rrizn1fchosob, napŤíklad
profesor Zdeněk Hruban z Chicagské univerzity věnoval všechny své
duplikáty (hlavně periodik) - dnes má knihovna asi 600 titul rrizn;fch
periodik. PŤitom Nebraská univerzita anijejí knihovna nejsou zvláště
česk;Ích
prosluléjako qfzkumné instituce. Jak je vidět, aby se knihovna stďa známou
pro určitou sbírku, a tak i pŤitahovala budoucí dárce, stačíněkdy jeden
člověk a jeho zájem o určit1fobor, jeho osobní styky a téžjeho umění
pŤesvědčitadministrativl, Že to, čehose snažídocílit,je driležité.
Texaská univerzita (University ofTexas) v Austinu zaéa|avyučovat
češtinuv roce ]'915.Proto bylo nutné,aby měla v knihovně několik základletech se začďa knihovna váŽně zajímat
níchknih, ale teprve ve čtyŤicát;fch
budování české
žáďnj.p|ánsystematického
však
o českéknihy. Neexistoval
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sbírky,a tak se tam dostal asijen náhodou Kalend,dŤhistorich!,Daniela
Adama z Veleslavína.Knihovna měla to štěstí,žeSvatava PírkowíJakobsonová věnovala knihovrrě velkou částsvésbírky a sbírky Romana Jakobsona.
V současnédobě má českáčástknihovního fondu pŤibližně5000 titulri,
coŽ
je v podstatě běžnéčíslona běžnéqízkumné
univerzitě. V roce 1990 byla
založenaTexasChair in Czech Studies, coŽmělo za následek nejenjmenování profesora a rozšíŤení
qfuky, ale i budování knihovního fondu s českou
tematikou. StojítéŽza pozornost,Že Austin je jedna z mála knihoven qizkumn]fch univerzit, která nemá žádnéhov1iměnnéhopartnera na v]i,chodě
Evropy - všechnyknihy bud'kupuje, nebo je dostává darem.
Indianská univerzita (University of Indiana) je jednou z pŤedních
univerzit, kde se vyučuječeština,a navíc knihovník, kterfje už dlouhou
dobu zodpovéďn,!za doplĎování slovanské literatury, ." u"l..,i zajímá
o
českou tematiku. První kniha pro ještě neexistující českou sbírku nyta
zakoupena v roce 1897: charres Maurice's The story of Bohemia
from the
Earliest Times to the FaIl of National Ind,epend.ence
in 1620(vyšia v New
Yorku v roce 1896). I když v roce 1950 knihovna měla asi jen 80
knih
t kajícíchse Cech a Slovenska,v osmdesát ch letech měla jiŽ io-or rzooo
titulri tfkajících se všech aspektri tohoto oboru. Dnes je to knihovna
s
poměrně velikou sbírkou - zahrnuje aŽ 40 000 t<nirr tJ;t<aiicích
se
česko.slovenské
tematiky (to znamená, ževšechnyvědníoboryjsou velmi
dobňezastoupené).Pouze asi 6000 titulri nenív češtině.Krásnáliteratura
čítáasi 12 000 svazkri 630 autor . Knihovna má několik prvních česk;/ch
biblí a první vydání K. H. Máchy a mnoha autorri druhépotoviny 20' století.
Jelikož knihovna zakoupila pŤedmnoha lety knihovnu jednoho moravského
kláštera, má velikou sbírku knih 18. a 19, století,a jŤestožese pŤevážně
nejedná o knihy české,
jde o zajímaqf doplněk materiií]us českoutematikou'
Xnihovna Kolumbijské univerzity (University of Columbia) zača]asbírat
.
knihy českéanebo s českoutematikou ažvlastně po 2. světovéválce, i když
češtinase na univerzitě učilajiŽ ve dvacá|fch letech a literatura od roku
1931.Jistě, knihy se do knihovny dostávďy, ďe pouze náhodně - neeÉstovď
žádn;Ísystematick;fpokus získávatje. Sbírka sá začalarozrristat v podstatě
ai: vo 2. světovéválce (podobnějako na mnoha jin;fch americk;fci univerzitách) , tedy v době, kdy na tétouniverzitě pŤednášelmimo jiné i Roman
Jakobson' NapŤíklad od čtyŤicát ch let do ioku 1968 knihovna obdržela
kolem 1700 tituhi v oblasti literatury, od roku 196g asi 5b00 tituhi. Dnes
má knihovna asi 40 000 svazkri, kterése
lfkají Čecha Slovenska, v rrizn;fch
jazycích. Hlavním drivodemje, žeKolumbijská univerzita
uděluje doktorát
a májednu z hlavních badatelsk ch knihoven: je tedy nezbyiné,aby se
snaŽila získávat vešker1fnutn materiál' A i když začalasbírat českéknihy
poměrně nedávno,má napŤftladČasopispro českoufilologii (od
roku 1911)
a Hlasatel českÝ(od roku 1806).To je hlavně zásluha knihovníkri. kterí
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V roce 1897 bylo za|oženočeskéoddě]eníve Webster Free Library na
v chodní straně Manhattanu, kde až donedávna sídlilo značnémnoŽství
čechri. V roce 1903 se Webster Free Library stala pobočkouNewyorské
veŤejnéknihovny, která - potéco v roce 1911 vytiskla katalog svéhofondu
- byla se sqfmi téměŤ15 000 českj.mia slovensk;imi svazky pravděpodobně
mimo rizemí Čechnejvětšíknihovnou s česk mi a slovensk;Ímisvazky ve
jazyce v rrizn ch vědních
světě. Podle zajímavéstatistiky si knihy v českém
oborech vyprijčilo v obdobípatnácti let (končícímrokem 1913) téměŤpril
letech se však většina těchto vícenež 15000
milionu čtenáŤri.V šedesát;Ích
knihovny'
knih pŤestěhovďana42. ulici, do Nalrrí budolyNewyorské veŤejné
jedné z největšícha nejlepšíchbadatelsk1/'chknihoven vribec. Je]ikož Webster
Free Library sbírala vše,co bylo možné,bylo v jejím fondu také množství
pŤekladri,knih populárních, hlavně pak duplikáty beletrie. Těchto asi 3000
titulti bylo pŤestěhovánodo Donnellovy knihovny na 53. ulici, kde|ze nďézt
beletrii v jazycich celého světa a kde většina návštěvníkri ani nemluví
anglicky. Je však také pravda, žejak se imigranti postupně asimilují, není
jiŽ nutné,aby byly národní literatuty v Donnellově knihovně. V současné
době jsou národní literatury umístěny většinou pŤímov hlavní knihovně
na 42. ulici, aby byly vždy k dispozici badatelrim (tato knihovna prijčuje
knihy pouze prezenčně)'od počátkubylo posláním Newyorské veňejné
knihovny, aby byla knihovnou veŤejnou,nejen populartzačni, aby sbírala
materiály pŤinejmenšímna stejnéa snad i na vyššírirovni jako univerzitní
knihovny. Jedním z drivodri pochopitelně je, žeuniverzitní knihovny velmi
literaturu
častonemajídostatek financí a navícmusí nakupovat pŤedevším
na podporu qÍuky. Knihovna v|astní Dalimilouu kroniku' díla Tomáše ze
Štítného,
Jana Husa a několik děl J. A. Komenského.
Již v roce 1898 se vyučovalačeštinana Nebraské univerzitě (University
of Nebraska) v Lincolnu. Bylo tedy nutné a vhodné mít českéknihy. Až
do roku 1968 česká sbírka neměla více než asi 500 titulri. Teprve kdyŽ se
tam stď archiviíŤemJoe Svoboda,privodemČech,sbírka se začalarozrristat.
Svobodovi se mimo jiné podaŤilozískávat dary od rrizn ch osob,napŤíklad
profesor Zdeněk Hruban z Chicagské univerzity věnoval všechny své
duplikáty (hlavně periodik) - dnes má knihovna asi 600 titulri rrizn ch
periodik. PŤitom Nebraská univerzita ani její knihovna nejsou zvlríště
česk;Ích
prosluléjako qfzkumné instituce' Jak je vidět, aby se knihovna stala známou
pro určitou sbírku, a tak i pŤitahovala budoucí dárce, stačíněkdy jeden
člověk a jeho zájem o urči|f obor, jeho osobní styky a téžjeho umění
pŤesvědčitadministrativu, Že to, čehose snažídocílit,je driležité'
Texaská univerzita (University of Texas) v Austinu zač,alavyučovat
češtinuv roce ]'915.Proto bylo nutné,aby měla v knihovně několik základních knih, ale teprve ve čtyricát ch letech se začďa knihovnavážné zajímat
o českéknihy. Neexistoval však žádnf plán systematickéhobudování české

r1111
290

sbírky, a tak se tam dostal asijen náhodou Kalend Ť historickj,
Daniela
Adama z Veleslavína.Knihovna měla to štěstí,žeSvatava PírkováJakobsonová věnovala knihovrrě velkou částsvésbírky a sbírky Romana Jakobsona.
V současnédobě má českáčástknihovního fondu pŤibliŽně5000
titulri, což
je v podstatě běžnéčíslona běžnév;Ízkumné
univerzitě. V roce 1990 byla
založenaTexas Chair in Czech Studies, cožmělo za následek nejenjmenování profesora a rozšíŤení
qfuky, ale i budování knihovního fondu s ieskou
tematikou. Stojí téžza pozornost, žeAustin je jedna z mála knihoven
v;Ízkumn]fch univerzit, která nemá Žádnéhovyměnnéhopartnera na
v chodě
Evropy - všechnyknihy bud'kupuje, nebo je dostává darem.
Indianská univerzita (University of Indiana) je jednou z pŤedních
univerzit, kde se vyučuječeština,a navíc knihovníĚ, kterfje už
dlouhou
dobu zodpovědn,! za doplĎování slovanské literatury, ." ,,"l*i
zajímá o
českou tematiku. První kniha pro ještě neexistující českou sbírkl
byla
zakoupena v roce 1892: charres Maurice's The story of Bohernia
from the
Earliest Times to the FalI of National Ind,ependencein 1620(vyšia
v New
Yorku v roce 1896)' IkdyŽ v roce 1950 knihovna měla asijěn
80 knih
t kajícíchse Čecha Slovenska, v osmdesá|ich letech měla již ío.or
rzooo
titul Qfkajícíchse všech aspektri tohoto oboru. Dnes
Je to knihovna s
poměrně velikou sbírkou - zahrnuje až 40 O0O knih
t kajících se
česko-slovenské
tematiky (to znamená, Ževšechnyvědníoboryjsou velmi
dobŤezastoupené).Pouze asi 6000 titulri nenív češtině.
Krásná literatura
čítáasi 12 000 svazkri 630 autorri. Knihovna má několik prvních
česk ch
biblí a první vydání K. H. Máchy a mnoha autor druhépoloviny 20.
století.
Jelikož knihovna zakoupila pňedmnoha lety knihovnu jednoho moravského
kláštera, má velikou sbírku knih 18. a 19. století,a pŤestože
se pŤevážně
nejedná o knihy české,
jde o zajímaqf doplněk materirílus českoutematikou.
. -Knihovna Kolumbijské univerzity (University of Columbia) začalasbírat
knihy české
anebos českoutematikou aŽ vlastně po 2. světovévá|ce,ikďyž
češtinase na univerzitě učilajižve dvacá|fch letech a literatura
od roku
1931' Jistě' knihy se do knihovny dostávaly,ale pouze náhodně - neexistovď
žádn;fsystematick;/ pokus získávat je. Sbírka sě začalarozrristat v podstatě
ai vo 2. světovéválce (podobnějako na mnoha jin;fch americk;fch
univerzitách), tedy v době' kdy na tétouniverzitě pŤednášelmimo jiné i
Roman
Jakobson. NapŤftlad od čtyricá{fch let do roku 1968 knihovna
obdržela
kolem 1700 titul v oblasti literatury, od roku 196g asi bb00 titulti.
Dnes
má knihovna asi 40 000 svazk , kterése
!ÉkajíČecha Slovenska, v r zn;Ích
jazycích, Hlavním drivodemje, žeKolumbijská
univerzita uděluje doktorát
a má jednu z hlavních badatelsk ch knihoven: je tedy nezbytné,aby
se
snaŽila získávat veške4fnutn;f materiál. A i kďyž zača|asbíratčeské
knihy
poměrně nedávno, má napŤftlad Časopispro českoufilologii (od
roku 1911)
a Hlasatel českÝ(od roku 1806).Toje hiavně zásluha knihovníkri'
kteŤí
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byli pověŤenislavistickou literaturou a kteŤíprostŤednicMm sqfch kontaktri
s knihovnami na V;ichodě a hlavně qfoněnou ziskávali desiderata i pŤijímali
nabídnuté duplikáty z českfch knihoven.
Knihovna Harvardovy univerzity je jednou z největších,co se knih s
českoutematikou t1iče- má téměŤ8000 titulri krásné literatury, mezi nimi
napŤíklad 65 knih Jaroslava Vrchlického a mnoho prvních vydání F' L.
Čelakovského'Detailně jsou zastoupenai díla kritická, aťJungmannova,
čiJakobsonova.
Illinojská univerzita (University of lllinois) má asi 5000 svazkri české
literatury a navícvyznamnou sbírku I. Perlstein Collection of Czechoslovak
Book Design, v nížjsou zastoupeny vzácnéunikáty bibliofilské,zejména
|et, atéž80 knih, k nimž pŤispělKarel Svolinsk;f.
z dvacátycb a tŤicát;Ích
Hoover Institution, součástStanfordskéuniverzity v Kalifornii, má
Astrologica opuscula Prague zroku 1564'Je to instituce, která se soustŤedí
hlavně na historii a politickévědy' Až teprve v šedesát ch letech začala
tato knihovna sbírat beletrii. Na Berkeley, téžv Kalifornii, zača]isbírat
doplĎočesk materiál aŽ od šedesátychlet, kdy se knihovníkem pověŤenynn
váním fondri stal Cech. Knihovna má asi 4500 knih českébeletrie'
Kalifornská univerzita (University of California) v Los Angeles ruCLA)'
kde učíMichael Heim (známy a čast pňekladatel českéliteratury do angličbelretriez celkovéhopočtuasi 10 000 knih
tiny), má téměŤ4000 titulri české
se Cech a Slovenska. Knihovna se téžpyšnísvou sbírkoukomet;!'kajících
Lumírem (1873.1939)'kter5Ímá
nian' obsahující200 titulri, a pŤedevším
i mnoho jin;fch knihoven, byť ne vždy v takovémrozsahu.
Michiganská univerzita (University of Michigan) zaiala sbírat české
knihyjiž ve dvacátych letech ajejich nejstaršíknihou je BibIí česhau Bend,t.
káchtištěnd'(1506).Sbírka není pŤílišobsažná,ale očekáváse, žeaŽ se na
podzim tohoto roku JindŤich Toman ujme vedení Slavistické fakulty, začne
knihovna sbírat českouliteraturu systematičtějia hlouběji.
Zajímavá je nezávislá sbírka Immigration History Research Center na
Michiganské univerzitě, která _ i když se nesoustŤedína literaturu _ zahrnuje i sbírku krajansk;ich novin a časopisli,z nichžmnohéjsou velk m
pÍínosempro badatele.
PĚíkladem
Bohemika Lzenaf,éztivinstitucích,kde se češtinanevyrručuje.
mrižeb;ÍtPennsylvánská státní univerzita (Pennsylvania State University),
která má některé základní pŤeklady,pŤedevšímliteratury druhé poloviny
se Čech.Knihovna není zapoje20' století.Celkem má asi 900 knih t1íkajících
kupuje nebo dostává
knihy
většinou
systému,
v1fměnného
na do Žádného
darem. PŤestovšak vlastní knihu Ke cti suj,chpŤá'telmil!,ch...Bohumíra
Jana Dlabačez rcku 1784.
Děkuji Marce Bendarové (Pemsylvania State University) za stylistické pŤipomínkya ripravy.
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BoHEMISTIKA \rE VELKÉ gnrrÁNrr
ROBERT B. P\T{SENT
KAREL BRUŠÁK
JAMES NAUGHTON
IGoR HÁJEK (1931-1995)

LoNnÝN
Na Lond;Ínské
univerzitě začalabohemistická a slovakistická studia, když
zde T. G. Masaryk, spoluzakládajícíprofesor Školyslovanskych studii (teh.
dy na Královské koleji), v roce 1915 pňednášelo mal;íchnárodech. od té
doby vyučovali na Lond;fnskéuniverzitě (od konce dvacát]íchlet na samostatné koleji, tzv. Školeslovansk ch a vychodoevropsk;fchstudií, SSEES)
F'Chudoba, o' Vočadlo,R. Wellek a během 2' světovéválky Miloš Sova a
Stuart Mann. Stuart Mann, jazyko zp7.tec,autor prvního albánsko-anglického slovníku a prvního pŤekladu Nového zákona do romštiny, vyučovál českou a slovenskou literaturu do roku Ig72 . Mezi jeho žáky patŤil Karel Brušák' jenŽ pak učilčeské'a
slovenskéliteratuŤena univerzitě v Cambridgi.
Y toce 1972 pŤišeldo Lond;ÍnaRobert B. Pynsent. Brušákriv žák, 1973 pak
David Short' kteŤídodnes vedou (spolu s českÝma od roku 1995 i se slovensk;fm lektorem) qÍuku českéa slovenskéŤečia literatury. Dalšíučitelese
věnují vedlejšímoborrim - M. Rady česk5Ím,
respektive československ]fm
dějinám a K. Williams česko-slovenské
politologri. od počátkuosmdesá!/ch
let do začátkulet devadesátj,ch(kdyžbritská vláda - po skončenístudené
války - projevovalajiŽ menšízájemo věci československé)
zot:ganizova|a
škola Ťadubohemistick;Ícha slovakistick;/'chvědeck]/chkonferencí:napŤíklad K. M' ČapekChod; T' G. Masaryk; PŤelomstoletív rakousko-uherské
kultuŤe;Současnáslovenská prÓza (prvnímezinárodníkonferencena toto
téma vribec);SoučasnáčeskáprÓza.
Do roku 1990 absolvovaliročnějedenaždva studenti bakaláŤskéstudiurn
a jeden student studium mistrovské(s q/jimkou tet 1979-1980,kdy studovďa
na bakaláŤstvíjen jedna studentka). od roku 1990 však početstudentli
roste, a to téměŤnad možnostivyučujících'
V letech 1993.95 se určitym
- byt dílčím_ zprisobem věnovalo bohemistice či slovakistice
50 až 60
studentri. Těmto oborr]mse dnes plně věnuje sedm studentri v prvním,
tŤive druhém,jedenve tŤetímajeden ve čtvrtémročníkubakaláŤství.Pro
studijní rok 1995-96se pŤihlásilo vícenežpatnáct studentri. Na doktorát
studují tŤi studenti (čtyŤi
jsou státem stanoven]Ímmaximem na jednoho
učitele):jedenkončí(s tématemsrovnánípojmu ''oběť''
v české
a americké
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byli pověňeni slavistickou literaturou a kteŤíprostŤednictvímsqfch kontaktli
s knihovnami na Vychodě a hlavně ljměnou získávali desiderata i pŤijímali
nabídnutéduplikáty z českychknihoven.
Knihovna Harvardovy univerzity je jednou z největších,co se knih s
českoutematikou tyče- má téměŤ8000 titulri krásné literatury, mezi nimi
napŤíklad 65 knih Jaroslava Vrchlického a mnoho prvních vydání F. L.
Detailně jsou zastoupenai díla kritická, aťJungmannova,
Čelakovského.
čiJakobsonova.
Illinojská univerzita (University of lllinois) má asi 5000 svazkťrčeské
literatury a navícvyznamnou sbírku I. Perlstein Collection of Czechoslovak
Book Design, v níŽjsou zastoupeny vzácnéunikáty bibliofilské,zejména
z ďvacátych a tŤicát;fchlet, atéž80 knih' k nimž pŤispělKarel Svolinsk1Í.
Hoover Institrrtion, součástStanfordskéuniverzity v Kalifornii, má
Astrologica opuscula Prague zrok:uL564. Je to instituce, která se soustŤedí
hlavně na historii a politickévědy. AŽ teprve v šedesátychletech začala
tato knihovna sbírat beletrii' Na Berkeley, téžv Kalifornii, začali sbírat
českymateriál aŽ od šedesátychlet, kdy se knihovníkem pověŤen;fmdoplnováním fondri stal Čeclr.Knihovna má asi 4500 knih českébeletrie.
Kalifornská univerzita (University of California) v Los Angeles (UCLA)'
literatury do angličkde učíMichael Heim (znám;Ía častypŤekladatelčeské
tiny), má téměŤ4000 titulri českébeletrie z celkovéhopočtuasi 10 000 knih
t kajícíchse Cech a Slovenska' Knihovna se téŽpyšnísvou sbírkoukome.
Lumírem (1873-1939)'kter1i má
nian, obsahující200 titulri, a pŤedevším
i mnoho jin ch knihoven, bl't ne vždy v takovémrozsahu.
Michiganská univerzita (University of Michigan) zaÓa|a sbírat české
knihyjiŽ ve dvacá|fch letech ajejich nejstaršíknihou je BibIí česhdu Bená'tkách tištěnÓ'(1506).Sbírka nenípŤílišobsaŽná,ale očekáváse, žeaž seta
podzim tohoto roku JindŤich Toman ujme vedení Slavistické fakulty, začne
knihovna sbírat českouliteraturu systematičtějia hlouběji'
Zajímaváje nezávislá sbírka Immigration History Research Center na
Michiganské univerzitě, která _ i když se nesoustŤedína literaturu _ zahrnuje i sbírku krajansk1fch novin a časopisri,z nichž mnohéjsou velkym
pŤínosempro badatele.
Bohemika lze nďéztiv institucích,kde se češtinaneryrručuje.PŤík]adem
mrižeb1ÍtPennsylvánská státní univerzita (Pennsylvania State University),
která má některé základní pŤeklady,pŤedevšímliteratury druhé poloviny
se Čech.Knihovna není zapoje20. století.Celkem má asi 900 knih t1fkajících
kupuje nebo dostává
většinou
knihy
systému,
vyměnného
na do žádného
darem. PŤestovšak vlastní knihu Ke cti suychpŤÓ,telmi$,ch... Bohumíra
Jana Dlabačez roku 1784.
Děkuji Marce Bendarové (Pennsylv*rnia State University) za stylistické pŤipomínkya riprary.
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BoHEMISTIKA vE VELKÉ nnrrÁNrr
ROBERT B. PYNSENT
KAREL BRUŠÁK
JAMES NAUGHTON
IGOR HÁJEK (1931-1995)

LoNDÝN
Na Lond;ínskéuniverzitě začalabohemistická a slovakistická studia, kdyŽ
zde T. G. Masaryk, spoluzakládajícíprofesor Školyslovansk:Íchstudii (tehdy na Královské koleji), v roce 1915 pňednášelo mal;Íchnárodech. od té
dobyvyučovalina Lond]fnskéuniverzitě (odkonce dvacátfch let na samostatné koleji, tzv. Školeslovanskych a vychodoevropsk;/chstudií, SSEES)
F.Chudoba, o. Vočadlo,R. Wellek a během 2. světovéválky Miloš Sova a
Stuart Mann. Stuart Mann, jazyko zpytec,autor prwníhoalbánsko-anglického slovníku a prvního pŤekladu Nového zákona do romštiny,vyučovál českou a slovenskou literaturu do roku 1972.Mezt jehožáky patfil Karel Brušák,jenŽ pak učilčeské'a
slovenskéliteratuŤena univerzitě v Cambridgi'
Y roce 1972pŤišeldo Lond5ínaRobert B. Pynsent. Brušákriv žák,7973 pak
David Short, kteŤídodnes vedou (spolu s českyma od roku 1995 i se slovenskfm lektorem) v;fuku českéa slovenskéŤečia literatury. Dalšíučitelése
věnují vedlejšímoborrim_ M. Rady česk]/'m,
respektive československym
dějinám a K. Williams česko-slovenské
politologii' od počátkuosmdesálfch
let do začátkulet devadesátych (kdyžbritská vláda - po skončenístudené
války * projevovala již menšízájemo věci československé)zorganizovaIa
škola ňadu bohemistick;Ícha slovakistick;Íchvědeck]/chkonferencí:napŤíklad K. M. ČapekChod; T. G. Masaryk; PŤelomstoletív rakousko-uherské
kultuŤe;Současnáslovenská prÓza (prvnímezinárodníkonferencena toto
téma vribec);SoučasnáčeskáprÓza.
Do roku 1990 absolvovali ročnějedenaždva studenti bakaláŤskéstudium
a jeden student studium mistrovské(s qfrimkou let 1979-1980,kdy studovala
na bakaláŤstvíjen jedna studentka). od roku 1990 však početstudentti
roste, a to téměŤnad možnostivyučujících.
V letech 1993.95 se určit;/m
- b5,t dílčím- zprisobem věnovalo bohemistice či slovakistice
50 aŽ 60
student . Těmto oborrim se dnes plně věnuje sedm studentri v prvním,
tŤive druhém,jeden ve tŤetíma jeden ve čtvrtémročníkubakaláŤství.Pro
studijní rok 1995-96se pŤihlásilo vícenežpatnáct studentri' Na doktorát
studují tŤi studenti (čtyŤi
jsou státem stanovenym maximem na jednoho
učitele):jedenkončí(s tématemsrovnání pojmu ',oběť.'
v české
a americké
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literatuŤe od padesát ch let),jedna je ve druhém (tema K. M. ČapekChod)
a jedna v prvním ročníku(téma E. Hostovsk;f).
Školas]ovansk;fch a qfchodoewopsk ch studií je jedin;fm institutem
,.západním
světě'.,kde je moŽnédosáhnout plnéuniverzitní hodnosti na
v
oborech češtinya slovenštiny, proto sem pŤicházejí zájemci o tento obor
z celéEwopské unie, ze Severní Ameriky, občasi zbyvaléhosocialistického
bloku.
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zahraničÍ, red. J' Tax, Praha
1990.
Zpracování sloves pohybu v Jungmannově S]ovníku česko-německém,
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tyczny 1992, č. I'
czech, in Thz slauonic Languages, red. B. comrie - G. G. corbett,
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Teach Yourself CzecÁ, učebnice a kazeta, London 1993.
Czech (A MuIti.I*ueI Course for Ad,uanced' Inarners 1 a 2, s E Čermákem,
J. Holubem,
J.Hronkem a M. Šárou' Brno 1993.
Essays in Czech and Slouak Language and. Literature, London (v
tisku).

CÁ]uBRIDGE

Katedra bohemistiky a slovakistiky byla zŤízenavCambridgi v roce 1957
jako črástodděleníslovansk;fch studií na Fakultě
modernícha stŤedověk;Ích
jazykri z iniciatily profesorky Elizabeth Hillové.Pnmím
učitelembyl Robert
Auty (1914-78), kte4f zde vystudoval němčinu (absolvoval L93ťí).
Za sve
návštěvy Ceskoslovenska si osvojil češtinua slovenštinua za války pracovď
v kulturním oddělení československévlády v exilu. Z Cambriáge odešel
v roce 1962, kdy byl jmenován profesol'emsrovnávací fiIologie slovansk;fch
jazykri na Lond nské univerzitě.
Katedry v Cambridgi se ujaljeho spolupracovník z kulturního oddělení
československévlády Karel Brušák, kte4/ vystudoval filozofii, estetiku a
českouliteratrrnr na Karlově rrniverzitě u profesor MukaŤovského,Nejďlého
a H ska a gTaduoval v roce 1956 z češtiny,slovenštiny a slovanskéfi1ologie
po pětiletém studiu na Lond;fnské univerzitě.
Bohemistika se zde kombinuje se stuďem kteréhokolijinéhoewopského
jazyka kromě angtičtiny, ve q/jimečn;fch pfípadech
se studiemlinoho
humanistického oboru. PŤípravapro hodnost bakalríŤea magistra je čtyr'letá;
tŤetírok j e student povinen strávit v zemi,jejížjazyk a literaturu si zvolil
jako hlavní obor. Kromě ristní zkoušky z češtinynebo slovenštiny
během
-Po
druhého roku jsou všechny zkoušky písemné. prvním ,o." ,,á.l"d,,jí
čtyŤitžíhodinovézkoušky, zahrnujícíjazyk, metodologii literární kritiky
a rozbor textri. Po druhém ťocezahrnuje tzv. Tlipos Part I pět nebo šest
tŤíhodinov]fchzkoušek z j azykaačeskéa slovenskéliteratury. Po náwatu
do Cambridge student skládá konečnouzkoušku, tzv. Tlipos Part II, která
zahrnuje dvě tŤíhodinovézkoušky z jazyka a dvě nebo tŤi dalšízkoušky
(stŤedověké
z literatury české
a moderní),slovenskéa z historie oboujazykri.
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literatuŤe od padesát ch let),jedna je ve druhém (témaK. M. ČapekChod)
a jedna v prvním ročníku(témaE. Hostovsk ).
Školas]ovansk1fcha qfchodoewopsk ch studií je jedin;fm institutem
,,západním
světě'.,kde je moŽnédosáhnout plnéuniverzitní hodnosti na
v
oborech češtinya slovenštiny, proto sem pŤicházejí zájemci o tento obor
z celéEwopské unie, ze Severní Ameriky, občasi z b:fvďéhosocialistického
bloku.
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CAIUBRIDGE

Katedra bohemistiky a slovakistiky by]'a zŤízenavCambridgi v roce 1957
jako črástodděleníslovansk;/chstudií na Fakultě
modernícha stŤedověk;Ích
jazykri z iniciatily profesorky Elizabeth Hillové.Prvním
učitelembyl Robert
Auty (1914-78),kteaf zde vystudoval němčinu(absolvoval L93Ií).Za sve
návštěvy Ceskoslovenska si osvojil češtinua slovenštinua za války pracovď
v kulturním oddělení československévlády v exilu. Z Cambriágl odešel
v roce 1962, kdy byl jmenován profesol.emsrovnávací filologie slovansk;fch
jazykri na Lond nské univerzitě.
Katedry v Cambridgi se ujaljeho spolupracovník z kulturního oddělení
československévlády Karel Brušák, kte4/ vystudoval filozofii, estetiku a
českouliteratr:nr na Karlově rrniverzitě u profesorti MukaŤovského,Nejedlého
a H ska a gTaduovď v roce 1956 z češtiny,slovenštiny a slovanskéfi1ologie
po pětiletém studiu na Lond;fnské univerzitě.
Bohemistika se zde kombinuje se studiem kteréhokolijinéhoevropského
jazyka kromě angličtiny, ve qfiimečn;fch pŤípadech
sá studiem linoho
humanistického oboru. PŤípravapro hodnost bakalríŤea magistra je čtyŤletá;
tŤetírok je student povinen strávit v zemi, jejížjazyk a literaturu si zvolil
jako hlavní obor. Kromě ristní zkoušky z češtinynebo slovenštiny
během
druhého roku jsou všechny zkoušky písemné.Po prvním ,o." ,,á.l"d,,jí
čtyŤitžíhodinovézkoušky, zahrnujícíjazyk, metodologii literární kritiky
a rozbor textri. Po druhém roce zahrnuje tzv. Tlipos Part I pět nebo šest
tŤíhodinoqfchzkoušek z j azykaačeskéa slovenskéliteratury. Po náwatu
do Cambridge student skládá konečnouzkoušku, tzv. Tlipos Fart II, která
zahrnuje dvě tiíhodinové zkoušky zjazyka a dvě nebo tŤi dalšízkoušky
(stŤedověké
z literatury české
a moderní),slovenskéa z historie oboujazykri.
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K dosaženíhodnosti bakaláŤďmagistra musí kandidát sloát kromě povinn]fch
jeho
zkoušek z jazyka aspoĎ dvě ze tŤíspecializovan ch zkoušek. Je.li
z
nich
hlavním oboremjinfjazyk, m žese specializovatjen najednu
a
českého
historii
na
nebo
buď na moderníčina stŤedověkou]iteraturu,
I
Tlipos
Part
a
pro
Ttipos
pŤedepsané
zkoušky,
Některé
slovenskéhojazyka.
Part II musí sloŽit i z oboru, kter si zvolil jako vedlejší.Kromě hodnosti
bakaláŤe/magistra uděluje Cambridge také certifikát a diplom z češtiny
či slovenštiny.
od roku 1962 graduovalo z bohemistiky a slovakistiky 32 studentri,
z nichžpět dosáhlo doktorskéhodnosti (PhD'). TŤi z nich vedou katedry
bohemistiky a slovakistiky na rrizn]fch univerzitách (Harvard, Lond n,
Oxford).
OxpoRo
k získání
Čeština(a slovenština)se v oxfordu učíjako pŤedmětysloužící
vědeckéhodnosti bakaláŤa (Bachelor of Arts) buď samostatně na Modern
jinfmi
Languages School,jako r.ovnocennásoučáststudia v kombinaci s
jako
kurs
doplĎující
nebo
atd.),
ruština
(francouzština,
ja,yky
němčina,
nebo
filozofie
dějin,
moderních
angličtiny,
studia
rámci
v
School
Joint
na
klasickfch jazykťr. Kursy trvají obvykle čtyŤiroky (tŤetírok je věnován
studiu v zettt, jejižjazykposluchač studuje). Absolventi mohou dále pracovat
hodností(M. St.' M. Phil''
pŤíslušnou
na vědeckémv]fzkumu zakončeném
v dalšíchprobíhajících
jako
oborrr
hlavnímu
češtině
věnovat
se
nebo
DPhil.),
statistické daje).
kursech (viz pŤiložené
vyučujeod
Čeština(á slovenština)se na Modern Languages School
''české.'
zkoušky v
tŤi
napsat
studující
mohl
1989
rokem
roku 1989. PŤed
rámci ruského programu. Ještě dŤívměl student jazyk na vybranou z
několika možnostípísemn;fchzkoušekjako součástistudia slovanskéfilologie
zahrnujícíholingvistické bádání v oblasti českéhojazyka(každoročnětuto
možnostvyužívalomnoho studentr]a stále ještěje v našínabídce).Ceská
problematika mohla byt rovněž studována v ročnímkursu, jehožabsolvová.ní
vede k získáníhodnosti v ob]asti slovansk ch studií. od školního roku
tggS/g4 byla zavedena hodnost M. St. (Master of Studies)'
Vj.uka češtiny(a slovenštiny) obsahuje jazyk i literaturu.
Po absolvování základní intenzívníjazykové pĚípravy,čtenídvou her
(Havel, Čapek)a čtyŤpovídek(Neruda, Hrabal, Kundera, Pavel) v prvních
dvou semestrech (ŤíjenbŤezen,aŽ k pŤedběŽnÝmzkouškám)kurs pokračuje
všeobecn;ímiinformacemi o literatuŤe 19. a 20. století včetně v]fklad o
nejznámějšíchčes\fch klasicích 19' století(Mácha, Erben, Němcová, Neruda).
Vfklady drálezahrnují i autory jako jsou napŤr,kladHlaváček,Nezvď, Hďas,
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Durych, Vančura,Páral a jiní. Dalšíčástikursu jsou věnovány základ m
slovenštinya voliteln1imtématrim.Tato tématapŤedstarrrjídetailnístuďum
- včetněkomentáŤria interpretací - dvou dalšíchautorri (vyběrově
Komen1kÝ' Hašek, Hrabal, Kukučín), stŤedověk;Íchtext (Dalimiloua kroniha,
Ziuot su,KateŤin,y,Thadlečeh)a jazykovědné problematiky (dějiny českého
a slovenskéhojazyka). Studenti dále mohou navštěvovatv běrov;i kurs
(jedenz nich se zabjaáčeskoua slovenskoupoválečnourománovou tvorbou),
nebo napsat kratšídisertaci (dobréhodnocenípráce zlepšujecelkoqí v .
sledek). Závěrečnázkouška se skládá z pŤekladriz angličtinydo češtiny
(slovenštiny)a z češtiny(slovenštiny)do angličtiny,z esejepsanéhovjednom
ze studovanych jazykri, z několika esejri na literární témata a z komentáŤti
lybran;fch textri. Její součrístí
je také dílčíristní zkouška zaměŤenána stupeĎ
porozuměnítomu kterémujazyku a na aktivní mluvní projev kandidáta.
Na zahraničnístáži studenti obvykle stráví dvanáct měsícri,většinou
po druhém roce studia. Doba pobytu v Českérepubliceje nezídka doplnena
i qfukou angličtiny(podlemožnostivětšinouuniverzita, nebo _ podle indivi.
duální domluvy _ takéněkterá z dalšíchvysok;ich nebo i stŤedníchškol).
PŤednáškya semináŤejsou rozděleny mezívyučujícíhoa některého
z rodil5Íchmluvčích'V]fuky se ríčastní
jeden nebo dva posluchači,semináŤe
jsou tvoňeny mal;ími skupinami.
Většina posluchač pŤijaQ/chke studiu češtinyjsou začátečníci
(i kdyŽ
se pŤíležitostně
setkáváme i s rodil;Ímimluvčími).Ti, kteŽído kursu vstupují,
musí mít silnou motivaci, schopnosti,energii a odolnostrychle a samostatně
se v;n.ovnat s počátečními
jazyka (základní
těžkostmi pŤistudiu obtížného
gramatiku se studenti učíještěpŤedzačátkemkursu).
Na univerzitě prisobíjeden lyučující(samostatná katedra češtinynebyla
ustavena) s povinnostíqy'ukyjazyka i literatury. V současné
době British
Council dáIe nepodporujev oxfordu místalektoni češtinyani slovenštiny
(v minulosti se o tuto podporu děIila s univerzitou v SheÍfieldu)'Čast.ri"l.y
je pokr;.ivána rodil;;m mluvčímzab5;vajícím
se postgraduálním vyzkumem
lingvistiky. Početstudentri i absolventrjneustále roste a takésbírka českych
knih a vybavení českéčásti knihovny patŤík nejlepšímve Velké Británii
a pňitahuje badatele a vědce z celéhosvěta včetněČeskérepubliky'
Doktor James Duncan Naughton, vyučujícíčeskémua slovenskému
jazyku a členkoleje Saint Edmund Hall, do oxfordu pŤešelroku 1982 z
univerzity v Lancasteru. Tam učil češtinuod roku 1978 na nyní uŽ
neexistujícímDepartment of Central and South-East European Studies
- rozsáhlá českáčást knihovny byla po zrušenítétokatedry pŤevezena
do oxfordu. Studia ukončilna univerzitě v Cambridgi disertačnípracíThe
Reception in Nineteenth-Century England of Czech Literature and. of the
Czech Literary Reuiual (PhD 1978).Je rovněŽ autorem učebnicečeštiuy
pro začátečníky
Colloquial Czech(I987 etc.),pŤeložilpráce Bohumila Hrabďa
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K dosaženíhodnosti bakďáŤďmagistra musí kandidát sloát kromě povinn ch
zkoušek z jazyka aspoĎ dvě ze tĚí specializovan;fch zkoušek. Je-li jeho
hlavním oboremjinÝ jazyk, mriŽe se specializovat jen na jednu z nich bud'na moderníčina stŤedověkouliteraturu, nebo na historii českéhoa
pro Tlipos Part I a Ttipos
slovenskéhojazyka.Některé zkoušky,pŤedepsané
Part II musí složiti z oboru, kte4i si zvolil jako vedlejší.Kromě hodnosti
bakaláŤe/magistra uděluje Cambridge také certifikát a diplom z češtiny
či slovenštiny'
Od roku 1962 graduovalo z bohemistiky a slovakistiky 32 studentri,
z nichŽ pět dosáhlo doktorskéhodnosti (PhD'). TŤi z nich vedou katedry
bohemistiky a slovakistiky na rrizn1fchuniverzitách (Harvard, Lond1fn,
Oxford).

Oxn'ono
Čeština(a slovenština)se v oxfordu učíjakopŤedmětyslouŽícík získání
vědeckéhodnosti bakaláŤa (Bachelor ofArts) bud'samostatně na Modern
Languages Schoo],jako r.ovnocennásoučáststudia v kombinaci s jin1Ími
jazyky (Í}ancouzština,
němčina,ruština atd.), nebo jako doplĎujícíkurs
na Joint School v rámci studia angličtiny, moderních dějin, filozofie nebo
klasickj'ch jazykri. Kursy trvají obvykle čtyŤiroky (tŤetírok je věnován
studiu v zemi, jejížjazyk posluchačstuduje). Absolventi mohou dále pracovat
pŤíslušnou
hodností(M. St.' M. Phil''
na vědeckémvyzkumu zakončeném
DPhil.), nebo se věnovat češtinějako hlavnímu oborrrv dalšíchprobíhajících
statistické Írdaje)'
kursech (viz pŤiložené
Čeština(a slovenština)se na Modern Languages School vyučujeod
'.české.'
zkoušky v
roku 1989. PŤedrokem 1989 mohl studujícínapsat tŤi
jazykri
na vybranou z
rámci ruského programu. Ještě dŤívměl student
několika možnostípísemn;fchzkoušekjako součrástistudia slovanskéfilologie
zahrnujícíholingvistické bádání v oblasti českéhojazyka(každoročnětuto
moŽnostvyužívalomnoho studentri a stáIeještěje v našínabídce).Ceská
problematika mohla byt ror.něžstudována v ročnímkursu, jehožabsolvování
vede k získání hodnosti v oblasti slovansk ch studií - od školníhoroku
L993194byla zavedena hodnost M. St. (Master of Studies).
Vfuka češtiny(a slovenštiny) obsahuje jazyki literaturu.
Po absolvování základní intenzívníjazykové pŤípravy,čtenídvou her
(Havel, Čapek)a čtyŤpovídek(Neruda, Hrabal, Kundera, Pavel) v prvních
dvou semestrech (ŤíjenbŤezen,ažk pŤedběžnm zkouškám)kurs pokračuje
všeobecn;fmiinformacemi o literatuŤe 19. a 20. století včetně qfklad o
nejznámějšíchčes\fch klasicích 19' století(Mácha, Erben, Němcová, Neruda).
Vfklady drílezahrnují i autory jako jsou napŤíkladHlaváček,Nezvď, Hďas,
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Durych, Vančura,Páral a jiní. Dalšíčástikursu jsou věnovány základ
m
slovenštinya volitelnjm témat m. Tato temata pŤedstalujídetailní studium
- včetněkomentáŤria interpretací - dvou
dalšíchautorri iqÍběrově Komen.
s.k;f,Haše-k,Hrabal, Kukučín), stŤedověk;/chtexttt (Dalimiloua hronika,
Ziuot su. KateŤiny, Thadleček)ajazykovědné problematiky (dějiny českého
a s]ovenského jazyka). Studenti dále mohou navštěvovat v5íběrov kurs
Qedenz nich se zabluáčeskou a slovenskou poválečnourománovou fuárbou),
nebo napsat kratšídisertaci (dobréhodnocenípráce zlepšujecelkov v5Í'
sledek). Závérečnázkouška se skládá z pňeklaári ' u.,giirti.,y do češnny
(slovenštiny)a z češtiny(slovenštiny)do angličtiny,
p.u,,Jho vjednom
" "s"1"
ze studovanych jazykri, z několika esejri na literární
témataa z komentáŤri
vybran ch textri. Její součrástí
je také dílčíristní zkouška zaměŤenána stupen
porozuměnítomu kterémujazyku a na aktivní mluvní projev kandidáta.
Na zahraničnístáži studenti obvykle stráví dvanácf mĚsícti,většinou
po druhém roce studia. Doba pobytu v Českérepubliceje nezžídkadoplněna
i v;íukouangličtiny(podlemožnostivětšinouuniverzita, nebo - podle individuální domluvy - takéněkterá z dalšíchvysok;fchnebo i stŤedníchškol).
PŤednáškya semináŤejsou rozděleny mezi vyučujícíhoa některého
z rodil;,í'ch
mluvčích'V:/'ukyse častníjeden nebo dva posluchači,semináŤe
jsou tvoŤenymal;/'miskupinami.
Většina posluchačripŤijat ch ke studiu češtinyjsou začátečníci(i
kdyŽ
se pŤíleŽitostně
setkáváme i s rodil;!.mimluvčími).Ti, kteff do kursu vstupují,
musí mít silnou motivaci, schopnosti,energii a odolnost
rychle a samostatně
se vyr.ovnat s počátečními
těžkostmi pŤistudiu obtížného
jazyka (základní
gramatiku se studenti učíještě pŤedzačátkemkursu).
Na univerzitě plisobíjedenvyučující
(samostatná katedra češtinynebyla
ustavena) s povinnostív ukyjazyka i literatury. V současné
době British
Council dále nepodporujev oxfordu místa lektoni češtinyani slovenštiny
(v minulosti se o tuto podporu dělila s univerzitou v sheÍfiáIdu)'
Čast.,};ut.y
j e pokr;ivána rodil5Ímmluv čimzab,fvajícímse postgra d uál ním v>izk
umem
lingvistiky. Početstudentri i absolventri neustále roste a takésbírka českrích
knih a vybaveníčeskéčástiknihovny patÍík nejlepŠím
ve VeIkéBritánii
a pŤitahujebadatele a vědce z celéhosvěta včetněČeskérepubliky.
Doktor James Duncan Naughton, vyučujícíčeskémua slovenskému
jazyku a členkoleje Saint Edmund Hall, do oxfordu pŤešelroku
Lg82 z
univerzity v Lancasteru. Tam učil češtinuod roku 1978 na nyní uŽ
neexistujícímDepartment of Central and South-East European Studies
- rozsáhlá českáčást knihovny byla po zrušení
tétokatedry pŤevezena
do oxfordu. Studia ukončilna univerzitě v Cambridgi disertačnipr acíThe
Reception in Nineteenth-century England. of czech Literature ind. of the
Czech Literary Reuiual (PhD 1978).Je rovněŽ autorem učebnicečeštiny
pro začátečníky
Colloquial Czech (1987etc.),pŤeložilpráce Bohumila Hrabala
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(PostŤižiny,Městečko,ue kterémse zastauil čos,.v jednom svazku 1993)
a Miroslava Holuba (K principu rolničky, 1992). Je také editorem a
spoluautorem knlhy The Tlaueller's Literary Cornpanion to Eastern and
Central Europe. ČasopiseckyuveŤejnilpŤekladyAlexandry Berkovéa Sylvy
Fischerové,dalšípŤeklady česk ch a slovensk;íchautorri jsou obsaženy
v antologii současnépt6zy Description of a Struggle (1994).V roce 1995
dokončil učebnici slovenštiny pro začátečníky.
Několik poznámek k ranéhistorii .'češtiny
v oxfordu.':jemoŽnézmínit
se o vztazíchoxfordu s Cechami v minul1fchstoletích(napŤíkladvik]efovské
Saint Edmrrnd
kontakty s husitstvím; Peter ',Engliš.'Pa5'rrebyl pŤedstaven]Írn
filologick:Ícha literárních studií v oxfordu
Hall). Za vlastní začátekčesk1fch
mohou by't,povaŽovánasedmdesátálétaminuléhostoletí.Ředitel gymnázia
a autor prací o Janu Husovi A]bert H. Wratislaw, ovládajícíčeštinuslovem
i písmema korespondujícísi s Hankou, Palackym a dalšímiČechy,v oťordu
za podpory Ilchester Fund uspoŤádalcyklus pŤednášeko stŤedověk;/ch
českychtextech publikovanych jako The Natiue Literature of Bohemia in
th'eFourteenth Century (1878).William Morfill (odroku 1899r1rrrčovďkromě
ruštiny i dalšímslovansk m jazykrim, profesorv letech 1900-1909),první
vědec, kter1í v oblasti slovanskych studií zaujal v oxfordu vyznamné
akademickémísto,věnoval částsvéodbornépozornosti českéliteratuŤe.
NějakÝ čassi dopisoval s J. Vrchlick m a dalšímispisovateli a básníky;
mimo jinéje i autorem českémlurrrrice.lo>ďordskfm slavistou s obzvláštním
prostŤedím
zájrr,;rerl:.o
českouproblematiku a s rozsáhlymi kontakty s česk1Ím
byl filolog profesor Robert Auty, kter dŤívevyučoval v Cambridgi a v
Lond;ině. Mezi oxfordsk1/mi historiky zabyvajícími se česk;fmidějinami
jmenujme pŤedevšímprofesora Roberta J. W. Evanse (The Making of the
Habsburg Monarchy 1550-1700, 1979; Rudolph II and his World, 1973)
a profesora ZbyĎka Zemana(The Breah-up of the Habsburg Empire, 196I;
Prague Spring, 1969;TheMasataks,1976), kte4f svéhočasuvedljiŽ dŤíve
zmiĎovanou lancasterskou katedru.
STATISTIKA
(Uvedené ridaje zahrnují i studenty studující rok v zahraničí.Neobsahují pár dalších,
kteŤípravidelně navštěvovali pŤíslušnékursy nebo se zričastĎova]iněkterého z
v:íběrov]Íchkursri.)
1 9 9 0 - 1 9 9 12:
1 9 9 1 - 1 9 9 23:
1992-1993:7

I
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Viz J. Naughton: Moďrll and th e Czechs,oxford Slauonic Papers Ns XVII, 1984, s.62-76

1993.1994:9 + 2 postgraduální (1 M. St.' 1 budoucíDPhil.)
1994-1995:10 + 2 postgraduální (1 M. St., l budoucíDPhil.)
Kombinace s dalšími jazyky:
čeština.francouzština:2
čeština.němčina:4
čeština-ruština:
3
česká a anglická literatura 1

LANoASTER

Na univerzitě v severoanglickémLancasteru, která byla otevŤenave druhé
polovině šedesát ch let, se poprvévyučovďa češtinave školnímroce 1969/70.
Tbhdejšívedoucíruskéhooddělení,profesor Sir Cecil Parrott, bj.valf britsk;f
vehyslanec v Praze, za|oži|vLancasteru v roce 1968 Komenského.tr"di.ko
a doufal, Že s pŤispěnímčeskoslovenskch Ťadriz něho časemvJn.ostevyznamny badatelsk;/'ristav.Po srpnovéokupaci byla sice spolupráce s Óeskoslovenskem pŤerušena,zároveř však vzrostl zájem studeni'i o č"šti.'.,
a tehdejšístážisté,doktorka Dana KĎourková a doktor Vladimír Kusin'
se museli věnovat i v}iuce.
V roce 1970vystŤídaldoktora Kusina doktor Igor Hájek. V prvním ročníku se tehdy pŤihlásilo na češtinutéměŤtŤicetstudentri. TéLoŽroku se
od ruskéhoodděleníodštěpilonově ustavenéoddělenípro studium stŤední
ajihovfchodní Evropy, v němŽ pod vedenímprofesora Parrotta nadále pracovali dva učiteléčeskéhojazykaa literatury a dva učitelép.o srbociro,vatštinu, zatímcoprofesor Parrott sám vyučovaldějiny obou zeměpisn;/ch
oblastí.
ZÍizenímtohotooddělenípŤipokračující
existenci Komenské o stŤediska
se bohemistika v Lancasteru dostala na pevnf zák|ad'.Po počáteční
vlně
zájmu se početstudentri, kteŤíčeštinuabsolvovali v kombinaci s jinym
oborem,ustálil .'a3 až4 ročně,ačkoliv prvním ročníkustudovalo češtinu
jako jazyk obvykle 8 až 70 posluchačri.Vyhodou moderní Lancasterské
univerzity by|o, žekažd;i obor bylo možnovolně kombinovat s iakÝmkoli
jin;fm oborem
Po odchodu profesora Parrotta do dtichodu ho v roce 1976 vystŤídal
jako vedoucí profesor Zbyněk Zeman. Nedlouho poté po smrti doktorky
Dany Křourkové nastoupil na její místodoktor James Naughton. oddělení
se dále stabilizovalo a v prrivodci po Lancasterskéuniverzitě, kte4Ísestavili
pro potŤebunováčkristaršístudenti, bylo označenozajedno z nejlepších.
Yj,razně také rostla sbírka česk;ícha slovensk:/ch knih v lancasterské
univerzitní knihovně a brzo se stala po Lond]fně druhou nejqfznamnější
bohemistickou sbírkou v Británii.
V roce 1981, v rámci risporn;ích opatŤenína britsk;ích univerzitách,
se vedení Lancasterskéuniverzity rozhodlo odděIenízrušit. Jeho učitelé
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(PostŤižiny,Městečko,ue kterém se zastauil čas,.v jednom svazku 1993)
a Miroslava Holuba (K principu rolničky, t992). Je také editorem a
spoluautorem ktJihy The Tbaueller's Literary Cornpanion to Eastern and
Central Europe. Casopisecky uveŤejnilpŤekladyAlexandry Berkovéa Sylvy
Fischerové,dalšípŤeklady česk ch a slovensk1fchautor jsou obsaŽeny
v antologii současnéptÓzy Description of a Struggle (1994).V roce 1995
dokončil učebnici slovenštiny pro začátečníky.
Několik poznámek k ranéhistorii ',češtinyv oxfordu',: je moŽnézminit
se o vztazích oxfordu s Cechami v minul ch stoletích (napžr,kladviklefovské
Saint Edmrrnd
kontakty s husitstvím; Peter .'Engliš''Payne byl pŤedstaven;fon
Hall)' Za vlastní začátekčeskfchfilologick;Ícha literárních studií v oxfordu
mohou b5ítpovaŽovánasedmdesátá létaminuléhostoletí.Ředitel gymnázía
a autor prací o Janu Husovi A]bert H. Wratislaw, ovládajícíčeštinuslovem
i písmema korespondujícísi s Hankou, Palack m a dalšímiČechy,v oťordu
za podpory Ilchester Fund uspoŤádalcyklus pŤednášeko stŤedověk;/ch
českychtextech publikovan;fch jako The Natiue Literature of Bohemia in
the Fourteentlt.Century (1878).William Morfill (odroku 1899qrrrčovalkromě
ruštiny i dalšímslovansk;ímjazykrim, profesorv letech 1900-1909),první
vědec, kte4í v oblasti slovanskych studií zaujal v oxfordu vyznamné
akademickémísto,věnoval částsvéodbornépozornosti českéliteratuŤe.
Nějakf čassi dopisoval s J. Vrchlick m a dalšímispisovateli a básníky;
mimo jinéje i autorem českémluvnice.1o>ďordskfm slavistou s obzvláštním
zájmem o českouproblematiku a s rozsátrl;/mi kontakty s čes{fm prostŤedím
byl filolog profesor Robert Auty, kteryí dŤívevyučoval v Cambridgi a v
Lond;/'ně.Mezi oxfordsk mi historiky zabyvajícími se česk1fmidějinami
jmenujme pŤedevšímprofesora Roberta J. W Evanse (The Making of the
Habsburg Monarchy 1550-1700, 1979; Rudotph II and his World, 1973)
a profesora ZbyÍtkaZemana(The Break-up of the Habsburg Empire, 196I;
Prague Spring, t969;The Masataks, 1976),kter:Ísvéhočasuvedl jiŽ dŤíve
zmiĎovanou lancasterskou katedru.
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STATISTIKA

(Uvedené daje zahrnují i studenty studujícÍrok v zahraničí. Neobsahují pár dalších'
kteŤípravidelně navštěvovali pŤíslušnékursy nebo se zričastĚova]iněkterého z
v:ÍběrovÍ'chkursri.)
1990-1991:2
1 9 9 1 - 1 9 9 23:
1 9 9 2 - 1 9 9 37:
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Viz J. Naughton: MorÍill and theCzechs,oxford' SlauonicPapersŇS XVII, 1984, s.62-76

1993-1994:9 + 2 postgraduální (1 M. St., 1 budoucíDPhil.)
1994-1995:10 + 2 postgraduální (1 M. St', 1 budoucíDPhil.)
Kombinace s dalšími jazyky:
čeština.francouzština:2
čeština.němčina:
4
čeština.ruština:
3
česká a anglická |iteratura 1

LANCASTER

Na univerzitě v severoanglickémLancasteru, která byla otevŤenave druhé
polovině šedesát ch let, se poprvévyučovalačeštinave školnímroce 1969/70.
Tehdejšívedoucíruskéhooddělení,profesor Sir Cecil Parrott, b valf britsk;Í
velvyslanec v Praze, za|oŽi|vLancasteru v roce 1968 Komenského.tň"di.ko
a doufal, žes pŤispěnímčeskoslovensk;fchriŤadriz něho časemvy'r'ostevyznamn;f badatelskJíristav. Po srpnovéokupaci byla sice .pol.,p.á"" . Č".koslovenskem pŤerušena,zárove však vzrostl zájem studeni,i o č"šti,,.,
a tehdejšístážisté,doktorka Dana KĎourková a doktor Madimír Kusin,
se museli věnovat i v;yuce.
V roce 1970vystŤídaldoktora Kusina doktor Igor Hájek. V prvním ročníku se tehdy pŤihlásilo na češtinutéměŤtŤicetstudentri. TéLoŽroku se
od ruskéhoodděleníodštěpilonově ustavenéoddělenípro studium stŤední
ajihov;fchodní Evropy, v němžpod vedenímprofesora Parrotta nadále oracovali dva učiteléčeskéhojazykaa |iteratury a dva učitelépro s,boci,orvatštinu, zatímcoprofesor Parrott sám lyučoval dějiny obou zeměpisn]/ch
oblastí.
ZÍizenímtohotooddělenípfi pokračující
existenci Komenskéirostňediska
se bohemistika v Lancasteru dostala na pevn;/ zák|ad'.Po počáteční
vlně
zájmu se početstudentri' kteŤíčeštinuabsolvovali v kombinaci s jin;Ím
oborem,ustálil na3 až4 ročně,ačkoliv prvním ročníkustudovalo rěštinu
jako jazyk obvykle 8 až tO posluchač . V;ihodou moderní Lancasterské
univerzity by|o, žekaŽd;i obor bylo možnovolně kombinovat s jak;/mkoli
jinfm oborem.
Po odchodu profesora Parrotta do drichodu ho v roce 1976 vystŤídal
jako vedoucí profesor Zbyněk Zeman. Nedlouho poté po smrti
doktorky
Dany KĎourkové nastoupil na její místodoktor James Náughton. oddělení
se dále stabilizovalo a v prrivodci po Lancasterskéuniverzitě, kter1/sestavili
pro potŤebunováčkristaršístudenti, bylo označenozajedno z nejlepších.
Y,lrazně také rostla sbírka česk;/cha slovensk;fch knih v lancásterské
univerzitní knihovně a brzo se stala po Lond;fně druhou nejq/znamnější
bohemistickou sbírkou v Británii.
V roce 1981, v rámci sporn ch opatŤenína britsk1íchuniverzitách,
se vedení Lancasterskéuniverzity rozhodlo oddělenízrušit. Jeho učitelé
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byli pieloŽeni na jiné britské univerzity a knihovna KomenskéhostŤediska
byla rozp|Ílena;v mnoha pŤípadechdošloi k rozdělení ucelen;Íchrďníkoqfch
periodik' Největšípočetknih, asi 5000 svazkri, pŤešelspolu
Ťad česk1ích
seZ.Zernanem a J. Naughtonem do oťordu, asi 3000 knih odešlos doktorem
Hájkem do Glasgowa' zbytek si rozebraly jiné univerzity. V roce 1984
absolvovala češtinuv Lancastertr poslednístudentka.
GI,ASGow
Na Glasgowskéuniverzitě, kde slovanské(pŤevážně
ruské)odděleníexistovalo jiŽ od roku 1917, se zača|owvaŽovato trvalém zavedeníčeštinypo
vládní komise (tzv.Scarborough Commis2. světovéválce na doporučení
na qfchodní
sion), která se zabywala situací studijních oborri zaměŤen;Ích
Evropu na britskych univerzitách.
V roce 1948 byl jmenován na nově zÍízené
místoučitelečeštinyb;Íval;Í
osobnítajemníkJana Masaryka doktor Lumír Soukup. Univerzita se pak
po delšídobu snažila získat dalšíhoučitelepro v1iukuvychodoevropsk1fch
dějin, v poválečnédobě však panoval nedostatek uchazečris pŤíslušnou
kvalifikací a nenašelse nikdo, kdo by byl ochoten nastoupit v Glasgowě.
Univerzita uvažovalai ojmenování doktora Josefa PolišenskéhozPrahy,
změny v tehdejšímČeskoslovensku.
ale tento záměr zmaŤ1lyporínorové
Ceštinu pak studovali posluchačiv mal1fchpočtech,většinoupouze v
(Skotskf systémznádva zprisoby studia: dvou-, pĚípadně
nižšíchročnících.
vedoucí
tÍíletévedoucík neznámkovanému diplomu lordinaryl a čtyŤleté
ke kvalifikapi známkované [Honours)).Jako polovičnímunebo tŤetinovému
pŤedmětuve vyššíchročnících
se češtiněvěnovalijen občasníjednotlivci,
tŤebaŽepo roce 1968 se zájem _ jako všude - poněkud zqfšil.
Tato situace twala aŽ do odchodu doktora Soukupa do d chodu v roce
1981. Na jeho místosice dočasněnastoupil doktor Jan Čulík,v rámci
ríspornychopatŤení
však univerzita odmítlastudium češtinysama nadále
když
finančněpodporovat.obor byl pŤestozachován, a dokoncerozšíŤen,
do slovanskéhoodděleníbyli pŤevedeniučiteléz jin ch pracovišťzrušenych
v rámci tychžopatŤení:doktor JosefFronek z glasgowskélingvistiky (jazyk)
a po návratu z dvouletého pobytu na Kalifornské univerzitě v Berkeley
i doktor Igor Hájek (literatura) ze zrušenéhooddělenív Lancasteru, odkud
do Glasgowa rovněž pŤešlačást tamější českéknihovní sbírky.
od roku 1983 existuje tedy na Glasgowskéuniverzitě češtinajakoobor,
kter!|ze studovat na všechrírovních.V;fuka historieje většinou svěŤována
učitelrim z univerzitního ristavu pro studium Ruska a qichodní Evropy.
V nižšíchročnících
se češtiněvěntrie obwkle 4 aŽ 6 studentri ročně.ve wšších
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ji v-kombinaci s jin;Ím
absolvujíobvykle 2 až4 studenti. Postgra.obor91
drrální studenti se vyskytují
méně rasio. V .,izsi.n ročnícíchse početpos]uchačriprudce zqišil,-kdyždoktor Hájek
uvedl samostatny kurs české
literatury a dějin v anglickémpŤekladu,
kter;Ínavštěvujeobvykle 10 aŽ
15 studentťr.
S pomocí v měny podporovanéBritskou radou
se během několika
'
uplynul;ich let podafilo vybudovat v Glasgowě
i rozsáhlou českouknihovnu,
s nÍŽ se mriže měŤit jen Lond}in a oxford.
V osmdesát.fchletech, kdy byl vedoucímslovanského
-oddělenídoktor
Hájek, se podaŤilozískat pro češtinu(a polštinu)
zvláštnístatut ,,ztrátové,,o,,
oboru..s.trvalenízk;ÍmpočtemposluÁačri.
Nově ustavená skotská rada
pro pŤidělovánífinančníchfondri univerzitám
však rozhodla, na rozdíl od
svéhoanglickéhoprotějšku,žeod roku ]'996v tétopraxi
nebude pokračovat.
s.mrti Igora Hájka v roce 1995 Glasgowská univlrzita
pŤ".";* oyr'iá.lr.
|o
konkurs na místo asistenta pro českouliteraturu.
(text Jamese Naughtona

pŤeložil Petr Holman)
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byli pŤeloženina jiné britské univerzity a knihovna KomenskéhostŤediska
byla rozptylena; v mnoha pŤípadechdošloi k rozdělení ucelenych ročníkov5ích
Ťad česk ch periodik. Největšípočetknih, asi 5000 svazkri, pŤešelspolu
seZ' 7,emanema J. Naughtonem do oťordu, asi 3000 knih odešlos doktorem
Hájkem do Glasgowa, zbytek si rozebraly jiné univerzity. V roce 1984
absolvovala češtinuv Lancastertr poslednístudentka.
Gr.escow
Na Glasgowskéuniverzitě, kde slovanské(pŤeváŽněruské)odděleníexistovalojiž od roku 1917, se začalouvažovato trvalém zavedeníčeštinypo
vládní komise (tzv. Scarborough Commis2. světovéválce na doporučení
sion), která se zabyvala situací studijních oborri zaměŤen;fchna v chodní
Evropu na britsk1fch univerzitách.
V roce 1948byljmenován na nově zíízenémístoučitelečeštinyb val;Í
osobnítajemník Jana Masaryka doktor Lumír Soukup. Univerzita se pak
po delšídobu snažila získat dalšíhoučite]epro v;Íukuvychodoevropsk;fch
dějin, v poválečnédobě však panoval nedostatek uchazečris pŤíslušnou
kvalifikací a nenašelse nikdo, kdo by byl ochoten nastoupit v Glasgowě.
Univerzita uvažovalai ojmenování doktora Josefa PolišenskéhozPrahy,
ale tento zámér zmaÍ1lyporinorovézměny v tehdejšímCeskoslovensku.
Češtinupak studovali posluchačiv mal;fch počtech,většinoupouze v
(Skotsk systémzná dva zprisoby studia: dvou-, pfípadně
nižšíchročnících.
vedoucí
tžíleté
vedoucík neznámkovanémudiplomu [ordinary] a čtyŤleté
ke kvalifikapi známkované [Honours]).Jako polovičnímunebo tŤetinovému
jednot]ivci,
pŤedmětuve vyššíclr
ročnících
se češtiněvěnovali jen občasní
tÍebažepo roce 1968 se zájem _ jako všude - poněkud zvyšI|.
Tato situace trva|a aždo odchodu doktora Soukupa do drichodu v roce
1981' Na jeho místo sice dočasněnastoupil doktor Jan Culík, v rámci
však univerzita Ódmít]astudium češtinysama nadále
risporn;ÍchopatŤení
finančně podporovat. obor byl pŤestozachován, a dokonce rozšíŤen,kdyŽ
do slovanskéhoodděleníbyli pŤevedeniučiteléz jin;Íchpracovišťzrušen;ích
v rámci tJíchžopatŤení:doktor Josef Fronek z glasgowskélingv.istiky (azyk)
a po návratu z dvouletého pobytu na Kalifornské univerzitě v Berkeley
i doktor Igor Hájek (literatura) ze zrušenéhooddělenív Lancasteru, odkud
do Glasgowa rovněž pŤešlačást tamějšíčeskéknihovní sbírky.
od roku 1983 existuje tedy na Glasgowskéuniverzitě češtinajakoobor,
ktery|ze studovat na všechrirovních.V uka historie je většinou svěŤována
učitelrjm z univerzitního tistavu pro studium Ruska a v;ÍchodníEvropy.
V niŽšíchročnících
se češtiněvěntrie obwkle 4 aŽ 6 studentri ročně.ve wšších
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ji v kombinaci sjinym
absolvujíobvykle 2 až4 studenti' Postgra.
3bor9m
duální studenti se vyskytují
méně časio.v nizsict, ročnícíchse početposluchačriprudce zv;Íšil,.když
doktor Hájek uvedl samostatny kurs české
l.ileratyv a dějin v anglickém pŤekladr:' kter;f
navštěvuje olvykle 10 až
15 studentťr'
S pomocí v}íměnypodporovanéBritskou radou
se během několika
uplynulych let podaŤilovytudovat v Glasgowě i rozsáhlou
českouknihovrru,
s nížse mrižeměŤitjen Lond;/n a oxford.
V osmdesá|ich letech, kdy byl vedoucímslovanského
oddělenídoktor
Hájek' se podaŤilozískat pro češtinu(a polštinu)zvláštní
statut ,,ztrátového,.
oboru s-trvale nízk m počtemposluciračri.Nově
ustavená skotská rada
pro pŤidělovánífinančnÍchfondri univerzitám
však rozhodla, na rozdíl od
svéhoanglickéhoprotějšku,žeod roku 1996 v teto praxi
nebude pokračovat'
s.m*i Igora Hájka v roce 1995 Glasgowská univerzita pŤe"u1".'
|o
oyntá.lt.
konkurs na místo asistenta pro českouliteraturu.
(text Jamese Naughtona pŤeloŽil
Petr Ho]man)
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Největšízásluhy o vybudování ]iterárněvědnébohemistiky, organizačně
do semináŤepro slovanskou filologii, měli Stanislav Souček
soustŤeděné
- oba byli jmenováni profesory roku 1920. Její vědecky a
Novák
a Arne
pedagogick1iprofil v době meziválečnéutváŤel spolu s nimi FrankWollman
jejich vědecké
a později takéRoman Jakobson. I kdyžtematickézaměŤení
jsou
patrné
některé
společné
pracích
vjejich
činnostibylo značněrozdílné,
fakultě
fi]ozofické
na
brněnské
bádání
literárněvědné
na
néžnavazl\e
rysy,
je to zejménastudium literatury v těsném
a současné:
i v době poválečné
sepětíse slovesnostílidovou a pololidovou a zájem o problematiku české
literatury na Moravě'
V oblasti studia staršíliteratury zaujímal čelnémístoS. Souček,kter
ztělesĎoval tradice pozitivistickéliterární historie, spojenés filologickou
erudicí. V analyticky zaměňen;íchpracích podnětně se zab;/val zvláště Toa J' A. Komensk1fm.Iniciátorské postavenív českélitemášem ze Štítného
rárnÍ historii majíjeho práce věnovanépololidovéliteratuŤe a divadlu doby
barokní a vztahrim mezi literaturou a slovesnostírístní;s nimi koresponduje
badatelská činnostF. Wollmana (prvníprobírallidovou slovesnostve spojení
s dějinami literatury) a zÓásti A. Nováka, kter zaŤadillidovou slovesnost
do sqfch dějin českéliteratury (1936-1939).Bádání o staršíčeskéliteratuÍe
zejménadoby románské a gotickévyznamnym zprisobem obohatily studie
R. Jakobsona.
Novočeskouliteraturou se zabyval nejintenzívněji A. Novák, kterj byl
reprezentantem - nikoli ovšemjednostrannym - duchovědněorientované
literární historie. Jeho vynikajícíschopnostisyntetizačnínašly uplatnění
jsoa to první
v Ťadě monografií i' v PŤehtedn!,chdějind'ch literatury česhé;
od období
látku
zpracovávajicí
umění
slovesného
českého
dějiny
zevrubné
staroslověnskévzdělanosti aŽ po Živou pŤítomnostv širšímvztahu k v]fvoji
ostatních oblastí umění; těŽisko celéhodíla tvoŤípartie o literatuŤe novočeské,v nichŽ se projevil Novákriv vyhraněny postoj k látce.
ČetnépŤeklady Novákovych syntetick;ích prací rozšiŤovalyinformace
o českémslovesnémumění také v zahraničí.Značnoupozornost věnoval
Novák literatuŤe na Moravě. Ke studiu českéliteratury v širšímkontextu
slovanskémse soustŤedbvalF. Wollman' Novočeskouliteraturou se zab;/vďi
rovněž S. Souček a R. Jakobson' kter;Í navíc udržoval těsné kontakty s
meziválečnouuměleckou avantgardou (zvláštěs V. Nezvalem a V. Vančurou).
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Studiu českéliteratury - staršíi nové- věnovali pozornosti badateléjin;ich
vědních oborri, zvláště anglista František Chudoba (1878-1941),romanisté
P. M. Haškovec (1876.1935)a Karel Titz (1880-1940),kteŤíse zab:ivali
studiem literárních vztahrj česko-francouzsk1fch.
V oblasti literární teorie se F. Wollman propracovával k modernímu
pojetíliterárněvědné metodologie,zejménasrovnávacího studia literatury,
a ďospěl k závěrrim,jimiž namnoze pŤedjímalsměŤováníliterární vědy ke
studiu morfologickémua typologickémuv pozdějšíchletech.Literárněteoretické práce R. Jakobsona r,ycháze|yz tradic ruské formální školy a z p'incip československéholiterárněvědnéhostrukturalismu
a bylynovátorské
zejménav oblasti versologie.Literárněteoretick1ímiotázkami,hlavně problémy literárněvědn;ích metod a směr , se zab1ivali také badatel é z jinj,ch
oborri, zvláště klasick]f filolog Karel Svoboda (1888-1960)a germanista Jan
IGejčí(1868-1942)'
Činnostliterárněkritickou soustavně provozovalv mimoŤádnémrozsahu
A. Novrík,kterjí se navícvěnoval i teoretick;y'ma metodologickym aspektťrm
literárnékriticképráce.
Učitelská činnostprofesorriv doběmeziválečnébyla v maximální míŤe
spjata s jejich zaměŤenímbadatelsk]im' S. Součekse soustŤedbvalke starší
českéliteratuŤe v souhrnn ch cyklick;Íchkursech i v monografickych pŤednáškách a semináŤích(v nich se zab val hlavně Štitny- a Komenskyím);
po jeho smrti (1935)se podílelina v5Íuce
staršíliteratury A. Novák (staročeskélegendy, satiry Hradeckéhorukopisu, J. A. Komensk;í),F' Wollman
(staročeskávzdělanost v česk5Ích
zemích,českáliteratura reformační),
R.
Jakobson (Iiteratura ranéhostŤedověku,staročeské
básnictví,Iiteratura
posledníchLucemburkri) a krátce i F. Ryšánek' Dějiny novočeské
literatury
podával soustavně v syntetick;ich pŤednáškoqÍch
cyklech A. Novák a kromé
toho se zabyva|v monotematick ch pŤednáškácha semináŤíchpŤedními
osobnostmičeské
literatury 19' a 20. století(J. Dobrovsk;Ím,J. Jungmannem, J. KoIIárem, F. L. Celakovskym, K. H' Máchou, K. J' Erbenem, B'
Němcovou, J. Nerudou, K. Světlou, J. V. Sládkem. S. Čechem.J. Vrchlick m, J. Zeyetem,A. Sovou, o. BŤezinoua o. Theerem),jejichždílopatŤilo
do stŤedujeho badatelskéhozájmu; vedle něho konali pŤednáškya vedli
semináŤe o novočeskéliteratuňe také S. Souček(Ruhopisy králouéduorshy
azelenohorshy),F. Wollman (J. Dobrovsk:Í,
J. Kollár) a R. Jakobson (Čelakovskéhoohlas písníruskj,ch).o ristníslovesnosti a literárněvědnémetodologii pŤednášelF. Wollman, teorii literatury (zvláštěversologii, dá|eotázkám literárního pŤekladu) a kulturním styklim česko.rusk;ímse věnoval
R. Jakobson, problémyliterární kritiky se ve v;Íucezabfva| A. Novák.
od saméhozačátku existence literárněvědné bohemistiky na brněnské
filozofické fakultě sejejí pŤedstavitelévltazné uplatĎovali v celostátních
a kulturních institucíchi akcích(v Českéakademii věd a umění,v KráIov-
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Největšízásluhy o vybudování literárněvědné bohemistiky, organizačně
do semináŤepro slovanskou filologii, měli Stanislav Souček
soustŤeděné
a Arne Novák _ oba byli jmenováni profesory roku 1920. Její vědeck;f a
pedagogickf profil v době meziválečnéutváŤel spolu s nimi Frank Wollman
jejich vědecké
a později takéRoman Jakobson. I kdyžtematickézaměŤení
jsou
patrné
některé
společné
pracích
činnostibylo značněrozdíIné, vjejich
fakultě
filozofické
na
brněnské
bádání
literárněvědné
na
něž
navazuje
rysy,
je to zejménastudium literatury v těsném
i v době poválečnéa současné:
sepětíse slovesnostílidovou a pololidovou a zájem o problematiku české
literatury na Moravě.
V oblasti studia staršíliteratury zaujímal čelnémístoS. Souček,kter
ztělesĎoval tradice pozitivistickéliterární historie, spojenés filologickou
erudicí. V analyticky zaměŤenychpracích podnětně se zab;ival zvláště Tolitea J' A' Komensk m. Iniciátorsképostavenív české
mášemze Štítného
rární historii majíjeho práce věnovanépololidovéliteratuŤe a divadlu doby
barokní a vztahrim mezi literaturou a slovesnostíristní;s nimi koresponduje
badatelská činnostF. Wollmana (prvníprobíral lidovou slovesnostve spojení
s dějinami literatury) a zčástiA. Nováka, kter zaŤadillidovou slovesnost
do sr ch dějin českéliteratury (1936-1939).Bádání o staršíčeskéliteratuŤe
zejménadoby románské a gotickéqfznamn1fm zprisobem obohatily studie
R. Jakobsona.
Novočeskouliteraturou se zab:|'valnejintenzívněji A. Novák, kter! byl
reprezentantem - nikoli ovšemjednostrannym - duchovědněorientované
literární historie. Jeho vynikající schopnosti syntetizačnínašly uplatnění
jsou to prwní
v Ťadě monografií i v PŤehlednlch dějindch literatury české;
zevrubné dějiny českéhoslovesnéhoumění zpracovávajícílátku od období
staroslověnskévzdělanosti ažpo živoupiítomnost v širšímvztahu k vj'voji
ostatních oblastí umění; těžisko celéhodíla tvoff partie o literatuŤe novočeské,v nichž se projevil Novákriv vyhraněn postoj k látce.
ČetnépŤeklady Novákov ch syntetick ch prací rozšiŤovalyinformace
o českémslovesném umění také v zahraničí.Značnou pozornost věnoval
literatury v širšímkontextu
Novák literatuŤena Moravě. Ke studiu české
literaturou se zabyvďi
Novočeskou
slovanskémse soustŤedbvalF. Wollman.
těsnékontakty s
navíc
udržoval
ktery
Jakobson,
a
R.
Souček
rovněŽ S.
meziválečnouuměIeckouavantgardou (zvláštěs V. Nezvalem a V Vančurou).
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Studiu českéliteratury - staršíi nové- věnovali pozornosti badateléjin;fch
vědních oborri, zvláště anglista František Chudoba (1878-1941),romanisté
P. M. Haškovec (1876-1935)a Karel Titz (1880-1940),kteŤíse zab;Ívali
studiem literárních vztahri česko.francouzskÝch.
V oblasti ]iterární teorie se F. Wo]lman propracová,,alk modernímu
pojetíliterárněvědné metodologie,zejménasrovnávacího studia literatury,
a dospěl k závěrrim,jimiž namnoze pŤedjímalsměŤováníliterární vědv ke
studiu morfologickémua typologickémuv pozdějších
letech.Literárněteoreticképráce R. Jakobsona vycháze|y ztradicruské formální školy a zprtncipri československého
literárněvědného strukturalismu a byly novátorské
zejménav oblasti versologie.Literárněteoretick mi otázkami,hlavně problémy literárněvědn;fch metod a směr , se zab]ivali také badatel é z jinj,ch
oborri, zvláště klasick;f filolog Karel Svoboda (1888-1960)a germanisla Jan
Ifuejčí(1868-1942).
Činnostliterárněkritickou soustavně provozovď v mimoŤádnémrozsahu
A. Novák, kter1fse navícvěnoval i teoretickjm a metodologick}ímaspektrim
literárněkritické práce.
Učitelská činnostprofesor v doběmeziválečnébyla v maximální míňe
spjata sjejich zaměŤenímbadatelsk1fon.S. Součekse soustŤedbvalke starší
českéliteratuňe v souhrnn;Íchcyklick;ích kursech i v monografickych pŤednáškách a semináích (v nich se zabyívalhlavně Štitnyma Komenskym);
po jeho smrti (1935)se podílelina v5íucestaršíliteratury A. Novák (staročeskélegendy, satity Hradeckého rukopisu, J' A. Komensk;í),F' Wollman
(staročeskávzděIanostv česk;Ích
zemích,českáliteratura reformační)'R.
Jakobson (literatura ranéhostŤedověku,staročeské
básnictví,literatura
posledníchLucemburkri) a krátce i F. Ryšánek. Dějiny novočeské
literatury
podával soustavně v syntetick;/chpŤednáškoqfchcyklech A. Novák a kromě
toho se zabyval v monotematick;ích pŤednáškácha semináích pŤedními
osobnostmičeské
literatury 19. a 20. století(J. Dobrovsk;Ím,J. Jungman.
nem, J. Kollárem' F. L' Čelakovskym,K. H' Máchou, K. J. Erbenem, B.
Němcovou, J' Nerudou, K. Světlou, J. V. Sládkem. S. Čechem.J. Vrchlic.
k m' J. Zeyerem,A' Sovou, o. BŤezinoua o. Theerem),jejichždílopatŤilo
do stŤedujeho badatelskéhozájmu; vedle něho konali pŤednáškya vedli
semináŤe o novočeskéliteratuŤe také S. Souček(Rukopisy krá,louéd.uorsky
azelenohorskj), F. Wollman (J. Dobrovsk;f,J. Kollár) a R. Jakobson (Čelakovskéhoohlas písnírushÍch).o ristníslovesnosti a literárněvědnémetodologii pŤednášelF. Wollman, teorii literatury (zvláště versologii, dá|e otáz.
kám literárního pŤekladu) a kulturním stykrim česko-rusk;Ímse věnoval
R. Jakobson, problémy literární kritiky se ve vfuce zab'!-la]rA. Novák.
od saméhozačátku existence literárněvědné bohemistiky na brněnské
filozofickéfakultě sejejí pŤedstavitelév raznéuplatĎovali v celostátních
a kulturních institucíchi akcích(v Českéakademii věd a umění,v Králov-
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skéčeskéspolečnostinauk, v Jednotě česk;ichfilologri, v PraŽskémlingvistickém kroužku, Státním ristavu pro lidovou píseĎ,v odbornych komisích
ministerstva školství a národní osvěty, v redakcích odborn;/'chčasopisti,
nouédoby, ve vydávání Vešherlchspis J, A.
v ottouě Slouníhu ruaučném
Komenshého' pŤi edicích spisri TerézyNovákové, Antonína Sovy, Viktora
Dyka atd.).Mnohostrannéstyky měli se soudob:imliterárním děním a zcela
programověse začleĎovalido kulturního Života na Moravě, zvláštěv Brně
(vedeníČasopisuMatice moravské,spolupráce s Moravsk;funmuzeem, styky
s Literární skupinou, živékontakty s brněnsk;im děnímhudebním,divadelním a qÍtvarnym aj.).Bohatékontakty udrŽovali s veŤejnostízvláště počet.
nou Ťadouhojně navštívenyclrpŤednášeko literatuŤea rozsáhlou činnostÍ
popularizační.Soustar'ná práce ve prospěch kulturního děnív širšímzázemí
ocenění;jako pŤftlad moŽno
brněnskéuniverzity se dočkalazaslouženého
uvéstspisovateleFrantiška Táborského,kter1/věnoval slovanskémusemináŤi svou bohatou knihovnu' obsahujícímnoŽství vzácnych publikací'

ffi1

obnova činnostiSemináŤepro slovanskou filologii po 2. světovéválce, po
novébudování
šestiletémuzavŤenívysok;ich škol,vyžadovalapŤedevším
učitelskéhosboru. Z profesorri, kteff prisobili na brněnské literárněvědné
bohemistice pŤedválkou, pokračovalroku 1945 v práci na filozofickéfakultě
jenom F. Wollman; byl však do značnérr'íryvázán vědecko-organizačními
ríkoly a učitelsk mi povinnostmi mimo vlastní obsah bohemistiky. A tak
Iiterárněvědnou bohemistiku na brněnskéfilozofickéfakultě v poválečn ch
letech pŤedstavovalihlavně Jan Vilikovsk ' kter;i byl roku 1939 pŤeveden
do Brna zlJnivetzity Komenského, avšak činnostv Brně rozvíjel fakticky
na brněnskou filozofickou fakulažpo válce, a Antonín Grund, kter1/'pŤešel
tu z Univerzity Karlovy (1945).
Vynikajícímedievalista J. Vilikovsk ve svévědecképráci, pŤedčasně
jeho nenadáIym rimrtírn,razil novécesty hlubšímupoznávání
ukončené
staršíčeskéa slovenskéliteratury, zvláště písemnictvídoby gotické;vyzbro.
jen mimoŤádn1imi znalostmi stŤedověkélatinské literatury a stŤedověké
básnické teorie usilovat o vlklad slovesnéhovytvoru z dobovéhoduchovního
klimatu, v němžvznikl, a o jeho hodnoceníse zŤenímk dobovym podmínkám a normám. Zásh ná je takéVilikovského edičníčinnost'Staršíliteraturou se rovněž zabyva| Antonín Grund, kter;f se zaměŤoval k literatuŤe
renesanční,tehdy málo prozkoumané(v1Ísledkysvéhostudia, v němžnavazoval i na podněty B. Václavka, uložilzvláště do kritickfch edic).Hlavním
pracovním polem Grundov;ím byla literatura novočeská;jeho nejv;Íznam.
nějšímdílem z tétooblastije monografieo K. J. Erbenovi (1935),vykládající
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básníkovu tvorbu v širšímkontextu slovansk ch literatur. Grundovy prár
vycháze|y ztrpělivého sbírání a kritického ověŤovánímateriálu' zeslud:
faktri. Ve studiích z pŤelomučtyŤicát ch a padesát5ichlet rozšiŤovalGrun
wou privodní v podstatě pozitivistickou badatelskou zrík]adnuprohlouben;ft
studiem literatury z aspektri sociologick;/ch a kulturněhisiorickfch.
Nadměrné mrrožstvípedagogicképráce, a to i na jin;fch vysokoškolskfc
pracovištích(Grund napŤíkladpŤednášeltaké na pražskéfilozofickéfaku
tě), násobené mimoŤádně vysokjmi počtyposluchačriv prvních poválečn;Í
letech, vyrrutilo si rozsáhlou q/pomoc externích učitelÁt.y.r'.it' Staršílitl
raturu pŤednášeliJan Vilikovsk (nejstaršíčeskélegendy,staročeskédri
ma, literatura husitská), Antonín Grund (renesančnízábavná prríza,světsk
poezie renesanční)a profesor peilagogickéfakulty JosefHrabák, pověŤen
pŤednáškamina filozofickéfakulG od roku 1945 (vyzrrílágotika, s|isovate,
ská a mecenáŠskáčinnostKarla tV, renesančuía barokni drama} po smrt
J. Vilikovskéhtl pÍevzaljeho učitelsk;irívazekspolu s J.Hrabákem Ltoní.
Skarka, docent Karlovy univerzity (nejstaršípamátky českého
písemnictv
počátky staročeskélyriky, Alerandreis, románská a raně gotická doba
českéliteratuŤe,J. A. Komensk;fjako básnft). V;/uku novéčeskéliteratur
zajišťovaliA. Grund v pŤehledrqfchi morrogr.afick]Ích
pŤednáškácha seminá
ffch (v monoternatick;ich lekcíclr se zab;ival Rukopisy knilouéd,uorshj,nlt
zelenohorsh!,nl, J.K. T}lem, K. J. Erbenem, K. Havlíčkem,T. Novákovor
a V' Dykenr), dále J. Hrabák (pŤehleddějin českéliteratury), oldi1ch Krá
lík, kter]Ípak pŤešelna nově ziízenou univerzitu v Olomouci (obrozenínr
Moravě, poezie 6. B;gz,.iny),od roku ]950 Artur Závodsk! (literatura or
devadesá{fch let, F' L. Čelakovsk:Í).o literární teorii a *"todologii pŤ"d
nášeli A. Grund a F. Wollman, literárrrí kritice se věnovali ve rnÍuceJ. Hra
bák a A. Závodsk!,.
Rozvoj kulturního a vědeckéhoŽivota po osvobozeníkladl pŤedučitelsk
sbor značné koly raké v oblasti organizátorské a Ťídící
práce, a to nejer
v rámci místním,ďe i ce]ostátním.Učiteléčeskéliteratury vyvíjeli rozsáh
lou činnostv Českéakademii věd a umění, v Královské iesLé spoleenost
nauk, v Matici české,zričastnili se budování akademického Ústavu prr
českouliteraturu a Památníku nrírodníhopísemnictví,byli členyedičnírad;
Národní knihovny a Památek staré literatury české,podfleli se na veden
(Listy filologické,ČasopisNárodního muzea), spolupra
vědeck ch časopisťr
covali se Sdruženímmoravsk;fch spisovatelri, se Slezsk;/m studijním rista
vem a podobně. Značnoupozornost vénovalirozšiŤovánístykri s veŤejnost
velk;f ohlas měly zvlášt;ěpŤednáškovécykly o Slezsku a o slovanství v čes
kém,národr,írnžilrltě, poŤádanéfiltlzofickorrfakultou, v nichž vystoupil:
s odborn;ínri pŤedrráškamiA. Grund a J. Vilik<lvsk;Í.

308

ské českéspolečnosti nauk, v Jednotě česk;Íchfilologri, v PraŽském lingvistickénr krouŽku, Státním rístavu pro lidovou píseĎ, v odborn;fch komisích
ministerstva školství a národní osvěty, v redakcích odborn;Ích časopisri,
v ottouě Slouníhu ruaučnémnoué doby, ve vydávání Vešherlch spis J. A.
Komenshého, pŤi edicích spisťr Terézy Novákové, Antonína Sovy' Viktora
Dyka atd'). Mnohostranné styky měli se soudob m literárním děním a zcela
programově se začIeĎovali do kulturního Života na Moravě, zvláště v Brně
(vedení Časopisu Matice moravské, spolupráce s Moravsk;Írn muzeem, styky
s Literární skupinou, živékontakty s brněnsk rn děním hudebním, divadelním a vytvarnym aj.). Bohaté kontakty udržovali s veŤejností zvláště početnou Ťadou lrojně navštívenych pŤednášek o literatuŤe a rozsáhlou činností
popularizační. Soustar'rrá práce ve prospěch kulturního dění v širším zázemí
brněnské univerzity se dočkata zaslouženého ocenění;jako pŤftlad možno
uvést spisovatele Františka Táborského, kter1f věnoval slovanskému semináÍi svou bohatou knihovnu' obsahující množství vzácnych publikací.

obnova činnosti SemináŤe pro slovanskou filologii po 2. světové válce, po
šestiletém uzavŤení vysok;Ích škol, vyžadovala pŤedevšímnové budování
učitelského sboru. Z profesorti, kteŤí prisobili na brněnské literárněvědné
bohemistice pŤed válkou, pokračoval roku 1945 v práci na filozofické fakultě
jenom F. Wollman; byl však do značné míry vázánvědecko-organizačními
tíkoly a učitelskymi povinnostmi mimo vlastní obsah bohemistiky. A tak
literárněvědnou bohemistiku na brněnské filozoflcké fakultě v poválečnych
letech pŤedstavovali hlavně Jan Vilikovsk , kte4Í byl roku 1939 pŤeveden
do Brna zlJntverzity Komenského, avšak činnost v Brně rozvíjel fakticky
ažpová|ce,a Antonín Grund, kte4f pňešel na brněnskou filozofickou fakultu z Univerzity Karlovy (1945).
Vynikající medievalista J. Vilikovsk]f ve své vědecké práci, pŤedčasně
ukončené jeho nenadál]fm rimrtím, raz7| nové cesty hlubšímu poznávání
starší českéa slovenské literatury zvláště písemnictví doby gotické; vyzbro.
jen mimoŤádnymi znalostmi stŤedověké]atinské literatury a stŤedověké
tásnické teorie usiloval o qÍklad slovesného vytvoru z dobového duchovního
klimatu, v němž vznikl' a o jeho hodnocení se zŤením k dobovym podmínkám a normá m. Zás|lžná je také Vilikovského ediční činnost' Starší litera.
turou se rovněž zabyva|Antonín Grund, ktery se zaměŤoval k literatuŤe
renesanční' tehdy málo prozkoumané (v;ísledky svého studia, v němŽ navazoval i na podněty B. Václavka, uloŽil zvláště do kritick)ích edic). Hlavním
pracovním polem Grundoqím byla literatura novočeská; jeho nejv znam.
dílem z této oblasti je monografie o K. J. Erbenovi (1935), vykládající
"ajsi*
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básníkovu tvorbu v širšímkontextu slovansk]/chliteratur. Grundovy práce
vycházely z trpělivého sbírání a kritického ověŤovánímateriálu. ze studia
faktri. Ve studiích z pŤelomučtyŤicát ch a padesálfch let rozšiŤovalGrund
svou privodní v podstatě pozitivistickou badatelskou základnu prohlouben1im
studiem literatury z aspekt sociologick ch a kulturněhistorick;fch'
Nadměrné mrroŽstvípedagogrcképráce, a to i na jin;fch vysokoškolsk;fch
pracovištích(Grund napŤftlad pŤednášeltaké na pražskéfilozofickéfakultě), násobenémimoŤádněvysokjmi počtyposluchač v prvních poválečn ch
letech,vynutilo si rozsáhlou v pomocexterníchučitelsk1Éch
sil' Staršíliteraturu pŤednášeliJan Vilikovsk;i (nejstaršíčeskélegendy, staročeskédrama, literatrrra husitská), Antonín Grund (renesančnízébavnáptÓza, světská
poezie renesanční)a profesor petlagogickéfakulty Josef Hrabák, pověŤen;f
pŤednáškamina filozofickéfaku]tě od roku 1945 (vyzrálá gotika, spisovatelská a rnecenášskáčinnostKarla IV, renesančrría barokní drama); po smrti
J. Vilikovskéh<rpÍevzaljeho učitelsk5i vazek spolu s J.Hrabákem Antonín
Škarka,docent Karlovy univerzity (nejstaršípamátky českého
písemnictví,
počátky staročeskélyriky, Alexand.rcis, románská a raně gotická doba v
českéliteratuŤe,J. A. Komensk jako básník). V;fuku novéčeskéliteratury
zajišťovaliA. Grund v pŤehledrl1/chi morrografick;fc}rpŤednríškácha semináŤích(v monoternatick;/ch lekcícir se zab;ÍvalRukopisy krdlouéduorsh!,mu
zelenohorshfnt, J ' K, T}lem, K. J. Erbenem, K. Havlíčkem,T. Novákovou
a V. Dykenr), dále J. Hrabák (pŤehleddějin českéliteratury), oldŤich Králík' kterf pak pŤeŠel
na nově zŤízenouuniverzitu v olomouci (obrozenína
Moravě' poezie o. BŤeziny), o<iroku 1950 Artur Závoďsky (]iteratura od
devadesát ch let, F, L' Čelakovsk;i).o literární teorii a metodologiipŤed.
nášeli A. Grund a F. Wollman, literárrrí kritice se věnovali ve qfuce J. Hrabák a A' Závodsk;Ý.
Rozvoj kulturního a vědeckéhoživotapo osvobozeník]adl pŤedučitelsk1i
sbor značnéríkoly uakév oblasti organizátorské a Ťídící
práce, a to nejen
v rámci místním,ale i ce]ostátním.Učiteléčeskéliteratury vyvíjeli rozsáhlou činnostv Českéakademii věd a umění, v Královské českéspolečnosti
nauk, v Matici české,zričastnili se budování akademického Ústavu pro
českouliteraturu a Památníku národního písemnictví,byli členyedičnírady
Národní knihovny a Památek staréliteratury české,
podílelise na vedení
(Listy filologické,ČasopisNárodního muzea)' spolupravědeck1fchčasopisťr
covali se SdruŽením moravsk;fch spisovatelri, se Slezsk1y'mstudijním ristavem a podobně. Značnoupozornost vénovalirozšiŤovánístykri s veŤejností;
velk1fohlas měly zvlášl;ěpŤednáškové
cykly o Slezsku a o slovanstvív českém,národriírnŽilotě' poňácl.néfiloz.rfickorrfakultou, v nichž vystoupili
s odborn;fnri pňedrráškamiA. Grund a J. Vilikovskf'
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Na pŤelomu čtyŤicát ch a padesát;Íchlet došlo k podstatn;fm změnám v
oblasti pedagogické(reforma vysokoškolskéhostudia) i v organizačnístruksemináŤribyly roku 1957 zÍizeny
tuŤefakultních pracovišť(místob1ival1Ích
filologii vznik]a katedra
pro
SemináŤe
slovanskou
Rozdělením
katedry).
českéhoa s]ovenskéhojazykaa literatury, katedra rusistiky a katedra slavistiky. V této době se literárněvědná bohemistika ocitla pŤed vážn mi
problémypersonálními. Nejcitelnějšíztrátu zprisobilo náhlé umrtí A. Grunda (1952);kromě toho F' Wollman pŤešelna katedru rusistiky,'o' Králík
zcela pŤesunul svoje prisobenína Univerzitu Palackého a A. Skarka na
Karlovu univerzitu (od 1951).Nedostatek učitelsk;fchsil byl pŤeklenut pŤevedenímJ. Hrabáka z pedagogickéfakulty (1953),dále získávánímmlad;fch
absolventri z ptaxe a postupn;Ímzvyšovánímjejich kvaliflkace zejména
formou vědeck ch aspirantur; jejich qfběr byl prováděn se zŤenímk pracovní specializaci tak, aby katedra byla schopna plnit všechnypedagogické
ríkolyinterními silami. Roku 1950se stal asistentem DušanJeŤábek,roku
1953 pŤišelz učitelskéslužbyna stŤedníškoleMilan Kopeck , v témžroce
byli pŤijatiza asistenty Milan Suchomel a Karel Palas, o rok později Mastimil Válek a v roce 1956 Pavel Pešta.V roce 1960pŤešelz brněnsképedagogickéfakulty František Tenčík,o r.okpozději byl pŤeŤazenz katedry dějin
umění oleg Sus. Roku 1963 došlok dďším změnám v organizačnístruktuŤe
a sloverrskéhojazyka
slavistickych filologick]fchpracovišť.Z katedry českého
a literatury a z katedry slavistiky byla vytvoŤenatŤisamostatná pracoviště:
literatury a literární vědy, katedra českéhojazyka,slovanské,
katedra české
indoewopské a obecnéjazykovědy a katedra slovansk;/ch literatur' divadelní
na poslednějmenovanou katedru
vědy a filmovévědy' A. Závodsk:/.pŤešel
jejím
1964
byl pŤevedenz Univerzity Palacvedením.Roku
a byl pověŤen
vědy JiŤíLevy, roku 1968 byl
literární
literatury
a
české
na
katedru
kého
z katedry etnografiea folkloristiky Bohuslav Beneša v roce 1969
pŤeŤazen
pris"t novináŤsképraxe odborn]f pracovník bez pedagogickéhorivazku
"
Bohumi] Marčák.
Vědeckov:/zkumnou činnostučitelrikatedry sjednocovalo směŤováník
všestrannéinterpretaci literárníchjevri' i kdyŽjejich odborná práce byla
individuálně diferencována.V čelepracovištěstáI J. Hrabák. Mezi kolektivní odbornéakce katedry českéliteratury patŤily zv|áštědvě versologické
zahraničníchbadatelri (referáty
konference (1963, 1966) s velkou Írčastí
byly publikovány ve sbornícíchTeorie ueršeI, II , 1966 a 1968),konference
o problematice barokního umění (1967, pŤíspěvkybyly zveŤejněnyve sborníku o barohníkultuŤe,1968) a sborníky studií zab]ivajícíchse novou a
staršíliteraturov,:BedŤichVdclauek (1963),Cesty h dnešhuI, II (1963,7966)
a Literd'rněuěd'né
stud'íe(Prof. Josefu Hrabáhoui k šedesdtindm,1972).Ye
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spolupráci s brněnskou pobočkouSvazu československch spisovatelri zajiš.
ťovalakatedra hlavrrímireferáty a diskusními pÍíspěvkysympozium o moderní prÓze (1960) a o literární kritice (1961)'
Vědecká činnostliterárněvědn;ích bohemistli se orientovala pŤedevším
k dějinám českéliteratury. Literárněhistorické studium bylo rrejsoustŤeděnějšív oblasti v;izkumu staršíčeskéliteratury. J. Hrabák v množství
studií,kniŽníchpublikací a kritick]fch edic věnoval pozornostideovéa formové anal;Ízepamátek zv|áštěobdobívrcholné gotiky a baroka, zejména
lidového,dále vfvoji verše,literárních žánrri a otázkámmetodologick;Ím,
pŤičemžznačná částjeho prací měla záklaď srovnávací (zabfval' se také
studiem vztahri mezi literaturou českoua polskou).SvéschopnostisyntetizačníosvědčilHrabák zejménav ..akademick5Ích,,
Dějiru1chčeské
liteiatury
1 (1959)'kteréredigovaIazvětšíčástitakénapsal. Literaturu obdobírenesance systematicky zkoumal M. Kopeck;Í.Věnoval jí Ťadudílčích
studií a
několik knižníchprací (zvláštěmonografieo Konáčovi, 7962,ao Veleslavínovi, L962),v nichŽ obohatil poznávání literatury tétoepochy zejména
Ťešením
otázek filiačnícha nálezy pramennépovahy.Vedle toho se Kopeck;Í
zab,lval i slovesnostíbarokníhoobdobí,coždokládájeho publikac" o v' B.
JestŤábském(1969),jeho práce o homiletice, h5,.rnnografii,
pololidovétvorbě
a činnostediční.Kopeckéhostudie majído značnémíry zaměŤenísrovnávací;jsou orientoviínyke vztahrim české
literatury k literatuŤepolské'luŽickosrbskéa německé'Českébarokní literatuŤese věnoval také K. Paras,
kter:/'se zajíma| hlavně o veršovanépololidové skladby a jejich vztahy k
oficiálnímu proudu soudobéliteratury. Studium pololidovéliteratury a relací
mezi slovesn]fmfolklÓrem a písemnictvímv rámci slovanskémi se zŤením
k slovesn;fmkontaktrim ve stŤedoevropském
prostoru tvoŤilojednuz hlavníchoblastíbadatelskéhozájmu B. Beneše,vyzbrojenéhoodborn1|nn
školením folk]oristick;|.rn
i literárněvědn;/m.V;izkumu veršovanéepiky 14. století
na podkladě srovnávacímse věnoval za svéhoprisobenína filozofickéfakultě
P. Pešta' Starší českouliteraturou se rovněŽ zabjna|í někteff badatelé z
jin ch oboni, zvláště klasick;i filolog Jaroslav Ludvíkovsk;/v studiícn o
stŤedověkém
latinském písemnicM v Čechácha germanista Leopold Zatočll
v pracíchlyšetÍujících
vztahy stŤedověk;ích
památek k literaturám gerrnánsk;Ím;z germanistri stŤednígenerace inklinuje k tétoproblematice Eva
Uhrová.
Novočeskouliteraturou se zab;ival systematicky D' JeŤábek, zaméŤeny
hlavně k anal;ízeideově esteticképroblematiky literatury na širokémpozadí
kulturně historickém.Věnoval se hlavně tvorbě druŽiny májovéa dějinám
Iiterární kritiky, dále literatuŤe na Moravě, vztahrim mezi českoua slovenskou literaturou a dějinám českého
dramatu. V pracíchJ. Hrabáka vztahujících se k tomuto období zaujímá pŤednímísto publikace o pŤedstavitelích
českéliteratury na Moravě, o kompozici a stylu modernípoezie a o v:/voji
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spolupráci s brněnskou pobočkouSvazu československ;fch
spisovatelri zajišťovalakatedra hlavními referáty a diskusními pÍíspěvkysympozium o
moderní prÓze (1960) a o literární kritice (1961).
Vědecká činnostliterá'rněvědnych bohemistri se orientovala pŤedevším
k dějinám českéliteratury' Literárněhistorické studium bylo rlejsoustŤe.
děnějšív oblasti v5ízkumustaršíčeskéliteratury. J. Hrabák v mnoŽství
studií,knižníchpublikacía kritick;Íchedic věnoval pozornostideovéa formovéanal;Ízepamátek zvláště obdobívrcholnégotiky a baroka, zejména
lidového,dále qÍvoji verše,Iiterárních žánrri a otázkámmetodologick;Ím,
pŤičemžznačná částjeho prací měIa zák|ad srovná.rací (zabyva| se také
studiem vztah mezi literaturou českoua polskou)' SvéschopnostisyntetizačníosvědčilHrabák zejménav ''akademickj,ch,,Dějindch české
literacury
1 (1959)'kteréredigoval a z většíčástitakénapsal. Literaturu obdobírenesance systematicky zkoumal M. Kopeck;í.Věnoval jí Ťadudílčích
studií a
několik knižníchprací(zvláštěmonografieo Konáčovi, Ig62, ao Veleslavínovi, 1962),v nichž obohatil poznávání literatury tétoepochy zejména
Ťešením
otázek filiačnícha náIezy pramennépovahy.Vedle toho se Kopeck;f
zab val i slovesnostíbarokníhoobdobí'coždokládájeho publikac" o v' s.
JestŤábském(1969),jeho práce o homiletice, hy.rnnografii,pololidovétvorbě
a činnostediční.Kopeckéhostudie majído značnémíry zaměŤenísrovnávací;jsou orientovány ke vztahrim českéliteratury k literatuŤepolské,lužickosrbskéa německé.Českébarokní literatuŤese věnoval také K. Palas,
ktery se zajíma|hlavně o veršovanépololidovéskladby ajejich vztahy k
oficiďnímu proudu soudobéliteratury. Studium pololidovéliteratury a relací
mezi slovesn]fmfolklÓrem a písemnictvímvrámci slovanskémi se zŤením
k slovesnfm kontaktrim ve stŤedoel'ropskémprostoru tvoŤilojednu z hlavníchoblastíbadatelskéhozájmu B. Beneše,vyzbrojenéhoodborn]fon
školením folk]oristick]fmi literárněvědn m. V}ízkumuveršovanéepiky 14. století
na podkladě srovnávacímse věnoval za svéhoprisobenína filozofickéfakultě
P' Pešta. Staršíčeskouliteraturou se rovněž zab,fvaliněkteŤíbadateléz
jinfch oborri, zvláště klasick filolog Jaroslav Ludvíkovsk;ív studiích o
stŤedověkém
latinském písemnictvív Čechácha germanista Leopold Zatočil
v pracíchvyšetŤujících
vztahy stŤedověk;ichpamátek k literaturám germán.
sk;Ím;z germanistri stŤednígenerace inklinuje k tétoproblematice Eva
I-Ihrová.
Novočeskouliteraturou se zab val systematicky D. Jeňábek, zaměteny
hlavně k ana|yzeideověesteticképroblematiky literatury na širokémpozadí
kulturně historickém.Věnoval se hlavně tvorbě druŽiny májovéa dějinám
literární kritiky, dáIe literatuŤe na Moravě, vztahrim mezi českoua slovenskou literaturou a dějinám českého
dramatu. V pracíchJ' Hrabáka vztahujících se k tomuto období zaujimá pŤednímísto publikace o pŤedstavitelích
českéliteratury na Moravě, o kompozici a stylu moderní poezie a o vywoji

Na pŤelomučtyŤicátch a padesát5íchlet došlok podstatn:/mzměnám v
oblasti pedagogické(reforma vysokoškolskéhostudia) i v organizačnístruk.
tuŤefakultních pracovišť(místob val;fch semináiri byly roku 1957 zÍízeny
katedry). Rozdělením SemináŤe pro slovanskou filologii vznikla katedra
českéhoa slovenskéhojazyka a literatury, katedra rusistiky a katedra slavistiky. V této době se literárněvědná bohemistika ocitla pŤedváŽn]fmi
problémypersonálními. Nejcitelnějšíztrátu zprisobilo náhlé umrtí A. Grrrnda (1952)lkromě toho F. Wollman pŤešelna katedru rusistiky,'o' Králík
zcela pŤesunul svoje prisobenína Univerzitu Palackého a A. Skarka na
Karlovu univerzitu (od 1951).Nedostatek učitelskychsil byl pŤeklenut pŤevedenímJ. Hrabáka z pedagogickéfakulty (1953),dďe získávánímmlad;fch
jejich kvalifikace zejména
absolventri z praxe a postupnym zvyŠováním
jejich
se zŤenímk pracovprováděn
qfběr byl
formou vědeck ch aspirantur;
pedagogické
plnit
všechny
byla
schopna
katedra
ní specializaci tak, aby
roku
JeŤábek,
Dušan
asistentem
se
stal
1950
Roku
si1ami.
interními
rikoiy
l.953prišel z učitelskésluŽby na stŤedníškoleMilan Kopecky, v témŽroce
bvli pi.ijati za asistenty Milan Suchomel a Karel Palas, o rok později Masti*ii vat"t u v roce 1956 Pavel Pešta.V roce 1960 pŤešelz brněnsképedagogickéfakulty František Tenčík,o rok později byl pŤeŤazenz katedry dějin
.lmo.'i oteg sus. Roku 1963 došlok dalšímzměnám v organizačnístruktuŤe
jazyka
slavistickfch filologick]fch pracovišť.Zkateďry českéhoa slovenského
pracoviště:
samostatná
tŤi
vytvoŤena
byla
slavistiky
a literatrrry a z katedry
literatury a literární vědy,katedra českéhojazyka,slovanské,
katedra české
indoewopskéa obecnéjazykovědya katedra slovans\fch literatur' divade]ní
vědy a fiimovévědy' A' Závodsky pŤešelna poslednějmenovanoukatedru
a byl pověŤenjejím vedením.Roku 1964 byl pŤevedenzUniverzity Palacliteratury a literární vědy JiŤíLev;Í,roku 1968 byl
keho na katedru české
pŤeŤazen
z katedry etnografiea folkloristiky Bohuslav Beneša v roce 1969
pris"t novináŤsképraxe odborny pracovník bez pedagogickéhorivazku
"
Bohumil Marčák.
Vědeckov;/,zkumnoučinnostučitel katedry sjednocovalo směŤováník
všestrannéinterpretaci literárníchjevri, i kdyžjejich odborná práce byla
individuálně diferencována.V čelepracovištěstál J. Hrabák. Mezi kolektivní odbornéakce katedry českéliteratury patŤily zvláště dvě versologické
(referáty
konference (1963, 1966) s velkou ričastízahraničníchbadatelri
konference
1968),
a
byly publikoványve sbornícíchTeorieueršeI, II,L966
o p.ott"m'tice barokního umění ( 1967, pŤíspěvkybyly zveŤejněnyve sborse novou a
.'ftu o barokní hultuíe,1968) a sborníky studií zab1ivajících
staršíliteraturow:BedŤichVáclaueh (1963),Cesty h dneškuI, II (1963, 1966)
stud'íe(Prof. Josefu Hrabáhoui h šedestitiná,m,lg72).Ye
a Literá,rněuěd,né
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verše. Nová literatura patŤila téŽk hlavním okruhrim odbornéhozájmu
A. Závodského,kter;/,sev dalšíchletech koncentroval k dějinám dramatu
a divadla. Na novodobouliteraturu pro děti a mládeŽ se specializoval F'
Tenčík.Po Ťadu let se soustŤeďoval k jejím otázkám teoretick1|'ma metodologick m. M. Suchomel se soustŤedbval ke studiu moderní ptÓzy a k
dějinám moderníkritiky. V. Válek zpočátkuinklinoval k literatuŤe obrozenské,později se zaměŤilna studium novodobémemoárovéliteratury. B. Marčák zjišťovalv pramenn ch a bibliografick;fch pracích ríčastspisovatelri
otázek moobdobína vfrasĎovánízákladních teoretick5ích
meziválečného
derníhoumění;po skončenítohoto írkoluse věnoval studiu dějin literárních
periodik na Moravě do roku 1918'Novočeskouliteraturou se rovněžzab1fvali A' Gregor' M. Kopeck , K. Palas a P' Pešta.Většina bohemistri věnoliteratuŤe i v práci ediční;na tomto poli byli činní
vala pozornost novočeské
zvláště D. JeŤábek a V. VáIek, dále J' Hrabák, M.Kopeck , K. Palas, M.
literatury se obírali
Suchomel, F. Tenčíka A. Závodsky. Studiem novočeské
také někteŤíbadatelé z jin;ich vědních oborri; kromě pracovníkri slavistic.
letech
kfch disciplín byl k tomuto zkoumání zaměŤenzvláště v dŤívějších
romanista Vladimír Stupka, kte4Í také sledoval - obdobnějako romanisté
otakarNovák, Jaroslav Rosendorfsk a Jaroslav Fryčer - spoje novočeské
k bá.
J. Luclvíkovskyse soustŤed'oval
literatury s románsk m prostŤedím;
Rihistorik
a
kultury
antické
k
tradicím
literatury
české
ďání o vztazích
chard Pražák se zab]Ívalkulttrrními styky česko-slovensko-mad'arsk;Ími.
Z ptaci patŤícíchdo oblasti literární teorie byly nejzávažnějšíspisy versologické. J. Hrabák se zab:ival soustavně od tŤicátfch let poetikou v celém
rozsahu' speciálně versologií,a to systematickou i qÍvojovou.MimoŤádné
zásluhy o teorii verše,a to na srovnávacím základě, si získal pŤedčasně
zesnuly J . Levy . Byl také autorem prrikopnick;fch prací o teorii pŤekladu,
promyšlel uŽití exaktních metod v literární vědě, uvažoval o možnostech
á mezích kvantitativních postupri. o. Sus dělil svrij talent mezi estetiku
- s pŤesahy do literární vědy, ale také do muzikologie _ a mezi literární
kritiku. Věnoval se studiu dějin českéestetiky klasické i současnév komparaci s v:/vojemestetickéhomyšlenízvláště německéhoa ruského,analyzoval moderní literárněvědné snrěry a otázky poetiky, zasloužil se o osvětlení českéhostrukturalismu v jeho historickém kontextu, opakovaně ho
piitahovala problematika meziválečnéavantgardy. Zásadním zptisobem
česképoezie, ale takéhumoristy
zhodnotil některé pňedstavitele pŤítomné
faktu, literaturu zábavnou
glosoval
literaturu
záběru
v
širokém
a satiriky;
i periferní. Vedle něho byli v práci literárněkritické nejvícečinníJ. Hrabák
a M. Suchomel, kteŤíse zaměŤovalihlavně k ana|yzenejnovějšíprÓzy, dále
literatuŤepro mládeŽ;divadelníkritiku pěstovali
F. Tenčík,soustŤeděn:/'k
A.
Závodsk:í.
a
D. JeŤábek

Reforma vysokoškolskéhostuclia zaváděná
do praxe od roku 1949vyžadovala si pŤebudovánístru-ktury i naptnc
vyut<yriiu.ut,'r.y; lyry
o"""u .,.noveny pŤednriškva seP]láŤe, zavedeny
enryklopedicr.o pi"ďaÉ{'l
iodobně. Množstvípedagogicképráce bylo násob"eno
zÍízenímstudiadálkového
a externího,kterése rozrostlo r]o značn'fchrozměrri
zejménuu" a*no potovině padesá|lch let a na začátkulet šeáesá|/ch;
k nomu jes;; ;,il;l" d"""leté studium postgraduální pro stňedoškoísko
profesory (1969).Někteňí
učitelévypomáhali ve qfuce na jin;íchvysokych
štolách, .'ctt.n.."r.o.,,'.,uri
pedagogickoučinnosti.'' 'ah.uniči; D. jeňaíek
prisobil v roce 1961 na univeruitě v Greifswaldu a M. Kopeck;Ív
letech 1963-1964na univerzitě v
Berlíně.
- ' lo-značnéšíŤkyse rozrostla odborná spolupráce s mimofakultními
vědeck;fmi a kulturními institucemi u ei.'.'o.i popularizační.
Učiteléčeské
literatury udrŽovali těsnéstyky s Čsev
r.r.Hrabák byl členemuměnovědnéhokolegia ČSAV a jeho členembyl do svJ
smrti takéJ. Levj, a později
Kpe.ckÝ; ten se podílelna-vydávání díla J. A.
Komenského,
{.
némPedagogick;imristavem ČSA\D,s Ústa.'e. pro
"".gJ;""učeskouliteraturu
ČSAV
(zvláštějeho brněnsk;y'mpracovištěm),
dále se Slezskjm stavem (e._z*oasky), Památníkem Petra
(J. Érabák, A. ZavádskÝ), . r"*r.Ýto..'i
tétemslavistri (do roku P."1lč"
1969 byl členemJ. Hrabák, poiJ rrl. x"p".[l'l,
.
literárním oddělením Moravského muzea .,,
Brně, s brněnskou p"l"er.""
Historického ristavu ČSAv (ritast na vypracování
dějin Brna) a s ,,!de"kymi
institucemi v zahraničí.Podíleli ." tato na vedení
vědeck;fcha kulturních
časopisri(Českáliteratura, Listy filologické,Esietika,
Národopisnéaktuality, Literatura ve škole,Štěpnice,Z|atj máj,Brno
v minulosti a dne.'Č..oli: Yď1:" moravské,Sbornft prací fiiozofickéfakulty brněnskéuniverzity,
Dialog, Host do domu,
měIi pracovnístyky s ŤadounakladatelstvÍ,
|]yeni
popŤípaděbyli členyjejich
edičníchrad, spolupracovali s filmem, s rozhlasem, s brněnskymi a moravsk mi divaďly, bylitinní
v kulturních komisích
jihomoravského KNV a NV v Brně,
.pot*|.á.o.,,'li se Svazem českosloven.
sk;ich spisovatel , zvlá-štěs jeho brninsťou pobočkou'
Značnoupo"o'.'o.,
::""]ďi ryt"larizaci q/sledkri odbornéhostuáia v rozhlase, televizi, v populárně vědeckémi denním tisku, v knižních prácích
a desíikách,,ur";^,,y.r'
pŤednášek,organizovan,lch zejménabrněnskou
pobočkouLiterárněvědné
společnosti pŤi ČSAV.

V sedmdesátyícha osmdesátfch letech došIoke
značnym změnámorgani.
začníma personálním.Do 31. 3. 1979mělo pracoviště
název Katedra české
literatury. od 1. 9. 1981 do 31. 8. 1985 uyto ao
katedry začleněnooddělení
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verše.Nová literatura patŤila téŽk hlavním okruhrim odbornéhozájmu
A' Závodského,kte4f se v dalšíchletech koncentroval k dějinám dramatu
a divadla. Na novodobouliteraturu pro děti a mládež se specializoval F.
Tenčík.Po Ťadu let se soustŤedbval k jejím otázkám teoretickym a meto.
dologick;ím.M' Suchomel se soustŤedbvalke studiu moderní prÓzy ak
dějinám moderníkritiky. V Válek zpočátkuinklinoval k literatuŤe obrozenské,později se zaměŤilna studium novodobémenroárovéliteratury. B. Marčák zjišťovalv pramennych a bibliografick1fch pracích ričastspisovatelri
meziválečnéhoobdobína v5{asĎovánízákladních teoretick]fch otázek moderníhoumění;po skončenítohoto rikolu se věnoval studiu dějin literárních
periodik na Moravě do roku 1918.Novočeskouliteraturou se rovněžzabyvali A. Gregor, M. Kopeck;Í,K. Palas a P. Pešta.Většina bohemistri věnona tomto poli byli činní
literatuŤei v práci ediční;
vala pozornostnovočeské
K. Palas, M.
M.Kopeck;i,
V.
Válek,
dáIe
J.
Hrabák,
a
zv]áště D. JeŤábek
literatury se obírali
Suchomel, F. Tenčíka A. Závodsk . Studiem novočeské
takéněkteŤíbadateléz jinÝch vědníchoborri;kromě pracovníktislavisticletech
k1fchdisciplín byl k tomuto zkoumání zaměŤenzvláštěv dŤívějších
romanista Vladimír Stupka, kter takésledoval - obdobnějako romanisté
otakar Novák, Jaroslav Rosendorfsk1fa Jaroslav Fryčer - spoje novočeské
literatury s románsk;ímprostŤedím;J'Ludvíkovsk;Íse soustŤedbvalk báďáni o vztazích českéliteratur.y k tradicím antické kultury a historik Richard Pražák se zab;Ívalkulturními styky česko-slovensko.mad'arsk3ími.
Zpraci patŤícíchdo oblasti literární teorie byly nejzávažnějšíspisy versologické.J' Hrabák se zabyval soustavně od tŤicát ch let poetikou v celém
rozsahu, speciálně versologií,a to systematickou i vyvojovou.MimoŤádné
zásluhy o teorii verše,a to na srovnávacím základě, si získal pŤedčasně
zesnuly J . Levy. Byl takéautorem prrikopnick;fchpracío teorii pŤekladu,
prom1/.šlel
užitíexaktních metod v literární vědě, uvaŽoval o možnostech
postupri.o. Sus dělil svrij talent mezi estetiku
kvantitativních
a mezích
- s pŤesahy do literární vědy, ale také do muzikologie _ a mezi literární
v komestetiky klasickéi současné
kritiku. Věnoval se studiu dějin české
paraci s vyvojem estetickéhomyšlenízvláště německéhoa ruského, analy.
zoval moderní literárněvědné snrěry aotázky poetiky, zaslouŽil se o osvětlení českéhostrukturalismu v jeho historickém kontextu, opakovaně ho
pŤitahovala problematika meziválečnéavantgardy. Zásadním zprisobem
poezie,ale takéhumoristy
české
zhodnotil některépŤedstavitelepŤítomné
literaturu zábavnou
glosoval
faktu,
literaturu
záběru
a satiriky; v širokém
i periferní. Vedle něho byli v práci literárněkritické nejvícečinníJ. Hrabák
a M. Suchomel, kteff se zaměŤovalihlavně k ana|yzenejnovějšíprÓzy, dá|e
F. Tenčík,soustŤeděnyik literatuŤe pro mládež; divadelní kritiku pěstovali
D. JeŤábek a A. Závodskv.
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Reforma vysokoškolskéhostuclia zavád,ěnádopraxe
od roku lg49'yŽadovala si pŤebudovánístrr'ktury i náplně v5j'uky
liierat,,.y; uyty p"l,.,e .tunoveny pŤednáškya semináŤe,zavedenyencyklápedicko
pr"aíair.v u |odobně. Množstvípedagogicképráce bylo .'a.ole.,o
zÍízenímstudiadálkového
a externího,kterése rozrostlo do značn:/'ch
rozměrri zejménave druhépolovině padesátÝch let a na začátkulet šeáesát:ich;
k němu ještopribyl.odvo.,leté studium postgraduální pro stŤedoškoíské
profesory trgosl' Ňatt"ii
učitelévypomáhali ve v5íuce.na
jinÝch vysok1ichštolách, .,ott"rr..y[o,'a1,uri
pedagogickoučinnosti v zahraničí;D. jeŤáilek
prisobil v roce 19á1 .'á u.,i
Greifswaldu a M' Kopeck1iv letech 1963-1964na
univerzitě v
:".?]tu""
I'erllne,
značnéšíŤkyse rozrostla odborná spolupráce
s mimofakultními
- - !o
vědeck;fmi a kulturními institucemi a činnostpopularizační.
Učiteléčeské
literatury udrŽovali těsnéstyky s Čsev
r.r.Hrabák byl členemuměnovědnéhokolegia ČsAv a jeho členembyl do svésmrti
takéJ' Lev;ía později
K3e.ckÝ; ten se podílelna-vydávání díla J. A' Komenského,
{.
o.gJ;i"o'unémPedagogick;Ím stavem ČSAV),s Ústavem pro
českouliteraturu CSAV
(zvláštějeho brněnsk m pracovištěm),
dále se Slizsk.im stavem (A. Zavoď.
sky), Památníkem Petra Bezruče(J. Hrabák, A' Zavádsk
), . e".ty*ko-i
tétemslavistri (do roku 1969 byl členemJ. Hrabák, poia
u. xop".tl'l, .
literárním oddělenímMoravskéhomuzea v Brně,
s brněnskou iobočkou
Historického ristavu ČSAV (trast na vypracování dějin
Brna) a s vědeck;Ími
institucemi v zahraničí.Podíleli se tato na vedení
vědeck;/cha kulturních
časopisri(Českáliteratura, Listy filologické'Esietika,
Národopisnéaktuality, Literatura ve škole,'štěpnice,Z|aty máj, Brno v
mi.,.,lo.ti a a..";;č."opis Matice moravské,Sbornft prací fiiozofickéfakulty
brněnskéuniverzity,
Dialog, Host do domu, Plamen), měli pracovnístyky
s Ťadounakladatelství,
popŤípaděbyli členyjejichedičnÍch
rad, spolupracovali s filmem, s rozhlasem, s brněnsk;ími a moravsk3ímidivaďy' rytíeinní v
kulturních komisích
jihomoravského KNV a NVv Brně,
spol.,p,áco.,ali se Svazem československ;ychspisovatel , zvláště s jelro brněnskou pobočkou.
z.,ur.,o,-.|o"o'.,o.t
věnovali popularizaci qÍsledkri odbornéhostuáia v rozhlase,
televi)i' v populárně vědeckémi denním tisku, v knižních pracích
a desíikách .,uruj..,Ý.t,
pňednášek,orga'nizovanychzejménabrněnskou pobočkou
Literárněvědné
společnostipŤi ČSAV.
***
V sedmdesát ch a osmdesát ch letech došloke značnymzměnám
organizačníma personálním.Do 31. 3. 1979mělo pracovišténázev
Katedra české
literatury. od 1. 9. 1981 do 31. 8. 1985 bylo do katedry začleněno
oddělení
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divadelní a filmovévědy se ZdeĎkem Srnou a ZdeĎkem Smejkalem. Pracovištěbylo citelně oslabenovynucen m odchodemo' Suse (31. 8. 1971).Na
místa asistentri pŤišliJiŤíPavelka (1974)a JiŤíKudrnáč (1978),do d chodu
odešliJ. Hrabák (1978)' B. Marčák (1986) a D' JeŤábek (1987)'kter od
1. 9. 1987 do 30. 6. 1990 prisobiljako profesorkonzultant. Místo po B. Marčákovibylo obsazenoJiŤímTbávníčkem(l.986-1987),potéHanou Bočkovou
(od 1987,jejípracovnínáplĎ je bibliografická a komeniologická).Nově byli
(do 1990).
pŤijati
-Funkciodborníasistenti Michaela Horáková, Tomáš Sedláček
(1970-1976)
a Milan
vedoucíhokatedry vykonávali Karel Palas
Kopecklf (1976-1990).
Pedagogickoua odbornoučinnostrozvíjelakatedra ve všechoblastech
literární vědy _ v teorii, metodologii, historii a kritice, a to s v5íraznoutendencímezislovanskou a komparační.Pro všechny disciplíny byly napsány
učebnípomricky _ v letech 1973-1989celkem devět celostátníchvysokoškolsk]fch učebnica pět skript a učebníchtextri. Kromě toho učitelskf kolektiv
a slouenskéliteratuŤe a podílel se na dalšíchučebnapsal rukověť o české
ních pomrickách určen]fchzahraničnímstudentrjm t,etníškoly slovansk;fch
studii. oa roku 1984 koná kated.rapostgraduální kurs literární a umělecké
kritiky a od roku 1988 se podílela na v]fuce v Ťádnémstudiu estetiky.
Katedra uspoŤádala vědecké konference ke 150. v:fročírímrtí Josefa
Dobrovského (1979), o aktuálních otázkáchliteratury na Moravě (1981)'
Literární Bílovice (1982-1989),o teoretickéma metodologickémpŤínosu
katedry literární bohemistiky k rozvoji moderníliterární vědy (1985).Jako
léktoii prisobili v zahraničíJ. Pavelka (1980-1982v Jugoslávii a 1988-1990
v USA) a J. Kudrnáč (1987-1989v Angliil. Studijní pobyty na katedŤeabsolvovalo čtyricet zahraničních slavistri.
Roku 1990 byly v5pracovány novéstudijní plány, mimo jiné byl sestaven
plán jednooborovéhostudia češtiny.Učiteli katedry se stali Milan Uhde
rrgs0-rss+l a JiŤíT!ávníček (od I99I), z pedagogickéfakulty pŤišelroku
1991 Zdeněk Kožmín.Vedoucímikatedry byli Karel Palas (1990.1991)a
Milan Suchomel (od 1991).
od roku 1990 byla vfrazně posflena qiuka i badatelská činnostv riseku
českéliteratury 20. století.Rozšíňenbyl qfběr pŤednášeka semináŤri,vydány některé monografie a učebnítexty' Podnětně zapťrsobilpŤíchodZ.Kož.
mína, zejménajeho zptisob interpretace literárního textu' Interpretační
postupy po svém uplatĎovali také M' Suchomel a J. T!ávníček; první z
jmenovan ch se dále zaměŤil na teoretické a historické otázky prÓzy ana
vzájemn! vztah literární vědy a estetiky, druhf pŤednášelo strukturalismu
a sémiotice a o moderně a postmoderně. Na literaturu z pŤelomu století,
zvláště na dekadenci a secesi se soustŤedi]J. Kudrnáč. Zasvéhonedlouhého
učitelskéhoprisobeníse osobitě uplatnil M. Uhde vfklady o literatuŤe od
dvacát ch let po současnost.J. Pavelka informoval o novějšíchtrendech

literárněteoretickfch. V;ÍznamněpŤispěli
k obohacenípŤednáškového
repertoáru externí učitelé:'[,'Kunderá u*k.,..y
do světovéliteratury, A. Kratochvil poučenímo ineditní, exilové u k
odsuzovanéiiteratuŤe,
"uio*".,utí
J. Hájek komentáŤi k Literární skupinj
a l,te,at,,Ť" na Moravě.
Nezanedbateln je podílčlenrikaiedry na literární
p"lri.iJi." a jejich
členstvív redakcích a redakčníchradáchjzejména
ve Tvaru, v Literárních
novinách, Hostu, Proglasu, Iniciálách, Lisju
pro literaturu.
Pokudide o staršílitera'turu, hlavním pŤedmětem
badatelskéhozájmu
se stala renesance a zvláště man5Írismusa
baroko,jak k tomu jiz v predchozí-chletech bylyvytvoŤeny dobrépŤedpoklady
v odbornéčinnostiM. Kopeckého.Pod jeho vedenímpracuje
KomenskéhodíleH. Bočková.
"aie.'o.,u
Barokní homiletikou se ob.íráM. Horáková,
symbolikou v poezii F. Bridela
interní doktorand I. Fic. Dílčíaspekty Komeíslého
Života ui.,o*y
Ďuje externista J. Skutil.
"|ri.t,,pM. Suchomel konal v letním semestru 1991 qlrrku
na vídeřskéuniverzitě' tamtéžpŤednáše]v roce 7992 a 1995 Z, KoŽmín'Na
nově za|ožené
S|ezské*univerzitě v opavě externě vyučujíM. Kopeck1f,
K. Palas a V' Válek'
Pozoruhodně se zqíšilakonferenčníaktivita, a
to na jednáních domácích
'
i zahraničních(NewYork., Lond n, PaŤíŽ,Amsterdam,
bozna,i, a,,á.p"st).
Katedra.byla spolupoňadatelemkonferánce oleg
Sus redivivus.
Katedra spolupracujes filozofickj.mi a pedagogickfmi
fakultami v České
republice i v cizině a se společenskovědnímirisiavy
Akademie věd, jmenovitě s Ústavem pro českouliteraturu; M. Suchomel je
členemjeho vědecké
rady a členemredakčnírady akademickéhočasopisrrČeská
literatura; velice
těsná spolupráce se rczvíjís brněnsk;Ím pracovištěm
stavu.
Na podkladě náwhri zpracovan;Ích'katedroubyly
uděleny čestnédoktoráty Masarykovy univerzity Ludvíku Kunderovi
á Josefu šk.,o.".ké*o.
Bohemistickou literární tematikou se nezffdka zab;Ívají
taképŤíslušníci
jin;'ch kateder, a to zpravidla v komparaci
s problematir.o"
zace: uvedenísi zasloužízejménaslavista I. borovsk;Í,
"r..iii.p"J"rirusistka
D. Kiicova,
romanistéJ. Fryčera I. Seidl, germanistéJ. Munzar
aZ.MareÓek, klasická
filoložkaJ. Nechutová, muzikolog R. Pečman,historik
J. Válka.

O-d
.za|oženíMasarykovy univerzity byla věnována pozornost Slovensku.
Nejprve to byla lektorská cvičení,veaena od školního
roku lg2!J22A]oisem
Gregorem, kter v rámci jazykov;ich cvičeníprobírď posluchači
s
i základní
díla klasické slovenské literatury. A. Gregáa kter prisobil
na fakultě od
saméhozačátkujako lektor slovenskéhojazyka,má o rozvoj
brněnskéslovakistiky největšízásluhy. I na Slovensku byty,po právu
oceněny, svědčío

310

311
L.-

literárněteoretick ch. V;fznamně pfi spěli k obohacenípŤednáškového
reper.
toáru externí učitelé:L' Kundera exkursy do světovéliteratury, A. Kratochvil poučenímo ineditní, exilové a k zapomenutí odsuzovanéliterature,
J. Hájek komentáŤi k Literární skupině a literatuŤe na Moravě.
Nezanedbateln je podílčlenrikatedry na literární publicistice a jejich
členstvív redakcích a redakčníchradách, zejménave Tvaru. v Literárních
novinách, Hostu, Proglasu, Iniciálách, Listu pro literaturu.
Pokud jde o staršíliteraturu, hlavním pňedmětembadatelskéhozájmu
se stala Tenesancea zvláště manyrismus a baroko,jak k tomu již v pŤedchozíchletech bylyvytvoŤeny dobrépňedpokladyv odbornéčinnostitt,i.xo.
peckého.Pod jeho vedenímpracuje edičněna KomenskéhodíleH. Bočková.
Barokní homiletikou se obíráM. Horáková, symbolikou v poezii F. Bridela
interní doktorand I. Fic. Dílčíaspekty Komenskéhoživotaa tvorby zpŤísrup.
Ďuje externista J. Skutil.
M. Suchomel konal v letním semestru 1991 q|ruku na vídeřskéuniverzitě' tamtéŽpŤednášelv roce Lg92 a 1995 Z.Kožmín. Na nově za|ožené
Slezské univerzitě v opavě externě vyučujíM. Kopeck]f, K. Palas a V. Válek.
Pozoruhodně se zqfšila konferenčníaktivita, a to najednáních domácích
i zahraničních(New York, Lond;Ín,PaŤíž,Amsterdam, PoznaĎ' Budapešť).
Katedra byla spolupoŤadatelemkonference oleg Sus redivivus.
Katedra spolupracujes filozofick;fonia pedagogick;fonifakultami v České
republice i v cizině a se společenskovědnímirístavyAkademie věd, jmenovitě s Ústavem pro českouliteraturu; M. Suchomel je členemjeho vědecké
rady a členemredakčnírady akademickéhočasopisuČeskáliteiatura; velice
těsná spolupráce se rozvíjís brněnsk;Ím pracovištěm ristavu'
Na podkladě náwhri zpracovanych katedrou byly uděleny čestnédoktoráty Masarykovy univerzity Ludvíku Kunderovi a Josefu Škvoreckému.
Bohemistickou literární tematikou se nez ÍídkazabjruajítaképŤíslušníci
jin;fch kateder, a to zpravidla v komparaci s problematikou vlastní
specializace: uvedenísi zaslouŽízejménaslavista I. Dorovsk;Í,rusistka D. Kšicova.
romanistéJ. Fryčera I. Seidl, germanistéJ. Munzar aZ.MateÓek, klasická
filoložkaJ. Nechutová, muzikolog R. Pečman,historik J. Válka.
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od za|oŽeníMasarykovy univerzity byla věnována pozornost Slovensku'
Nejprve to byla lektorská cvičení,vedená od školníhoroku lg27]22A]oisem
Gregorem, kteq/ v rámci jazykoqÍch cvičeníprobíral s posluchačii základní
díla klasické slovenské literatury. A. Gregor, kter;Íprisobil na fakultě od
saméhozačátkujako lektor slovenskéhojazyka,rná o rozvojbrněnskéslovakistiky největšízásluhy. I na Slovensku byly po právu oceněny, svědčío
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tom fakt, že Gregor byl zvolen za mimoŤádnéhočlena Učenéspolečnosti
(jejímičlenembyli i F. Wollman a J. Vilikovskf) a žebyl povolán
ŠaÍiírikovy
do jazykozpytného odboru Matice slovenské.
Slovenská literatura byla vykládána takév pŤednáškáchčeskéliteratupŤičemŽ
se zdtirazĎovaly vzájemnévztahy a styky mezi těmito literatury,
rami. Speciání pŤednáška(i semináŤ)ze slovenskéliteratury byla zaŤazena
do plánu studia ve školním roce 1934/35;uskutečnil ji F. Wollman, ktery
souběŽně prisobil na bratislavské filozofickéfakultě a dobŤeznal kulturní
i literární prostŤedíslovenské.S pŤíchodemJ. Vilikovského (1939)' kterÝ
pŤešeldo BrnazBratislavy, se ještěvíceposílily možnostipěstování literární slovakistiky na brněnské fakultě. Tomuto qivoji však zabránila 2. světová válka a uzavŤeníčeskfch vysok;fch škol' Hned ve školnímroce 1946/47
pŤednášelJ. Vilikovsk1f o počátcíchslovenské literatury a J. Hrabák se
věnoval slovenskéliteratuŤe 19. století. A. Grund zaŤadil do pŤednášekz
českéliteratury i vfklady o literatuŤe slovenské,stejnějako ostatní pŤed.
nášejícív ďalšíchletech (A. Závodsk;Í,D. JeŤábek, M. Kopeckf, K. Palas).
od školníhoroku 1950/51 byla v plánu vfuky samostatná pŤednáškaze
slovenskéliteratury, kterou zprvu konal A. Závodskf, později, od školního
roku 1953/54,A. Gregor a od roku L963l64 V. Válek.

LITERÁR^IĚvĚDNÁ

B OHEMISTIKA

I{APEDAGoGICIG EAIrutTE .rnročnsxnunrrrrcnzrr
v čnsrfcn BUDĚJovICiaH

Literární bohemistická studia byla na českobudějovické
pedagogickéfakultě
pěstována odjejího založenív roce 1948' organizaene
byla po d]ouhou dobu
začleněnado katedry filologie, sdružujícíi Jalšíliterárně
ajazykově orientovanéobory.Vroce 1990 se osamostatnila katedra českéhojázyka
a literatury, samostatné literárněvědné pracoviště existuje
od rot.u tggz.
K vjraznějším osobnostemp sobícímv Českych Bud;jo;icíc}t;
formujícím pozitivně tváŤ zdejšíliterární bohemistiky od šedesát5ich
let do
let osmdesá{ychpatŤili zejménaprofesor dr.
Stanislav cirtu' cs".
:Hi"kl
(badatelské
zaměŤenína literaturu pro doii a mládeŽ a na regionďní literaturu) a profesor dr. JosefLála (literatura 19. století,dtouřotet;i
l zkum
čtenía literární recepce žákri základních škol).Podněty zejménáv
áblasti
staršíliteratury piinesl nav zdory svéjazykovědně orientováno
specializaci
i profesor dr. František CuŤín,CSc. Jejich zásluhou se počalop
vodně ryze
pedagogicképracovištěpostupně piiklánět i k badatetsto
tinnosti,
podnětri čerpalai nynějšístŤednígenerace:docentka
":e:,"n
dr. BoŽena Plánská,
CSc' (zaměŤenína současnouliteraturu, od roku 1995 p sobí
na VŠPHradec Králové) a docent dr. Jaroslav Toman, CSc. (akcent na
literaturu pro
d:ti a mládež,r4fzkum dětskéhočtenáŤství,
autorstvÍčítanekpro 2.-5'tÍídu
ZS)' od poloviny osmdesáQ/chlet se postupně prohlubovalá
specializace
dalšíchpracovníkri:docen_tdr. DaliboiTureÉek, CSc' (literatura
19. stoletÍ,
zejménaobrozenská),dr. Vladimír Papoušek,bsc' (literatura
1. poloviny
20. století),dr. Věra Pospíšilová(starsi literatura). od devadesábích
let
se postupně profiluje i nejmladšívědeckopedagogickágenerace
u.
ia'.
Bauer - poezie po roce 1945;dr. M. Zelenka, CSc. - literární
teorie)a současněse posiluje i didaktické zaměŤenína dramatickou q/chovu
a tvoŤivou
didaktiku (dr. František Zborník, mgr. Jana Skálová).
Driraz na vědeck;fzáklad vysokoškolsképedagogicképráce zesílil
zeiména po roce 1990. Členovékatedry spoluprácují . Úel bx
r"i i",ti"""
česhé
literatury D. T\rrečekana Slouníki česhjch spisouatelt)od,roku
1945
V Papoušek),konajívyŽádanédomácíi zahraničnípŤednášky(FF
UK Praha, slavistické instituty v Bonnu a New Yorku, PF MU Brno
atd.),jsou
nositeli grantri (D. T\rrečekpro období1995-1997na témaČeshé
obrozlnsne
diuadlo a rahoushépŤedměstshé
scény_mezinárodní grant StŤedoevropské
univerzity; spolu s V. Papouškem a F' Zborníkem dále pro rok 1995
nuku,,

Nn.loÚr,pŽrrň-lŠÍ ra.uh.tÍ PI'JBLIKAcE oD RoKU 1989

DUŠANJEŘÁBEK:
o n rodllí literaturu, Praha 1989.
MIIÁN KoPEcKÝ:
Komenskj jako wnělec sloua, Brno 1992.
ZDENĚK KoŽMÍN:
Brrro 1989.
Zuětšeniny ze stylu bratÍí Čop,brž,
Umžní básně' Brno 1990.
SkÓ'cel. Brno |994.
ZDENĚK KoŽMÍN - JIŘi TRJIVNÍČDK:
Česk poezfu od' 40. kt do současnosti, Brno 1994.
MrlÁN sUcHoMEL:
Literatura z času hrize' Brno 1992.
OLEG SUs:
Estetické problémy pod' napětím, Praha 1992.
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tom fakt, Že Gregor byl zvolen za mimoŤádnéhočlena Učenéspolečnosti
Šafrárikovy(ejími členembyli i F. Wollman a J. VilikovskÍ) a žebyl povolán
do jazykozpytného odboru Matice slovenské.
Slovenská literatura byla vykládána takév pŤednáškáchčeskéliteratuse zdrirazĎovaly vzájemné vzta|ty a styky mezi těmito literatury, pŤičemž
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do plánu studia ve školním roce 1934/35;uskutečnil ji F. Wollman, kter1/
souběŽně prisobil na bratislavské filozofickéfakultě a dobŤeznal kulturní
i literární prostŤedíslovenské' S pŤíchodemJ. Vilikovského (1939), kter:Í
pŤešeldo Brna z Bratislavy, seještě víceposílily možnostipěstování literární slovakistiky na brněnské fakultě' Tomuto r voji však zabránila 2. světová válka a uzavŤeníčesk;fchvysok ch škol. Hned ve školnímrcce |946/47
pŤednášelJ. VilikovskÝ o počátcíchslovenské literatury a J. Hrabák se
věnoval slovenskéliteratuŤe 19. století. A. Grund zaŤadil do pŤednášekz
českéliteratury i wfklady o literatuŤe slovenské,stejnějako ostatní pŤed.
nášejícív dalšíchletech (A. Závodsk , D. JeŤábek, M. Kopeck1y,K. Palas).
od školníhoroku 1950/51 byla v plánu qÍuky samostatná pŤednáškaze
slovenskéliteratury, kterou zprvu konal A. Závoďsky, později, od školního
roku 1953/54,A. Gregor a od roku L963/64 V. Válek.
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;.kt9nt1
csc.
Gadatelské zaměŤenína literaturu pro děii a mládeŽ a na regionální literaturu) a profesor dr' JosefLála (literatura 19. století,alouĚotety
v)ízkum
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ryze
pedagogicképracovištěpostupně pŤikláněti k badatel;ké
čin;osti,zjejich
podnětri čerpalai nynějšístŤednígenerace:docentka
dr. BoŽena Plánská,
CSc. (zaměŤenína současnouliteraturu, od roku 1995 prisobína
VŠPHradec Králové) a docent dr. Jaroslav Toman, CSc. (akcent na literaturu
pro
dĚti a mládeŽ,r4izkum dětskéhočtenáŤství,
autorství čítanekpro 2.-5.tÍídll
Zs). od poloviny osmdesálfch let se postupně prohlubovalá
specializace
dalšíchpracovníkri:docent dr. DaliboiTure8ek, CSc. (literatura19.
století,
zejménaobrozenská),dr. Madimír Papoušek'CSc. (literatura
1' poloviny
20. století),dr. Věra Pospíšilová(staršíliteratura). od devadesátych
let
se postupně profiluje i nejmladšívědeckopedagogickágenerace
na.
ia'.
Bauer - poezie po roce 1945;dr. M. Zelenka, CSc. -literární teorie)
a současněse posiluje i didaktické zaměŤenína dramatickou qÍchovu
a tvoŤivou
didaktiku (dr. František Zborník, mgr. Jana Skálová).
Driraz na vědeck;ízáklad vysokoškolsképedagogicképráce zesílil zeiména po roce 1990. Členovékatedry spoluprácují. Úel b/rv
r"ii",i)""
česhé
literatury D. T\rrečekana Slovníhi česh!,chspisouateltiod rohu 1945
V. Papoušek),konajívyŽádanédomácíi zahraničnípŤednášky(FF
UK Praha,.slavistické instituty v Bonnu a New Yorku, PF MU Brno
atd.),jsou
nositeli grantri (D. T\rrečekpro období1995-1997na témaČeshé
obrozLnshé
diuad,loa rahousképŤedrněstské
scény- mezinárodní grant StŤedoewopské
univerzity; spolu s V Papouškem a F. Zborníkem dále pro rok 1995
nuk,,,
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dalšíhouzdělduá,níučitel - programExTba; pro období1996-1998nawhuje
VPapoušek grant Česfuiliteratura u USÁ) a ričastníse mezinárodnívědecké
v1fměny jako stipendisté (V. Papoušek - New York 1994; D. T\rrečekVídeĎ 1990, 1992 a 1995,Bonn 1993).Pravideln je i podílna práci habilitačníchkomisí (J. Toman v oboru teorie vyučováníčeskéliteratuŤe) stejně
jako členstvíve vědeck;fchspolečnostech(J. Toman - IBBA: společnost
dětskéknihy, členstvív národním komitetu soutěžeewopsk3íchškol Ewopa
ve škole,grantová komise č.4 GA AV ČR; D. Ttrreček- Dobrovsky Gesellschaft Dresden). Podstatn m zprisobem se téŽzv,!šilakonferenčníaktivita
člen katedry, a to jak na poli domácím,tak mezinárodním.
Katedra poŤádalav letech 1990a 1994/1995a pro rok 1995/1996znovu
organizuje ve spolupráci s pracovníky FF UK kurs rozšiŤujícího
studia pro
učitele českéliteratlry' Y záŤí1'995uspoŤádá konferenci s mezinárodní
ričastíodborníkri z devíti zemí na téma Centrismy stŤedoeuropskjchliteratuti se zvláštnímpŤihlédnutímk problematice českého
biedermeieru. Pro
rok 1997 je pŤipravována konference k literárněhistorické metodologii.

VÝrĚnovÁ

BIBLIoGRAFIE

Srm,rpre
FRANTIŠEKSKoRUNKA:
Suětouá líteratura (od nejstarších dob po baroko), 1993.
JARoSLAV TOMAN:
Vybrané kapitoly z did'aktiky čteníd literdrní ulchouy I,1983, 2. vyd. 1991
Vybrané kapitoly z d.idaktiky čtenía literarní ujchouy II, I99o.
Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury, 1992.
DALIBoR TUREČEK:
Česká literatura ná,rodního obrození, 1993' 2. vyd. 1995.

ČLENŮ KATEDRY

MoNoGRAFIE
sTANIsIÁv CÍFKA:
Jihočeská ulastiuěd'a (su. 3, Literatura a diuad'lo), ČeskéBudějovice 1983.
JindŤich Vesel!,, ČeskéBudějovice 1986.
JARoSLAV TOMAN:
Čtenípro radost (Čítankapro 2, roč.zdkladní školy)' s J. Maršíkovou, Praha 1993, 2. vyd.
1994.
Čtemepro potěšení(Čítanhapro 3' roč'základní školy),Pruha 1993, 2. vyd. 1994.
Čtemepro potěšení(Čítankapro 3. ročníkzákladní škoty), s M. Vondrri, Praha 1993.
Jd čtenáŤa m j suět (Čítankapro 4. roč.základní školy)' s M. Vondrri, Praha 1994.
Dobrodru,žstuís četbou(Čítankapro 5. ročníkztikladní školy), s M. Vondrri, Praha (v tisku).
DALIBoR TUREČEK:
Iuan olbracht a jižní Čechy,ČeskéBudějovice 1983.
Jistoty tichého domova (T}'lriv jevištní biedermeier), Edice TVary' pŤílohaTuaru 1994, 2,6,
1994.
VIÁDIMÍR PAPoUŠEK:
Egon Hostousk!,, H+H, Praha (v tisku).
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Počátky literárních a literárněvědn1Ích aktivit jsou v olomouci spjaty s
existencímoravského,respektive olomouckéhobiskupsM (zaloŽenéhoroku
1063) a dvou olomouck ch škol - scholasterijní pŤikapitule (od čtyŤicátÝch
let 12. století) a farní, později městské školy u sv. MoŤice (založenékolem
rozkvětu doznala v olomouci humanistická literatura
roku 1380).Znaéného
a literární teone, jež se pěstovala i na olomouckéjezuitské univerzitě (zalo.
ženav roce 1593).Novépodněty pro rozvoj literární teorie a historie pŤišly
s osvícenstvím,zejménaběhem olomouckéhoprisobeníJosefa Dobrovského,
jenž v olomouci v letech 1787-1890mimo jiné pracoval na Geschichteder
bÓhmischen Sprache und Literatur (t792). Česk jazyk a literatura se v
olomouci vyrrčovalyjednak zásluhou Dobrovskéhov generálním semináŤi
na Hradisku u olomouce, jednak na stavovskéakademii; zde však první
učitel tohoto pŤedmětu,Antonín Boček,qfuku zanedbával, takže teplwe
prisobeníAloise Vojtěcha Šemberyv letech 1839-1847znamenalo počátek
intenzívníchbohemistick;/ch studií v poněmčenéolomouci (z olomouck ch
akaďemick;fch pŤednášekvznikly ŠemberovyDějiny Ťečia literatury česhoslouenshé,1858).Na olomouckéuniverzitě prisobil do roku 1849 Ignác Jan
Hanuš,jenžspolu s Ivanem Helceletem učilběhem revolučníhoroku 1848
češtině,vydával Holomoucké noviny a později se věnoval slovanské m5rtologii a dílu F' L. Čelakovského.Postupnérrršeníolomouckéuniverzity (definitivně 1860) znamena|o zttátu nejen pro literárněvědné bádání české,ale
i německé,zristala však olomoucká Studijní knihovna jako bohat;i zdroj
literárních textri staré i novédoby. Literární historie, teorie a kritika se
potépěstovaly zejménana olomouckémSlovanském gymnáziu (za|oŽeno
roku 1867), a to pŤedevšímdfty jeho prvnímu ňediteli Janu Evangelistovi
literatuŤe,Ko|eda 1879)
Kosinovi a jeho Žákrim Hynkovi Babičkovi (o česhé
na Morauě, Zota 1885),
a Leandru Čechovi(o holu krá,snéliteratury česhé
Záv ažnějšípŤíspěvkyliterárněvědné byly publikovány ve q/ročníchzpt áv ách
Slovanského gymnázia a v ČasopiseMatice moravské (Vojtěch Kotsmích,
Josef Bartocha, Václav Tille a jiní)'
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Meziválečnéliterárněvědné bádání se koncentrovalo kolem Studijní
knihovny, Cyrilometodějské teologickéfakulty a Vlastivědného spolku muzejního(BohušVybíraljako jugoslavista, BedŤichVáclavek jaká literární
kritik, teoretik a folklorista), Cyr-ilometodějskéteologickéfakulty (Josef
Vašicajako editor a vykladač staročeskéa barokní literatury); regionální
literaturou se zab;ival pŤedevšímBedŤich Slavík (Hand,chépísemnictuí'
1940). olomoucké Prombergerovo nakladatelství v meziválečnémobdobí
i těsně po válce vydávalo nejen beletrii, ale i učebniceazávažnésyntetické
práce literárněhistorické(zejménaArne Nováka). oblast písnílidov;Ícha
zlidověl]Íchzkoumal spolu s BedŤichemVáclavkem Robert Smetana, dějinám divadla se věnoval Jaroslav Čičatka,aspekty literárněvědnémajíněkteré studie regionálních historikri Jana Springera, Timothea Vodičky a
Mofice Remeše.Jižv meziválečn:fchletech počínásvéliter:irněvědnébádání
a literárněkritickou činnostoldŤich KIálík, stŤedoškolsk;fprofesor na Slovanském gymnáziu. S olomoucí byly rovněžspjaty r znorodéaktivity Josefa Ludvíka Fischera,jenŽ se vedle filozofiea sociologievěnoval rovněŽliterárnÍ kritice a estetice.
LrrnnÁnxnvĚDNÁ

BoHEMIsTIKA NA UNrwnzrrĚ
Do Rorru 1989

PALAcKÉHo

obnovení olomouckéuniverzity v roce 1946jako Univerzity Palackéhoznamenalo počáteknovéinstitucionalizace olomouckéliterární vědy nejprve
v rámci tzv. Slovanského seminái.e na filozofickéfakultě i novérikoly pro
Státní vědeckou knihovnu v olomouci. Učitelskésíly se však stabilizovaly
aŽ po roce 1949, navícdo tétodoby byla bohemistika spolu se srovnávací
filologiía rusistikou součástíÚstavu pro slovanskou filologii. Samostatná
jazyka a literatury vznikla ažv roce 1950,do oblasti litekatedra českého
rárněvědné bohemistiky ovšemzasahovali sqÍmi pracemi i filologovéjin ch
filologickfch oborti (rusistiky, anglistiky, romanistiky). Tlistní d sledky
pro rozvoj celéuniverzity mělo ziízení Vysoké školy pedagogické(1953),
redukující univerzitu na pouhou lékaŤskoufakultu. Na katedru českého
jazyka a literatury fakulty společensk1ichvod VŠP tak pŤešIii bohemisté
z Pedagogickéfakulty UP' od roku 1958 byla VŠP sloučenas Univerzitou
Palackého, 1964 byl do svazku fakult univerzity zahrnut i olomouck;fPeda.
gogrck institut jako Pedagogická fakulta UP se samostatnou katedrou
českéhojazyka a literatury. Na Filozofické fakultě UP se zrušenímsamostatné katedry slavistiky vytvoŤila katedra bohemistiky a slavistiky, k níž
byl v roce 1971 pŤipojenjakovědeckoq/zkumnépracovištěKabinet BedŤicha
Václavka, vznikl1yv roce 1964.
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Počátky literárních a literárněvědn ch aktivit jsou v olomouci spjaty s
roku
existencímoravského,respektive olomouckéhobiskupství (založeného
1063) a dvou olomouckfch škol - scholasterijní pŤikapitule (od čtyŤicátfch
kolem
let 12' století)a farní,později městskéškoly u sv. MoŤice(založené
roku 1380).Značnéhorozkvětu doznala v olomouci humanistická literatura
a literární teorie,ježse pěstovala i na olomouckéjezuitské univerzité (zd'o.
Ženav toce 1593).Novépodněty pro rozvoj literární teorie a historie pŤišly
s osvícenstvím,zejménaběhem olomouckéhoprisobeníJosefa Dobrovského,
jenŽ v olomouci v letech 1787-1890mimo jiné pracoval na Geschichteder
bijhmischen Sprache und Literatur (L792).Česk jazyk a literatura se v
olomouci vyučovalyjednak zásluhou Dobrovskéhov generálním semináŤi
na Hradisku u olomouce, jednak na stavovskéakademii; zde však první
učitel tohoto pňedmětu, Antonín Boček,v uku zanedbával, takže teprve
prlsobeníAloise Vojtěcha Šemberyv letech 1839-1847 znamena|o počátek
intenzívníchbohemistick1fchstudií v poněmčenéolomouci (z olomouck1fch
a literatury česhoakademick1fchpŤednášekvznikly Šemberovy Dějiny Ťeči
slouenshé,1858).Na olomouckéuniverzitě prisobil do roku 1849 Iglrác Jan
Hanuš,jenŽ spolu s Ivanem Helceletem učilběhem revolučníhoroku 1848
češtině,vydával Holomoucké noviny a později se věnoval slovanské mytologii a dílu F. L. Čelakovského.Postupnérušeníolomouckéuniverzity (definitivně 1860) znamenalo ztrátu nejen pro literárněvědné bádání české,ale
i německé, zristala však olomoucká Studijní knihovna jako bohaQf zdroj
literárních textti staré i novédoby. Literární historie, teorie a kritika se
potépěstovaly zejménana olomouckémSlovanském gymnáziu (zaloŽeno
roku 1867), a to pŤedevšímdfty jeho prvnímu Ťediteli Janu Evangelistovi
literatuŤe,Ko1eďaL879)
Kosinovi a jeho žákrim Hynkovi Babičkovi (o česhé
na Morauě, Zoru 1885).
a Leandru Čechovi(o holu krdsnéliteratury česhé
Závažnějšípffspevky literárněvědné byly publikovány ve qfročníchzprávách
Slovanského gymnáziaa v ČasopiseMatice moravské (Vojtěch Kotsmích,
Josef Bartocha, Václav Tille a jiní).
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Meziválečnéliterárněvědné bádání se koncentrovalo kolem Studijní
knihovny, Cyr"ilometodějskéteologickéfakulty a Vlastivědného spolku muzejního (BohušVybíraljako jugoslavista, BedŤichVáclavek jako literární
kritik, teoretik a folklorista), Cyr-ilometodějskéteologickéfakulty (Josef
Vašica jako editor a vykladač staročeskéa barokní literatury); regionální
literaturou se zab;ival pŤedevšímBedňich Slavík (Handcképísemnictuí,
1940).olomoucké Prombergerovonakladatelství v meziválečnémobdobí
i těsně po válce vydávalo nejen beletrii, ale i učebnicea závažnésyntetické
práce literárněhistorické (zejménaArne Nováka). oblast písnílidov ch a
zlidověl]ichzkoumal spolu s BedŤichemVáclavkem Robert Smetana, dějinám divadla se věnoval Jaroslav Čičatka,aspekty literárněvědnémajíněkteré studie regionálních historikri Jana Springera, Timothea Vodičky a
MoŤiceRemeše.Jižv mezivá|ečn]fch
letech počínásvéliterárněvědnébádání
a literárněkritickou činnostoldŤich Králík, stŤedoškolsk;Í
profesor na Slovanském gymnáziu. S olomoucí byly rovněžspjaty rriznorodéaktivity Josefa Ludvíka Fischera,jenžse vedle filozofiea sociologievěnoval rovněžliterární kritice a estetice.
LITERÁRNĚvĚnNÁ

soHnmIsTIKA NA UNIvERzIrĚ
Do Ror{u 1989

Par-acxÉrro

obnovení olomouckéuniverzity v roce 1946jako Univerzity Palackéhoznamenalo počáteknovéinstitucionalizace olomouckéliterární vědy nejprve
v rámci tzv. Slovanského seminái'e na filozofickéfakultě i novérikoly pro
Státní vědeckou knihovnu v olomouci. Učitelskésíly se však stabilizovaly
aŽ po roce 1949, navíc do tétodoby byla bohemistika spolu se srovnávací
filologiía rusistikou součástíÚstavu pro slovanskou filologii' Samostatna
jazyka a literatury vznikla ažv toce 1950,do oblasti litekatedra českého
rárněvědné bohemistiky ovšemzasahovali sqimi pracemi i filologovéjin;fch
filologick;fch oborri (rusistiky, anglistiky, romanistiky). Tlistní drisledky
pro rozvoj celéuniverzity mělo zŤízeníVysoké školy pedagogické(1953),
redukujícíuniverzitu na pouhou lékaŤskoufakultu. Na katedru českého
jazyka a literatury fakulty společensk5ichvěd VŠP tak pŤešlii bohemisté
z Pedagogickéfakulty UP. od roku 1958byla VŠP sloučenas Univerzitou
Palackého, 1964 byl do svazku fakult univerzity zahrnut i olomouckf Pedagogick]Íinstitut jako Pedagogická fakulta UP se samostatnou katedrou
českéhojazyka a literatury. Na Filozofické fakultě UP se zrušenímsamostatnékatedry slavistiky vytvoŤila katedra bohemistiky a slavistiky, k níž
byl v roce 1971 pfipojenjako vědeckoqizkumnépracovištěKabinet BedŤicha
Václavka, vznikl;i v roce 1964.
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Vtidčívědeckou osobností literárněvědné bohemistiky na Univerzitě
Palackéhobyl nepochybněod jejíhopočátkuoldŤich Králík (1907-1975)'
jenž se habilitoval obsáhlou monografií otokar BŤezina: Logikajeho díla
(1948) a jehoŽ literárněhistorické zájmy pokryly téměŤcelou oblast české
literatury. PŤedevšímse však Králík věnoval (ijako editor) dílu Bezručovu
(Kapitoly o Slezsklch písních, 1957;Kapitoly o Petru Bezručoui,s Viktorem
Fickem, 1978),Máchovu (zejménaDemystifihouat Máchu?, 1969),Nerudovu
(KŤižouathyNerud.ouypoezie, 1965),Čapkovu(PruníŤada u díle Karla Čapha, 1972)a Holanovu, tŤebažeKrálftovy názory ohledně atribuce někter.fch
děl Karla Hynka Máchy a Josefa Baráka byly později zpochybněny.Polemicky Kralft zasáhl i do historiografie a dějin literatury počátkričeskéstátnosti, kde vyzvedl slavníkovské období,tzv. Kristidnovu legendu a první veršovanoulegendu o sv.Vojtěchovi se pokusil pŤipsatVojtěchovu bratru Radi.
movi (viz zejménapublikace Slauníkouskéinterludium, 1966;Filiace uoj.
těšsh!,chlegend, I97l; Kosmoua hroniha a pŤedchozítradice, 1976).
Vedle oldŤicha Králíka p sobili -jako první generace literárněvědn ch
badatelri na univerzitě _ zejménaJosef Š.Kvapil (romanista, autor prací
o J. Zeyerovi), Bohumil Markalous-Jaromír John (estetik a be]etrista), Robert Smetana (muzikolog, editor Václavkova díla),Ladislav Cejp (anglista),
Jaromír Bělič (lingvista' editor díIaK. HavlíčkaBorovskéhoa J. Herbena),
Josef Ludvík Fischer (fi|ozof, sociolog, literární kritik) a jiní.
Následující generace filologri na univerzitě se rekrutovalajednak z absolventri fakulty pražskénebo brněnské - JiŤíDarihelka (editor a vykladač
Dalimilovy hroniky a zejménaliteratury husitskéhoobdobí),Miloslav Krbec
(zna]eca editor dílaJ' Dobrovského),Miroslav Komárek (pŤedevším
lingvista, ale také editor k]asickéliteratury), Ladislav Pallas (lingvista, téžeditor
klasické ]iteratury) a Jií l,ev! (anglista, současněpŤedníbadatelo dějinách
českéhopŤekladu). Nejlepší z prvních absolventri oboru bohemistika se
odborně prosazovali od poloviny padesá|fch let a po skončenístudia se
vzápétíuplatnili na Filozofické fakultě UP, někteŤíběhem doby pŤešlina
jiná pracovištělysokoškolská nebo akademická. Zejménaje tŤebajmenovat
JiŤíhoSkaličku (editor a vykladač díla K. HavlíčkaBorovského,J. Kocourka, J. Haška, J. Herbena a jin;ich, autor syntetick ch zpracování dějin
humoru a satiry 19. století, editor autor regionálních), Eduarda Petr
(medievalista orientovan;f zejménana humanistickou literaturu a stŤedověkou literaturu faktu, na teorii literatury, zejménagenologii, editor tvorby
P. Chelčického,B. Paprockého z Hlohol ajin;fch), JiŤíhoStfskala (historik
divadla na Moravě), Františka Valoucha (editor díla B. Václavka a B. Vlčka), Jaromíra DvoŤáka (autor bezručovs\fch studií, editor dfla P' Bezruče,
Z. Nejedlého,J. Wolkera a jin;.ich),Dobroslavu Bergovou (slavistka a pŤekladatelka), Josefa Galíka (autor skript a pĚíručeko nejnovějšíčeskéliteratuŤe,studií zejménao českémhistorickémrománu, beletrista), A]enu
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Štěrbovou(teatroloŽka a teoretičkarozhlasovétvorby), Františka Všetičku
(teoretik literatury prisobícína katedŤečeskéhojazyka
a literatury Pedagogické fakulty UP), Jaroslava KaÍku (autor studií o obrozenskéliteratuŤe,
prisobícína téžekatedŤe)a Marii Koukalovou (studie o literatuŤe pro
děti
a teorii vyučováníliteratuŤe).PŤechodněna katedŤebohemistiky á slavis.
tiky prisobili Antonín Škarka (teoretik a editor českéhymnologie),Alois
Sivek (autor studií o regionální literatuŤe na ostravsku),
"liri op*etik{nyni
pracovník Ústavu pro českouliteraturu AV ČR, autor monogruái
o.r. cápkovi, I.olbrachtovi ajin ch, editor, lexikograí) a dalšípŤedstáviteléliterárněvědnébohemistiky. Intenzívníspolupráce mezi pŤedstavitelivšechfilologick;fch oboru na Univerzitě Palackéhovedla ke společn;fmedičnímprojekt m, jako byly dvousvazkovéedice pŤekladri J. Jungmanna a Sládi<oqÍch
pŤekladri tragédiía komedií W. Shakespeara, q.fboru z díla V. K. Klicpery,
některyímsvazk m Spisri F. X. Šaldya dalších,i ke společn;fmsbo.níkrim
studií, z ni'chžse vyvinula dosud vychá zejícíÍad'asborníkí a suplement
Acta Uniuersitatis Palackianae - philologica.
od roku 1960 téměŤkaždoročněpoŤádalakatedra, později ve spolupráci
s Kabinetem BedŤichaVáclavka' uměnovědnékonference Václavlo.,u otomouc' z jejichž jednání byly publikovány stejnojmenné sborníky (s pod.
titulem podle tematiky konference).
období tzv. norma|izace po srpnu 1968 postihlo katedru bohemistiky
a slavistiky Filozofickéfa]<ultěUP zejménanucen;fm odchodemJiŤíhoDarihelky, jehož badatelská práce sice pokračovala,byla však ptovázenabezohlednou politickou perzekucí tohoto filologa evropskéhoohlu.,, (JiŤíDar1helka za těchto podmínek pŤipravil Ťadu edicí díla Jana Husa a zejména
kritické vydáníDalirnilouy kronihy - s Karlem Hádkem. Bohuslavem Havránkem a NaděŽdou Kvítkovou, publikoval rovněŽ v zahraničí).Problémy
se svou filozofickou a světonázorovou orientací měli oldŤich Králík a Miroslav Komárek, jejichŽ profesura se prosadila se značn;imiobtíŽemi.Dalším
badatelrim - JiŤímu Skaličkovi, Ateně Štěrbové,Františku Valouchovi.
JiŤímu St skalovi, Josefu Galíkovi - bylo orgány KSČ zabráněno v kvalifikačnímpostupu, takŽe dosáhli profesury (JiŤíSkalička)a docentury (ostatní
uvedení)teprve vrámci rehabilitacípo listopadu 1989.Ideologickyrestringovány byly rovněž rikoly státního plánu vědeckéhoqfzkumu, pŤedevším
v Kabinetu BedŤicha Václavka, a každoročněpoŤádanéuměnovědnékonference Václavkova olomouc sloužily k proklamacím metodologick ch princip marxistické literární vědy.
Další generace literárněvědn;fch badatelri a vysokoškolsk;fch učitelri
se rekrutovala bez vfjimky z absolventri oboru na Filozofické fakultě UP.
Po roce 1972 začaliv literárněvědné sekci katedry bohemistiky a slavistiky
p sobit JiŤíFiala (specializujícíse na |iteraturu 19. století,folkloristiku
a kulturní dějiny regionu),JosefJodas (editor díla B. Václavka. změnil svou

319

nl
bl

"l
"l

r!

'11

;41
pl

kll

"l

"l
ti)
fir

"1

el
,l
DJ

Vťrdčí
vědeckou osobností literárněvědné bohemistiky na Univerzitě
Palackéhobyl nepochybněod jejíhopočátkuoldŤich Králík (1907-1975)'
jenž se habilitoval obsáhlou monografií otokar BŤezina: Logika jeho díla
(1948) a jehožliterárněhistorické zájmy pokryly téměŤcelou oblast české
literatury. PŤedevšímse však Králík věnoval (ijako editor) dílu Bezručovu
(Kapitoly o Skzsh!,ch písních, 7957;Kapitoly o Petru Bezručovi,s Viktorem
Fickem, 1978),Máchovu (zejménaDem.ystifihovatMdchu? , 1969),Nerudovu
(KŤižouathyNerud,ouypoezie' 1965),Čapkovu (Pruní Ťada u díle Karla Čapka, 1972)a Holanovu, tŤebaŽeKrálftovy názory ohledně atribuce některfch
děI Karla Hynka Máchy a Josefa Baráka byly později zpochybněny. Polemicky Krátík zasáhl i do historiografie a dějin literatury počátkričeskéstátnosti, kde vyzvedl slavníkovské období,tzv, Kristiá'nouu legendu a první veršovanoulegendu o sv. Vojtěchovi se pokusil piipsat Vojtěchovu bratru Radipublikace Slauníkouskéinterludium, 1966;Filiace vojmovi (viz zejronéna
těšshj,chlegend, I97I; Kosrnoua hroniha a pŤedchozítradice, 1976).
Vedle oldŤicha Králfta prisobili - jako první generace literárněvědn ch
badatel na univerzitě - zejménaJosef S. Kvapil (romanista, autor prací
o J. Zeyerovi), Bohumil Markalous.Jaromír John (estetik a beletrista), Robert Smetana (muzikolog, editorVáclavkova díla),Ladislav Cejp (anglista),
Jaromír Bělič (lingvista, editor díla K' HavlíčkaBorovskéhoa J. Herbena),
Josef Ludlr-k Fischer (frlozof, sociolog, literární kritik) a jiní.
Následující generace filologri na univerzitě se rekrutovalajednak z absolventťrfakulty praŽskénebo brněnské - JiŤíDaI1helka (editor a lykladač
Dalirnilovy hronihy a zejménaliteratury husitskéhoobdobí),Mi]oslav Krbec
lingvis(znďec a editor díla J. Dobrovského),Miroslav Komárek (pŤedevším
ta, ale také editor klasické literatury), Ladislav Pa]las (lingvista, téžeditor
klasické literatury) a JiŤíl,eqf (anglista, současněpŤedníbadatelo dějinách
českéhopŤekladu). Nejlepší z prvních absolventri oboru bohemistika se
odborně prosazovali od poloviny padesát ch let a po skončenístudia se
vzápétíuplatnili na Filozofické fakultě UR někteŤíběhem doby pŤešlina
jiná pracovištěvysokoškolská nebo akademická. Zejménajetteba jmenovat
JiŤíhoSkaličku (editor a vykladač díla K. HavlíčkaBorovského,J. Kocourka, J. Haška, J. Herbena a jin3ich, autor syntetick;fch zpracování dějin
humoru a satiry 19. století, editor autorri regionálních), Eduarda Petrri
(medievalista orientovan]/ zejménana humanistickou literaturu a stŤedověkou literaturu faktu, na teorii literatury, zejménagenologii, editor tvorby
P. Chelčického,B. Paprockého z Hlohol a jin:ích),JiŤíhoS!/skala (historik
divadla na Moravě), FrantiškaValoucha (editor díla B. Václavka a B. Vlčka), Jaromíra DvoŤáka (autor bezručovsk ch studií, editor díla P. Bezruče,
Z. Nejedlého,J. Wolkera a jin;fch), Dobroslavu Bergovou (slavistka a pŤekladatelka), Josefa Galíka (autor skript a pŤíručeko nejnovějšíčeskéliteratuŤe,studií zejménao českémhistorickémrománu, beletrista), A]enu
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Stěrbovou (teatroloŽka a teoretičkarozhlasovétvorby), Františka Všetičku
(teoretik literatury, p sobícína katedŤečeského
jazyka a literatury Pedago.
gické fakulty UP), Jaroslava KaÍku (autor studií o obrozenskéliteratuŤe,
prisobícínatéžekatedŤe)a Marii Koukalovou (studie o literatuŤe pro děti
a teorii vyučováníliteratuŤe)'PŤechodněna katedŤebohemistiky a slavistiky plisobili Antonín Škarka (teoretik a editor českéhymnolo8.ie),Alois
Sivek (autor studií o regionální literatuŤe na ostravsku), Jirí opellk (nynr
gra9oy1ft Ústavu pro českouliteraturu AV ČR,autor monogruái o.l. Č.pkovi, I.olbrachtovi ajin ch, editor, lexikograf) a dalšípŤedstáviteléliterárněvědnébohemistiky. Intenzívníspolupráce mezi pŤedstavitelivšechfilologick ch oborri na Univerzitě Palackéhovedla ke společn;Ím
edičnímprojekt m, jako byly dvousvazkové edice pŤekladriJ' Jungmanna a Sládkoqfch
pŤekladri tragédiía komedií W. Shakespeara' vfboru zdílaY. K. Klicpery,
někter m svazkrim Spisri F. X. Šaldya dalších,i ke společn1fmsborníkrim
studií' z nichž se vyvinula dosud lrychá zejíci Ťadasborníkri a suplement
Acta Uniuersitatis Palackianae - Philologica.
od roku 1960 téměŤkaždoročněpoŤádalakatedra, později ve spolupráci
s Kabinetem BedŤichaVáclavka, trměnovědnékonference Václavkova olomouc' z jejichžjednání byly publikovány stejnojmennésborníky (s podtitulem podle tematiky konference).
období tzv. normalizace po srpnu 1968 postihlo katedru bohemistiky
a slavistiky Filozofickéfakultě UP zejménanucenym odchodemJiĚr.lroDaĎhelky, jehož badatelská práce sice pokračovala,byla však provázenabezohlednou politickou perzekucí tohoto filologa evropskéhoohlasu (JiŤíDaĎhelka za těchto podmínek pŤipravil Ťadu edicí díla Jana Husa a zejména
kritické vydání Dalirnilouy hroniky - s Karlem Hádkem, Bohuslavem Havránkem a Naděždou Kvítkovou, publikoval rovněŽ v zahtaničí).Problémy
se svou filozofickou a světonázorovou orientací měli oldŤich Králík a Miroslav Komárek, jejichžprofesura se prosadila se značnymiobtíŽemi.Dalším
badatelrim - JiŤímu Skaličkovi, A]eně Štěrbové,Františku Valouchovi,
JiŤímu St skalovi, Josefu Galíkovi - bylo orgány KSČ zabráněno v kvalifikačnímpostupu, talrŽedosáhli profesury (JiŤíSkalička)a docentury (ostatní
uvedení)teprve v rámci rehabilitací po listopadu 1989. Ideologicky restringovrínybyly rovněž rikoly státního plánu vědeckéhov;Ízkumu,pŤedevším
v Kabinetu BedŤicha Václavka, a každoročněpoŤádanéuměnovědnékonference Václavkova olomouc sloužily k proklamacím metodologick ch principri marxistické literární vědy.
Další generace literárněvědn.Ích badatelri a vysokoškolsk;/chučitelri
se rekrutovala bez vfjimky z absolventri oboru na Filozofické fakultě UP.
Po roce 1972 zača|iv literárněvědné sekci katedry bohemistiky a slavistiky
prisobit JiŤí Fiala (specializujícíse na literaturu l"9. století. folkloristiku
a kulturní dějiny regionu),JosefJodas (editor díla B. Václavka, změnil svou
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privodně literárněvědnou orientaci na lingvistickou), Lubomír Machala
(slovakista, autor studií a pŤíručeko nejnovějšíliteratuŤe),Jan Schneider
(specializujícíse na literární teorii a dějiny literární kritiky), Marie Sobot.
ková (orientovaná na staršíčeskouliteraturu a dějiny polské literatury),
Lidmila Hrdličková (teorievyrrčovríní
literatuŤe),Hana BednaŤíková(světová literatura) a další.Zvj,znamnéjšíchkolektivních prací, na nichž se politerárněvědné sekce katedry uvádímePžehkdnédějiny literadíleli čIenové
tury a diuadla u olomouci / (1981)a sborníko diuadle na Morauě (1974).
odborDějiny divadla a filmu byly na katedŤepŤednášenyv rámci čtyŤletého
dospělfch - specializace literatura, dinéhostudia vzdě|ávání a v5Í'chova
vadlo a film, členovékatedry (Eduard Petrri, JiŤíSkalička' Alena Stěrbová,
Jan Schneider a jiní) se rovněž uplatĎovali a zč,ástise dosud uplatĎují pŤi
organizaci festivalu Academia film o]omouc. NepŤerušovanouaktivitu vyvíjela Literárněvědná společnostCSAV (pŤedsedaJiŤi Skalička).Spolupráce
literárněvědné sekce se zahraničnímibohemistick mi pracovištise uskutečĎovala dlouhodob;imilektorsk;/'mipobyty (JiŤíSkalička - Krakov, JiŤíFiala
- Varšava, Katovice' JosefJodas - Varšava, Halle), ričastína letních školách slovansk;fch studií (JiŤíSkalička - LublaĎ, Alena Stěrbová _ ZábÍeb,
JiÍí Fiala - Budyšín,Sofie, Marie Sobotková - Varšava, Lublin), dále vedením studentskfch qfměnnfch pobytri na Univerzitě Ivana Franka ve Lvově
a v Leningradě, pŤednáškovoučinnostív zahraničí(Jiff Skalička, Eduard
Petrťr)a publikačníčinnostív zahraničí(JiŤíSkalička, Eduard Petrri, JiŤí
Fiala). od roku 1988 se pracovníci literárněvědné sekce podílejína progra.
mu pŤednášeka semináŤri Letní školy slovansk;fch studií v olomouci.
VÝvo.l oBoRU Po LIsToPADU 1989 A soUČAsNf sTAv
Listopadem 1989 byla odstraněna diskriminace těch pracovníkri katedry,
plošné
jimž bránily orgány KSČ v kvalifikačnímr stu; z privodně zam;fšlené
rekonkursace se uskutečnily konkrtrsy na některá pracovní místa. Zkatndry
a sekce tak odešli pracovníci, kteff v konkursech neobstáli. ZŤízenínové
katedry uměnovědy na Filozofické fakultě UP si vyžádalo pŤechoddvou
pracovníkri na tuto katedru (JiŤíSlfskal, František Valouch, po pŤestavbě
zmíněnékatedry nyní oba p sobína katedŤe teorie a dějin dramatickfch
umění).PováŽlivjm jevem je skutečnost,žena oborliterárněvědnábohemistika byl pŤijatza celépětiletí pouzejeden noqf pracovník - Martin Podivínsky (specializujícíse na českouliteraturu 20' století,zejménana česk
literární expresionismus a na poválečn;fliterární disent), chybí proto citelně
reprezentanti nejmladšígeneraceabsolventriFilozofickéfakulty UP a jin ch
fatult, eventuálně personálně omezovan1fchpracovišťAV ČR (na rozdfl
od sekce lingvistické).od roku 1994je externím pracovníkemkatedry a
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literárněvědné sekce Mojmír Grygar (teoretik literatury zaměŤen:/
na literární komparatistiku a sémiologii, literární kritik), prisobící
běiem své
dlouholetéemigrace na univerzitách v Holandsku. S ričinnostíod
1. 1. 1995
se opětně konstituovala katedra slavistiky, která zahrnula b valou
katedru
rusistiky a pŤejalamateriálně i personálně dosavadníPolonistické
stŤedisko
pií katedŤebohemistiky a slavistiky; teatrologie a filmologie,
rozvíjenéprivodně v rámci tétokatedry se staly základem Latedry teorie a dějin
dramatick;Íchumění, vytváŤenépo roce 1989. Ve svéčinnosti pokračujepobočka
Literárněvědné společnostiAV ČR (pŤedsedaJiri Skaiioka).
V současné
době na Filozofickéfakultě UP existuje katedra bohemistiky
(vedoucíprofesor PhDr. Edvard Lotko, CSc.) se
sekcíjazykovědnou (vedoucí
docent PhDr. Karel Hádek, CSc.) a literárněvědnou (vedoucídocentka PhDr'
A]ena Štěrbová.CSc.).
B adatel ské rísilíčlen literárněvědné sekce zabyl ajícíchse nejnověj ší literaturou (Josef Galík, Lubomír Machala, Jan šchneider, Martin
Podivínsk}í)se od roku 1990 soustŤedilopŤedevším
na zpracování pŤehledu
českéexilovéa samizdatovéliteratury (Česhd,a slouensia lite,atu,a u exilu
a samizdatu _ Informatoriunx pro stud,enty,učitele i laiky, redaktor L.
Machala, 1991),potévětšinabadatelri sekce pracovala na kompendiu qÍvo.1e
českéliteratury odjejíchpočátk do současnosti,ježpod'názve^Po,o,o-a
českéliteratury vyšlo v polovině roku 1994 (vědeckf redaktor E. Petrri,
v:fkonn]fredaktor L. Machala, autoŤi kromě uveden ch J. Skalička, A'
Stěrbová, J' Galík, M. Podivínsk;f,J' Schneider); v návaznosti na tuto
pĚíručkupŤipravují titíž autoŤ'ibiograficky koncipovan;f lexikon Galerie
česhéliteratuly. Z dalšíchqfznamnějších kolektivních prací vznikl]/ch v
posledním pětiletí na p dě katedry bohemistiky tr'ilozoficko fakulty
UP
uvádíme publikaci Eduarda Petrri a Ivo Hlobila Humanismus a.rand,
renesancena Morauě (1992),sborIlíkstudiíMozart und olm tz (redaktoŤi
J. Fiala a J. Krejčová, |992) a Studia Bohemica VI (redakce A]ena Štěrbová
ad.. 1993).
Vedle kniŽních prací publikovali a publikují členovéliterárněvědné
sekce katedry bohemistiky v odborn;fch sbornících(zejménavydávan;fch
na Univerzitě Palackého - v posledních letech je v rámci AUP-O vydáván
sborník Studia Bohemica, zatím I.VI, svazek VII se pŤipravuje;dálejsou
Fac. phil. Slavica a sbor'níkyHistorichd otomiuc),v jasopisech
9gAYP9
(Ceská
literatura, Tvar, Literání noviny, olomoucká literární revuešcriptum aj.),jsou členyredakčníchrad (E. Petrri - čIenredakce časopisuDialág
- Evropa )oil, J. Fiala - šéfredaktor
kulturně-informačního měsíčníku
Kdy-kde-co v olomouci), spolupracují s regionálními i celostátními rozhlasov5ímistudii (E. Petrri,J. Skalička, J. Fiala, L. Machala), nejnověji i se
státní televizí (L. Machala), pŤednášejía ričastníse vědeck;fch konf..encí
v zahraničí(E' Petrri, J. Schneider, L. Machala), ričastníse práce akademic-
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privodně literárněvědnou orientaci na lingvistickou), Lubomír Machala
(slovakista, autor studií a pŤíručeko nejnovějšíliteratuŤe),Jan Schneider
(specializujícíse na literární teorii a dějiny literární kritiky), Marie Sobotková (orientovaná na staršíčeskouliteraturu a dějiny polské literatury),
literatuŤe), Hana Bednaíková (světoLidmila Hrdličková (teorie vyrrčovríní
vá literatura) a další.Zv,fznamnějších kolektivních prací, na nichž se politerárněvědnésekce katpdry, uvádímePňehlednédějiny literadíleli členové
tury a diuadla u olomouci 1(1981) a sborník o divadle na Morauě (1974).
odbor.
Dějiny divadla a filmu byly na katedŤepŤednášenyv rámci čtyŤletého
néhostudia vzdělávání a v;Íchovadospělfch - specializace literatura, divadlo a film, členovékatedry (Eduard Petr , JiŤíSkalička, A]ena Stěrbová,
Jan Schneider ajiní) se rovněž uplatĎovali a zčástise dosud uplatĎují pŤi
organizaci festivalu Academia film olomouc' NepŤerušovanouaktivitu vyv.í.
jela Literárněvědná společnostČSAV ípŤedseda
JiŤíSkalička).Spolupráce
literárněvědné sekce se zahraničnímibohemistick mi pracovištise uskuteč.
Ďovala dlouhodob;fmilektorsk;imi pobyty (Jiií Skďička - Krakov, Jiff Fiala
- Varšava' Katovice, JosefJodas - Varšava,Halle), častína letních školách slovansk ch studií (JiŤíSkalička - LublaĎ, Alena Stěrbová_ZáhÍeb,
JiŤíFiala - Budyšín,Sofie, Marie Sobotková - Varšava, Lublin), dále vedením studentsklch vfměnnfch pobl'tri na Univerzitě Ivana Franka ve Lvově
a v Leningradě, pňednáškovoučinnostív zahraničí(JiŤíSkalička, Eduard
Petrri) a publikačníčinnostív zahraničí(JiŤíSkalička' Eduard Petrri, JiŤí
Fiala). od roku 1988 se pracovníciliterárněvědné sekce podílejína progTamu pŤednášeka semináŤťrLetní školy slovansk;fch studií v olomouci.
vÝvoJ oBoRU Po LIsToPADU 1989 A soUčAsNf sTAv
Listopadem 1989 byla odstraněnzr diskriminace těch pracovníkri katedry'
plošné
jimŽ bránily orgány KSČ v kvalifikačnímrristu; z privodně zam;Íšlené
rekonkursace se uskutečnilykonkrrrsy na některá pracovnímísta.Zkatedry
a sekce tak odešli pracovníci, kteŤív konkursech neobstáli. ZŤízenínové
katedry uměnovědy na Filozofické fakultě UP si vyžádalo pŤechoddvou
pracovníkri na tuto katedru (JiŤíStfskal, František Valouch, po pŤestavbě
zmíněnékatedry nyní oba prisobína katedŤe teorie a dějin dramatickÝch
umění).Povážliqfm jevem je skutečnost,žena obor literárněvědná bohemis.
tika byl pŤijatza celépětiletí pouzejeden noqf pracovník - Martin Podivínsk]f (specializujícíse na českouliteraturu 20' století,zejménana česk
literární expresionismus a na poválečn literární disent), chybíproto citelně
reprezentanti nejmladšígenerace absolventri Filozofické fakulty UP a jinfch
fatult, eventuálně personálně omezovanych pracovišťAV ČR (na rozdfl
od sekce lingvistické). od roku 1994je externím pracovníkem katedry a
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literárněvědné sekce Mojmír Grygar (teoretik literatury zaměŤen;f
na literární komparatistiku a sémiologii, literární kritik), prisobícíběiem
své
dlouholetéemigrace na univerzitách v Holandsku. S ričinnostíod 1.
1. 1995
se opětně konstituovala katedra slavistiky, která zahrnula b;fvalou katedru
rusistiky a pŤejalamateriálně i personálně dosavadníPolonistickéstŤedisko
pŤikatedŤebohemistiky a slavistiky; teatrologie a filmologie,
rozvíjenép vodně v rámci tétokatedry, se staly zríklademLatedry t"o.iu u dějin
dramatick ch umění, vytváŤenépo roce 1989. Ve svéčinnosti pokračujepobočka
Literárněvědné společnostiAV ČR (pŤedsedaJirí Skaiička).
V současné
době na Filozofickéfakultě UP existuje katedra bohemistiky
(vedoucíprofesor PhDr. Edvard Lotko, CSc') se sekcíjazykovědnou (vedoucí
docent PhDr. Karel Hádek, CSc.) a literárněvědnou (vedoucídocentka PhDr.
A]ena Štěrbová'CSc.).
B adatelské risilí čIenliliterárněvědné sekce zabyv ajícichse nejnověj.
ší literaturou (Josef Galík, Lubomír Machala, Jan šchneider, Martin
Podivínsk]Í)se od roku 1990 soustŤedilopňedevšímna zpracování pŤehledu
českéexilovéa samizdatovéliteratury (Česhd a slouensiá literatura u erilu
a samizdatu - Informatorium pro studenty, učitele i laihy, redaktor L.
Machala, 1991)'potévětšinabadatel sekce pracovala na kompendiu qfoloJe
českéliteratury odjejíchpočátkrido současnosti,jež podnázvemPa,o,o-o
česhéliteratury vyšlo v polovině roku 1994 (vodeck};redaktor E. Petr
,
qfkonn;í redaktor L' Machala, autoŤikromě uveden]fchJ' Skalička,
A.
Štěrbová,J. Galík, M. Podivínsk , J. Schneider); v návaznosti na tuto
piíručku pŤipravují titíž autoňi biograficky koncipovan;f lexikon
Galerie
česhéliteratury. Z dalšíchq/znamnějších kolektivních prací vznikl;Ích v
posledním pětiletí na pridě katedry bohemistiky Fitozoncke fakulty
UP
uvádíme publikaci Eduarda Petrri a Ivo Hlobila Humanisrnus a rana
renesancena Morauě (1992),sborrríkstudiiMozart und olmiltz (redaktoŤi
J. Fiala a J. Krejčová, |992) a Studia Bohemica VI (redakce A]ena Štěrbova
ad., 1993).
Vedle kniŽních prací publikovali a publikují členovéliterárněvědné
sekce katedry bohemistiky v odborn ch sbornících(zejménavydávan1/ch
na Univerzitě Palackého - v posledních letech je v rámci AUP-O vydáván
sborník Studia Bohemica, zatím I-VI, svazek VII se pŤipravuje;dálejsou
Fac. phil. Slavica a sborníky.É1istorichd
olomáud,v rasopisech
!gAYP9
(Ceská literatura, Tvar, Literání noviny, olomoucká literární
revue-Scriptum aj.),jsoučlenyredakčních
rad (E. Petru. členredakce časopisuDialog
- Evropa )oil, J' Fiala - šéfredaktorkulturně.informačního
měsíčníku
Kdy-kde-co v olomouci), spolupracují s regionálními i celostátními rozhlasoqfmi studii (E. Petrri, J. Skalička, J. Fiala, L. Machala), nejnověji i se
státní televizí (L. Machala), pŤednášejí
a ričastníse vědeckfch konferencí
v zahraničí(E' Petrri, J' Schneider, L. Machala), častníse práce akademic-
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kfch grémií a habilitačních komisí (E. Petrri, J. Skalička, A. Štěrbová,
J' Galík). Literárněvědná sekce katedry uspoŤádala v Ťíjnu1993 literrárněvědnou konferenci na témaLiteratura a homerce,stejnojmenn sborník
referátri z konference vyšel v olomouci v roce 1994.
Novérozměry získaly po roce 1989 zahraničníkontakty literárněvědné
sekce, zejména prostŤednictvím krátkodobfch studijních cest a pobytri
(E. Petrri - SRN, Rakousko, Polsko, L. Machala - Slovenská republika,
SRN, J. Schneider - Rakousko, sRN, H. BednaŤíková - Francie), lektorskÝch pobytri (H' BednaŤftová - univerzita v Aix-en.Provence), rozšiŤuje
se rovněŽ pŤednáškovf program l,Šs.l v olomouci, na němž se pracovníci
sekce intenzívně podíIejí.
NynějšíG 1. 2. 1995)personál literárněvědnésekce katedry bohemistiky
Filozofické fakulty UP tvoŤíjeden profesor, tŤi docenti, čtyŤiasistenti (z
tohojedna pracovnice dlouhodobě v za}rraniii) ajedna lektorka, tj. 10 pracovníkri v pracovním poměru na dobu určitou (3 až 5let), jeden emeritní
profesor s tŤetinoqÍmrivazkem ajeden emeritní externí profesor, tj'2pracovníci, s nimiž je pracovní slouva uzavírána na obdobíjednoho roku.
Brnr,rocnArtn
V následujícím vj'čtuuvádíme u kaŽdéhopracovníkajeho tituly, datum narození, badatelské
zaměŤenía v!čet prací v poŤadí:a) knižní vědecké a vědeckopopulární monografie, b) podíl
na ko]ektivních knižních vědeck ch a vědeckopopulárních pracích' c) qÍběr časopiseckfch
a sbomíroqfch stuďí, d) učebnice a učebnítexty, e) čtenáŤskéa textově kritické edice a pŤeklady.

PhDr. HeNe BEDNAŘÍKoVÁ (1964):
Literrírní historička s orientací na světovou literatrrru, najmě francouzskou, na qfvoj ewopského
|iterárního surrealismu; teoretičkapŤekladu. odborná asistentka (nyní ptisobíjako lektorka
češtinyna univerzitě v Aix.en-Provence).
b)
.'Le Grand Meaulnes'' Alaina Fourniera v česk;fchpŤekladech,SÍudia Bohtmica \ olomouc
1993.
doc. PhDr. JlŘÍ FIALA' CSc. (1944):
Historik a Iiterární historik orientující se na dějiny českéliteratury 19. století, na písĎov:|'
veršované
folklÓr a kramrí-ŤskoupíseĎ a na dějiny města olomouce. Editor kramáŤsky šíŤené
tvorby.
a)
lyrjÉo), olomouc 1989.
Vdclau Jaromír Picek (Iyp pŤedbŤeznouého
Olomouck! pitauol, Praha 1994.
Dějiny města olomouce u datech I (Do roku 1526), vy1de v bŤeznu 1995.
b)
JiŤímu Suchéttu, redakce sb., olomouc 1991.
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Mozart und olmi)tz, redakce sb. a studie Die Familie Mozart in olmiitz,
olomouc 1992.
c)

Dezinterpretace v ruském a polském pňekladu básní ze sbírky JiŤíhoWo]kera
TěŽká hodina,
Slauica Olomucensia VI, AUPO Fac. phil., philologico 76, praha 19g5.
Ceské verše o Francouzské revoluci, Česká literatiro' 1989, s. 266.273.
Umělá rnilostná l}rika ve staršíchkramrí.Ťskfchti scich,studia Bohemica\ AUPo Fac.
Phil.,
Philologica 59, Praha 1989.
Polonica v czeskich na poly ludowych utworach wierszowanych, in w krqgu riteratury popularul
- Slawica, Katowice 19g0.
Barokní bďady a mory'táty' Českd literatura 1990' s. 295.305.
Mozartové a staré o]omouckédivadto, Ročenka SOA u Olomoucl 1992, olomouc
1993.
kramáŤské písně o napoleonsk;fch válkách, Studia Bohemica Vd olomouc 1993.
-Č-eské
KramríŤskékriminďní zpravodajství, sb' Literatura a komerce, olomouc 1994.
CísaŤJosefII. v olomouci a v Uničově,Ročenka SoA u olomoucj 7993' olomouc
1994.
olomoucká abdikace a intronizace, .Ročenka Sttitního okresniho archiuu u olomouci
3 (22),
Olomouc 1995.
d)
Č.eskyo ušem možnémI (Jede' jed,epoštousk! pan ček),Warszawa 1981.
Č-eshyo ušemmožnén II (Dobréjídlo, a,o,i pttt, zaklid useho žiuobytí), tamtéŽ.
Českyo tlšemmožnémIII ékoli zaHad žiuota). tamtéŽ.
Česky o ušemmožnémIV (Zdraui - nejuětšrpohlad), tamtéŽ.
Cllronologickj, pŤehledčeské
literatury nrirod,níhoobrození,FFlJP olomouc 1985, 2.vyd. 1992.
Literd'rn'í testy (Uuod do studia literatury - test ke kompkxní zkoušce),W olomouc 1993.
e)

Nouina z francouzské krajiny (KramáŤsképísně a lidoué paměti o Francouzské reuolucl
a
napokonsk!,ch u lkách), Praha 1989.
Armjanshoje radio otuečajet_ Rddio Jereuan odpouíd, soukrom;f tisk, olomouc 1994
,
doc. PhDr. JosEF GALÍK,CSc. (1932):
LiterárnÍ historik soustŤed'ujícíse na dějiny českéliteratury doby nejnovějšía současné'
na
teorii a {woj historického románu a povídky,na vlvoj detektivního žánru v českéliteratuie.
Beletrista (autor románri historick;fch i z nedávné minulosti a časopiseckyotiskovanépoezle).
b)
Českda slouenshá literatura u exilu a satnizdatu, olomouc 1991.
Panorama českéliteratury (Literdrní dějiny od počdtkti d,o současnosti),olomouc 1994.
c)
Problematika historické pr6zy po roce 1948, sb. Česká a slouenská, Iiteratura od' Února k
současností,
Praha 1979.
Petr Bezruč a Viktor Dyk, Stud'ia Bohemica II, AUP) Fac. Phíl.46, Praha 1982.
K typologii prrízyVladimíra KÓrnera, Stuclia Bohemica III, AI]PO Fac' Phil.50' Praha 1984.
Figury a fi,gvrky, Studid Bohemica U AU?O Fac. phil, philologica 59, praha 19g9.
Aktualita stará pril století (Jiňí Weil, Moskva-hrurttce)' AUP), Slat';ica. olomouc 1990
Téma náhlého prozŤeníve Valentově novele Tbám, stud.in Bohemico VI, olomouc 1993.
Detektivka jako součást literatury 60. let, sb. Literatura a komerce, olomouc 1994'
d)
Českd literatura po roce 1945 (1969-1983), olomouc 1985.
Česká literatura po roce 1945' Praha 1987.
Česká a slouensk literatura u efilu a satnizd'atu, spoluautor, Olomouc 1990.

323

II
"i
brl
ol

'fl
rll

1
pl
tKl

vl
vl

li
fi
nl
L

Ž
b

kfch grémií a habilitačních komisí (E. Petrri, J. Skalička, A. ŠGrbová,
J. Galík). Literárněvědná sekce katedry uspoŤádala v Ťfinu 1993 literárněvědnou konferenci na t émaLiteratura a homerce,stejnojmenn sborník
referátri z konference vyšel v olomouci v roce 1994.
Novérozměry získaly po roce 1989 zahraničníkontakty literárněvědné
sekce, zejména prostŤednictvím krátkodobfch studijních cest a pobytri
(E. Petr - SRN, Rakousko, Polsko, L. Machala - Slovenská republika,
SRN, J. Schneider - Rakousko, SRN, H. BednaŤíková - Francie), lektorsk:Íchpobytri (H. BednaŤíková - univerzita v Aix-en-Provence), rozšiŤuje
se rovněž pŤednáškoqfprogram I,ŠS.lv olomouci, na němŽ se pracovníci
sekce intenzívně podílejí.
Nynější& 1. 2. 1995)personál literárněvědnésekce katedry bohemistiky
Filozofické fakulty UP tvoŤíjeden profesor, tŤi docenti, čtyŤiasistenti (z
tohojedna pracovnicedlouhodoběv zahraničí)ajedna lektorka, tj. 10 pracovníkri v pracovním poměru na dobu určitou (3 až 5let), jeden emeritní
profesor s tŤetinovym rivazkem ajeden emeritní externí profesor, tj.2 ptacovníci, s nimiž je pracovní slouva uzavírána na obdobíjednoho roku.
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V následujícím qfčtu uvádíme u kaŽdéhopracovníkajeho tituly, datum narození, badatelské
zaměŤenía qfčet prací v poňadí:a) knižní vědecké a vědeckopopulární monografie, b) podíl
na kolektivních knižních vědeckfch a vědeckopopulárních pracích, c) vÝběr časopiseckfch
a sborníkoqfch studií, d) učebnicea učebnítexty, e) čtenáŤskéa textově kitické edire a pňeklady.

PhDr. HAlrIA BEDNAŘÍKoVÁ (1964):
Liter:írní historička s orientací na světovou literatuu, najmě fiancouzskou, na qfuoj evropského
literárního sunealismu; teoretiěka pŤekladu. odborná asistentka (nyní prisobíjako lektorka
češtinyna univerzitě v Aix.en.Provence).
b)
.'I,eGrand Meaulnes'. A]aina Fourniera v česk;fchpŤekladech,SÍud'íaBohemica 7, olomouc
1993.
doc. PhDr' JIŘÍ FIAIÁ, CSc. (1944):
Historik a literární historik orientující se na dějiny českéliteratury 19' století, na písĎov;f
veršované
folk]Ór a kramrí.ŤskoupíseĎ a na dějiny města olomouce. Editor kramáňsky šíŤené
tvorby.
a)
Václau Jaromír Picek (fup pŤed'bieznouéholyrlŘo), olomouc 1989.
Olo mouc k! p it au al, P r aha I99 4
Dějiny města olomouce u datech I (Do roku 1526), vy1de v bňeznu 1995.
b)
JiŤímu Suchému,redakce sb., olomouc 1991'
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Mozart und olmii.tz, redakce sb. a studie Die Familie Mozart in olmiitz. olomouc 1992.
c)
Dezinterpretace v ruském a polském pŤekladu básní ze sbírky JiŤíhoWolkera Těžká hodina,
Slauica Olomucensia VI, ALIPO Fac. Phil., philotogica 76, praha 19g5.
Českéverše o Francouzské revoluci, Česk(lliteratira 1989' s. 266.273.
Umělá rnilostná l1rika ve staršíchkramrí-Ťskfchtiscich, Studia Bofumica\ AI}Po Fac. PhiI.,
Philologica 59, Praha 1989.
Polonica v czeskichnapolyludowych utworachwierszowanych,inw krqguliteratury populurrel
- Slawica, Katowice 1990.
Barokní balady a morytáty, českd literatura 1990, s. 295-305.
Mozartové a staré olomoucké divadlo, Ročenka SoA u olomoucj í992, olomouc 1993.
ČeskékramáŤské písně o napoleonsk;fch válkách, studid Bohemica Vd olomouc 1993.
KramáŤské kriminální zpravodajství, sb. Literatura a kotnerce, olomouc 1994.
CísaŤJosef II. v o]omouci a v Uničově,RočenkaSoA u olomouci Jg93, olomouc 1994'
olomoucká abdikace a intronizace, 'RočenkaStdtníln okresniho archiuu u olomouci 3 (22)'
Olomouc 1995.
d)
Českyo ušem m,ožném
I (Jede, jed'e poštousk!,pandček)' Warszawa 1981.
Cesky o ušemmožnémII (Dobréjíd,to,dobrépití, ztiktad ušehažiuobytí),tamtéŽ.
Českyo ušem možnémIII (Škola zdklad žiuotal. tamLéž.
Česky o ušemmožnémIV (ZdrouÍ - nejuětšípoklad,), tamtéž.
Chron,ologickj pŤehledčeské
literatury národního obrození,FF |JP olomouc 1985, 2.vyd. 1992.
Literťtn testy (Úuod do studia literatury _ test ke komplexní zkou.šce),UP olomouc 1993.
e)
Nouina z francouzské krajiny (Kramaíské písně a lidoué pamiti o Francouzské reuolucr a
napoleonskjch urjlkách), Praha 1989.
Armjatt'shoje radio otuečajet- Rad'io Jereuan orlpouíd , soukrom;f tisk, olomouc 1994
doc. PhDr. JosEF GALÍK,CSc. (1932):
Literární historik soustňed'ujícíse na dějiny českéliteratury doby nejnovějŠía současné,na
teorii a v;ivoj historického románu a povídky,na vjvoj detektivního žánru v českéliteratute.
Be]etrista (autor románri historick;ich i z nedávné minulosti a časopiseckyotiskov anépoezle).
D'

Českria slouensk literatura u exilu a samizd,atu, olomouc 1991'
Panorama českéliteratury (Literdrní d'ějiny od počtitk d,o současnosti),olomouc 1994.
c)

Problematika historické pr6zy po roce 1948, sb. Českd a slouenskd literatura od Února k
současnosti'Praha 1979.
Petr Bezruč a Viktor Dyk, studia Bolrcmica II, AI]PO Fac. Phil' 46, Praha 1982.
Ktypologii prrízyMadimíra KÓrÍ,eÍa,studia Bohemica III, AIJPo Fac. Phit' 50, Praha 1984.
Figury a figuÍky, studia Bohemica u AUP) Fac. Phit., Philologica 59, Praha 1989.
A]<tualita stará pril sto]etí (JiŤíWeil, Moskva.hrarice), AUP), Slauica, olomouc 1990.
Téma náhlého prozŤeníve Va]entově novele T!ám, Studia Bohemica Vd olomouc 1993.
Detektivka jako součást literatury 60. let' sb. Literatura a komerce, olomouc 1994.
d)
Českd literatura po roce 1945 (1969.1983), olomouc 1985
Českdliteratura po roce 1945,Praha l987'
Česká a slouensk literdtura u exilu a satnizd,cltu, spoluautor, olomouc 1990.
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prof. PhDr. MoJMÍR GRYGAR (1928):
Lit""'í'.'í hi.to'ik, kritik a teoretik s orientací na literární sémiotiku a komparatistiku. ExternÍ
emeritní profesor.
a)
Julius Fučík, Praha 1953.
Žil isem p,o radost (Žiuotopisn čfta o Juliu Fučíkouj),Praha 1958.
Umžní reportdže,Praha 1961.
Rozbor mod'erní básnické epiky (Vančurú'uPekaŤ Jan Marhoul), Praha 1970.
Terminologick!, slouník českéhostrukturalisrnu, Amsterdam 1985.
b)
Jan Neruda' s K. Polákem, Praha 1955.
c)
The Possibility of a structural Analysis of the Literary Process, sb. czech structuralism,
Amsterdam 1982.
Pavel Filonov i voprosy izučenija avantgardnogo iskusstva, ín Pauel Filonou, Amsterdam
1982.
The clash between the Literary and Extra-Literaty, ln Danslessen uan Bohumil Hrabal,
Amsterdam 1987.
Interview met JiŤí Koláň, in Danslessell l|an Bohumil Hrabal, Amsterdam 1987.
Bugulma: Kvadratura kruhu, sb. Czech studies, Amsterdam-Atlanta 1990'
..T\r!f smysl.' a '.nezíměrnost', (Poznrímky k sémiotice R. Barthesa a J. Mu}ďovského) , sb.Czech

Stud,izs, Amsterdam-Atlanta 1990.
d)
De nationale wed.ergeboortein de tsjechische literatuur, Amsterdam 1975'
1880
Ouerzicht uan d.etsjechische literatuur nnt bijzondere aand'acht uoor stromingen uan
tot W. O. 1/, Amsterdam 1979.
Stard' česká'literatura' Amsterdam 1988.
(Victory ouer thn Sult,'
Edice děl Kazimira Maleviče (Amsterdam 1989), ruského futurismu
rozhouory o strukturalismu (Praha 1969) aj.
Amsterdam 1983), sborníku PtlŤížské
PhDr. LIDMILA HRDLIČKoVÁ (1945):
dějin.
Tboretička vyučováníliteratuŤe, autorka stŤedoškolskfch pÍíručekz oblasti světoqfch
Lektorka.
d)
PŤehted.česklch a suětou!,chdějin,RoŽnov pod Radhoštěm 1994.
Dokumenty k uluoji česk!,cha suětou!,chdějin, F'oŽnov pod Radhoštěm 1994.
PhDr. LUB9MÍR MASHALÁ, CSc' (1958):
Literrírní historik a kritik orientujíď se na literaturu doby nejnovějšía na literaturu slovenskou
shodného období' odbornf asistent.
b)
i laiky),
Českáa slouenská literatura u exilu a samizdatu (Informatorium pro stud,enty,učitele

redaktor a spoluautor, Olomouc 1991.
1994.
Panorama českéliteratury (Literární dějiny od počá'tk d'o současnosti),olomouc
prÓzy 1945-1994,(kolektiv autor pod vedením B. Dokoupila a M. Zelinského,
Slouník české
Ostrava 1994.
c)
ota Pavel, Sbomík studrntsklch uědccbjch a uměIeckjch prací 1981, olomouc 1982.
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K typologii současnéslovenské povídky, Literární měsíčník1986,
č. 1o'
Nedokončená syntéza (Jan otčenášek:PokušeníK atarína), Stud'ia Bohemica
I\ AUPo Fac.
Phil., Philologico 55, Praha 1982.
K poetike prozaického diela Ivana Haba;a, Rombo'd 1989, č. 1.
Debutant = diletant? (Slovenské prozaické prvotiny ve druhé polovině
80. |et),Iniciáty L99o,
č .5 - 6 .
Dušan Mitana - T\r a teraz, Romboid 1990. č.8.
Srím proti noci (Ad Dominik Thtarka), Literdrni nouiny \992- č.7.
Situace v českéa slovenské literatuŤe v Ietech 1969.198á (zákládní
rysy a
), Slouenská
"měny
Iiteratura 1993, s. 44b-451.
Na okraj tvorbyJana Kostrhuna, SÚudia BohetnicaW' AUPo Fac. Phil.,
Philologica,olomouc
1993.
Poznámky na okraj polistopadového v voje českéliteratury, scripturn
1994, č. 11-12.
ZdeněkZapletal (od folku ke knihám), Česh literatura 1994' č.6.
d)
Česktia slouenskd literdtura u exilu a sannizd'atu, olomouc 1990.
prof. PhDr. EDUARD PprRŮ, DrSc. (1928):
Literárněvědn1i medievalista s orientací na literaturu 14. století, husitství,
humanismus a
baroko, teoretik literatury (zvláště oblast genologie), badatel na riseku
literárněvědné
metodologie, srovnávacího studia slovansklch literatur a filmologie, bibliografie.
a)
Soupis díIa Petra Chelčickéhoa literatury o něm,Praba Lg57.
Z rukopisnjch sbírek (Jniuerzitni knihoony u olotmouci, Praha 1959.
Vjuoj českéhoeretnpla u době pfedhusi'sÁé. Praha 1966.
Zašifrouaná, skutečnost(Desetotázek a oclpouěd'ína obranu literární mzdicualistiky),
ostrava
r972.
Vzrušujicískutečnnst(Fakta a fantazi.eue stíedouěki a humanistické literatuŤe),ostrava
1984.
b)
Dějiny českéliteratury I (Starší českdliteratura)' Praha 1989.
Humanismus a ranÓ' renesance na Moratlě, s I. H]obilem, Praha 1992.
PŤehled'nédějiny českéliteratury a diuadla u olornouci1 (od počátku do roku
1918), red'
J. Stjskal, Praha 1981.
Panorama českéliteratury (Literáruí d'ějiny od počtitk t d,o současnosti),olomouc
1994.
c)
Vjvoj básnické tvorby Mikuláše Dačickéhoz Heslova, sb' PŤíspěukyk dějiruim starší
české
literatury, Praha 1958.
Spravedlnost tiskaŤrim (Ktextové hodnotě tiskri děl Petra Chelčick ého),sb.Knihtiska
kniha
u česk ch zemích od, lrusitstuí d,o Bík hory, Praha 1970.
Dubraviova Theriobulia ve vjvoji alegorie, sb. Literá'rněuědné studie, Brno 1972.
Der Artikelbriefund die sozialen Anschauungen Petr Chelčickfs, sb. De r d,eutschc
Bauernkrrcg
und, Thomos Miintzer, Leipzig 1976.
Das Bild der fiiLrkei in Reisebeschreibungen des 16. Jahrhund erts, sb . studien zun
Humanismtn
un den bÓhmischen Ltindcrn, K ln, Weimar, Wien 1993.
Die Erforschung der lateinischen Literatur in den btihmischen Lándern, Humanistlca
Louaniensia 1994, s. 69-76.
AlŽběta Jana Westonia a její místo v českéliteratuíe, Česká literatura L985, s. 424-437.
Informationsexplosion des 16. Jahrhunderts und genologische system der tschechischen
humanistischen Literatur, sb.Stud'bn zum Huma nismus in dnn bÓhmischen Liin'dern,
Kij|n.Wierr
1988.
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prof. PhDr. MoJMÍR GRYGAR (1928):
Lit"".í'oi hi'to.ik, kritik a teoretik s orientací na literární sémiotiku a komparatistiku. Exterru
emeritní profesor.
a)
Julius Fučik, Praha 1953.
ŽiI isem pro rad'ost (Žiuotopisnd črta o Juliu Fučíkouj),Praha 1958.
Umění reportd'že,Praha 1961.
Rozbor mod'erní bdsnické epiky (Vančurú'uPekaŤ Jan Marhoul), Praha 1970.
Terminologick! slouník českéhostrukturalismu, Amsterdam 1985.
b)
Jan Neruda' s K. Polákem, Praha 1955.
c)
The Possibility of a structural Analysis of the Literary Process, sb. czech structuralism,
Amsterdam 1982.
Pavel Filonov i voprosy izučenija avantgardnogo iskusstva, ín Pauel Filonou, Amsterdam
1982.
The clash between the Literary and Extra-Liter aty, in Danslessen uan Bohutnil Hrabal,
Amsterdam 1987.
Interview met JiŤí KoIáÍ, íl Danslessen t,arLBohumil Hrabal, Amsterdam 1987.
Bugulma: Kvadratura kruhu, sb. Czech studies, Amsterdam-Atlanta 1990'
'.T\rp smysl.'a'.nezáměrnost.'(Poznrímkyk sémioticeR. Barthesa a J. Mukďovského), sb.Czech
Studies, Amsterdam-Atlanta 1990.
d)
De nationale wedergeboorte in de tsjechischc literatuur, Amsterdam 1975'
1880
ouerzicht uan de tsjechische literatuur trct bijzond.ereaand,acht uoor stromingen uan
tot W. O. //, Amsterdam 1979.
Stará' českdliteraturd, Amsterdam 1988.
e)
(Víctory ouer tht Sult,
Edice děl Kazimira Maleviče (Amsterdam 1989), ruského futurismu
(Praha 1969) aj.
Amsterdam 1983), sborníku PaŤížskénlzhouory o strukturalismz
PbDr. LIDMILA HRDLIČKoVÁ (1945):
dějin.
Tboretička vyučováníliteratuŤe' autorka stňedoškolskfch pÍíruěekz oblasti světoqfch
Lektorka.
d)
PŤehted,česklch a suětou!,chdějin,RnŽnov pod Radhoštěm 1994.
Dokutnenty k uluoji česklch a suětou!,chdějin, ProŽnovpod Radhoštěm 1994.
PhDr. LUBoMÍR MAcHALA, CSc' (1958):
Liter:írní historik a kritik orientujíď se na literaturu doby nejnovějšía na literaturu slovenskou
shodného období. odbornf asistent.
b)
i laiky)'
českria slouenskáliteratura u exilu a sdmizdlltu (Infonnatorium pro stud,enty,učitele

redaktor a spoluautor, Olomouc 1991.
Panoratna českéliteratury (Literarní d'ějiny od.počdtkú'do současnosti),olomouc 1994.
prÓzy 1945.1994,(kotektiv autorri pod vedením B. Dokoupila a M. Zelinského,
Slouník české
Ostrava 1994.
c)
ota Pavel, Sborník studentsklch uědccbjch a umělecklch prací 1981, olomouc 1982.
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K typologii současnéslovenské povídky, Literární měsíčník1986,
č. 10.
Nedokončená syrtéza (Jan otčenášek:PokušeníK atarina), Stud,íaBohemica
IV AUPo Fac,
Pltil., Philologico b5, praha 1982.
K poetike prozaického diela Ivana Habaja, Romboid 1989, č. 1.
Debutant = diletant? (Slovenské prozaické prvotiny ve druhé polovině
80' |et),Iniciáty L99o,
č .5 - 6 .
Dušan Mitana - T\r a teraz, Rotnboid,1990. č.8.
Sám proti noci (Ad Dominik Thtarka), Literární nouiny 7992,
č.7,
Situace v českéa slovenskéliteratuŤe v letech 1969.1989 (záklatlnírysy
a změny)' Sl ouenská
literaturd 1993, s. 445-451.
Na okraj tvorby Jana Kostrhuna,studia Bohemicaw, AUpo Fac. phil., philotogica,olomouc
1993.
Poznámky na okraj polistopadového vjvoje českéliteratury, scripturn
7gg4, č,.7t-I2.
Zdeněk Zapletal (od folku ke knihám), Česktiliteratura 1994, č.6.
d)
Česk a slouenskd literatura u exilu a sannizd'atu, olomouc 1990.
prof. PhDr. EDUARD PnrnŮ, DrSc. (1928):
Literárněvědnf medievalista s orientací na literaturu 14. století, husitství,
humanismus a
baroko, teoretik literatury (zvláště oblast genologie), badatel na riseku
literárněvědné
metodologie, srovnávacího studia slovan.sk;fch literatur a filmologie, bibliografie.
a)
Soupis d,íIaPetra Chplčickéhoa literatury o něm,Pralta irg57.
Z rukopisn!,ch sbírek (Jniuerzitní knihoury u olomouci, Praha 1959.
Vjuoj českéhoexernpla u době pňedhusiÍsÉé.
Praha 1966.
Zašifrouand skutečtlost(Desetot zek o' odpouěd,ína obranu literá,rní mzdbualistiky),
ostrava
L972.
Vzrušujicískutečtnst(Fakta a fantazi.eue stŤed,ouěki
a humanistické literatuŤe)'ostrava 1984.
b)
Dějiny českéliteratury I (Starší českdliteratura)' Praha 1989.
Humanismus a rand renesance na Moratlě, s I. Hlobilem, Praha 1992.
PŤehledn,édějiny českéliteratury a diuadla u olomoucil (od počátku do roku
1918), red'
J. St skal, Praha 1981.
Panorama českéliteratury (Literárui dějiny od poč tk d.o současnosti),olomouc
1994.
c)
V voj básnické tvorby Mikuláše Dačickéhoz Heslova, sb, PŤíspěukyk dějiruim
staršíčeské
literatury, Praha 1958.
Spravedlnost tiskaŤrim (Ktextové hodnotě tiskri děl Petra Chelčick é]no),sb.
Knihtiska kniha
u česk1|chzemích od husitstuí do BíIe hory, Praha 1970.
Dubraviova Theriobulia ve vjvoji alegorie, sb. Literárněuědné studie, Brno
1972.
Der Artikelbriefund die sozialen Anschauungen Petr Chelčickfs, sb. De r d,eutschc
Bauernkneg
und Thomas Miintzer, Leipzig 1926.
Das Bild der fiiLrkei in Reisebeschreibungen des 16. Jahrhund er+"s,
sb . studien zum Humnnismrn
un den bÓhmischzn Liindern, KÓln, Weimar, Wien 1993.
Die Erforschung der lateinischen Literatur in den b hmischen Lándern, Humanisaca
Louaniensia 1994, s. 69-76.
Alžběta Jana Westonia ajejí místo v českéliteratuÍe, Česká lifuratura 1985, s' 424-437.
Informationsexplosion des 16. Jahrhunderts und genologische system der tschechischen
humanistischen Literatur, sb.stud.ien zum Humnnistruts in dcn bahmischcn kindern,
Kijln_wien
1988.
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Postavení skladby Podkoní a Žrí}v našíliteratuňe 14' sto|etí,Českáliteratura 1988, s. 119.125.
Theatrum mundi v českérenesanční a barokní literatuŤe, Studia Comenklna et histortca
1 9 9 1 .č '4 4 . s . 5 1 - 5 7 .
Das Bild derTti'rkei inReisebescbreibungen des 16.Jahrhunderts,sb. StudbnzumHumanismus
un d,en b hmisch.en Liindern, Kiiln, Weimar, Wien 1993.
Die Erforschung der lateinischen Literatur in den btjhmischen Lándern, Humanística
Louaniensia - Journal of Neolatin-Studies 1994, s. 69-76
PÍíspěvky k mezinárodním sjezd m slavistri ve sbornících Čsev a ev Čn:
Metod'ologicképroblémy zkoumání hutnan.ismu ue slouansklch literaturách (l978.), Žánroua
specifika literdrníchproudú uestaršíchslouunskychliteraturách(t983),Vlznam parodie pro
ujuoj žtLnrouéhosystému období humanismu ue slouansfulch literaturach (1988), Barokní
humttnismus ue slo uanskyc h literaturric It (1993).
d)
Exaktní metody u literárněuěd,néprtícl, olomouc 1968
Vydavatel a pŤekladatelděI Mikuláše Dačickéhoz Heslova (1955),Pavla Skríly ze ZhoŤe(1964)'
Petra Chelčického(1966 a 1990),Bartoloměje Paprockéhoz Hlohol (1982)a Jana Dubravia
(1983). Vydavatel a pŤekladatel da]šíchanonyrnních textri a antologí textri více autorri,zejména
literatury
exemplovéliteratury (olomoucképouíd&y'1957),husitskéliteratury ve Vlboru z české
z d,oby husitské(1964), humanistick;fch text v antologi Humanisté o olomouci (1978), rytíňské
epiky pod názvemRytíŤskésrdce majíce 0984) atzv hanáck ch zpěvoher ve sborníkuCopak
to ale za mozeka hraje? (7985).
PhDr. MARTIN PoDIVÍNsi.Ý (1959):
Literrírní historik s orientací na v voj českémeziválečné literatury (zejména literárního
expresionismu) a na česk;fliterární disent domácí i zahraniční. odborn asistent.
b)
Českaa slouenská literdtura u exilu a satnizd'atu,olomouc 1991.
Panorama českéliteratury (Literární dějíny od počátk do současnostj),olomouc 1994.
c)
Nástin expresionismu v česképo ezit,Litteraria-Theatralia-Cinematographica
PhiL, Philosophica'Aesthetica 9, 1993, s. 19-26.

I, AUPO Fac.

Pb.Dr. JAN SCHNEIDER(1959):
Literrírní teoreti} zabjvající se zejménanaratologií a literární kritik s orientací na nejnovějši
literaturu, science fiction (téŽve srovnání s fi]mem), na problematiku vjvoje literárněvědnlch
směrri 20. století a na dějiny českéliterární kritiky. odborn;f asistent'
b)
Českda slouenská literatura u exilu a satnizdatu, olomouc 1991.
Panorama českéliteratury (Literd.rní dějiny od počr1tk do současnostj),olomouc 1994.
prÓzy 1945.1994, ko]ektiv autorri pod vedením B. Dokoupila a M. Zelinského,
Slouník české
Ostrava 1994.
c)
Interdisciplirrrírní zkoumríníliterrírního procesu (na materiá]u českéa světovéfilmové a literární
science fiction), Slouenskd literatura 1987, s 231-234.
Science fiction - žánr?, Studia Bohemica IV, Praha L987 (AUPo Fac. Phil., Philologica 55,
1987).
otazníky a vykŤičníky(MtádeŽ, drogy, vandalismus, literatura a film u nás), Flln a literatura
III, Olomouc 1988.
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K současnémuvědeckofantastickému románu, ,Sludia Boh,emica AUP} Fac' Phil'' Philnlngba
\
59,1989.
Několik poznámek o SF v okolí Řipu, Tuorba 1rg8g,č' 42 a 43.
Česká literární věda a kritika v exilu a samizdatu, S louenskj jazyk a literatura u škole
1ggug2,
s.456-462.
Česká science fiction včera a dnes, sb. Literatura a komerce.olomouc 1994.
d)
Českda slouensfuiliteratura u exilu,a satnizd,atu.olomouc 199l.
prof. Ph.Dr. JIŘÍ SKALIČKA,CSc. (1922):
Literární historik orientovan zejménana českouliteraturu 19. století,regionální literatuu
a na dějiny i pŤítomnostčeskéhohumoru ;r satiry' Editor obrozenské a regionální literatury.
Emeritní profeson
a)
Haulíčk u satirickj, odkaz, Praha 1965.
Pr ,uodce žiuotem a díIem Josefa Kocourka, ostrava 1984.
b)
Pžehlednédějiny českéliteratuta a di,uadla u oLotnouci 1, red. J. St skal, Praha 1981.
Panorama českéliteratury (Literdrní dějiny od počatkúd'o současnostl),olomouc 1994.
c)

Vznik a vjvoj Haškova Švejka,Nou žiuot Ig53, s' 585-594.
K Rubešoqim parodiím, Sbornik VŠP - Jazyk a literatura 6, Praha 1959.
Pmblémy parodiejako Žrírrruajejí specifickérysy v českéliteratuŤe, SÓ orník pracíjazykouěd,nlch
a literdrněuědnlch, uěnouan!, vI. Mss, Praha 1968.
Petr Bezruč - satirik, sb. Bezručiana 1967, ostrava Ig67.
T}ansformace krále Lávry (Moritz Hartmann a Karel Havlíček), sb.Literárněoědné stud,ie,
Brno 1972.
Literární historik Alois Vojtěch Šembera, sb' Václaukoua olomouc 7987;Kapitoly z dějin
českéliterární historiografie, olomouc 1993.
Haškriv pokračovatel Karel Vaněk, Slauica VII, AUP) Fac. Phil., Phitologico 61, 1990.
otazníky nad odkazem Jana We|zla, Seuerní Moraua. Vlastiuědn!, sborník' sv' 65. Šumperk
1993.
Nad okresním městem Karla Poláčka (Patero otázek a moŽn;Íchodpovědí), sb.Ptáci uítdjí
jitro zpěuem, podd' stojtlíci Ťuaním,Praha-Rychnov n. KněŽnou 1992.
Bezručovy Slezské písně a SibiŤsképísně Petra Bezpráva 'Stud'ia BohenicaVI' ALIP} Fac.
Phil., Philologico 65, Olomouc 1993.
Satira v Květnu, sb. Óasopis Kuěten,Brno 1993.
d)
Česka čítanka (Materiaty d,oczytania literackiego dla klasy Ósmej szkÓI z polskim jqzykiem
nauczania), red. J. Běliě' Praha 1956.
Vlbor z české
a slouenskéliteratury (Čítankapro 10.-12.roč.WŠ a pro Šholyoclborni s polsk!,m
jtlzykem uyučouacím),red. J. Bělič' Praha 1960'
Humor a satira u obrozenskéliteratuÍe,Olomouc 1986.
Humor a satira u literatuŤe2. polouitly 19. století,olomouc 1987.
e)
Edice děl Františka Pa]ackého - Karla Simeona M acháčka(Geschichte der sch tren Redlk rcte
bei der Bijhmen - Dějiny české
slouesntlsÚj,ostrava 1968),Jana Herbena (1954 a 1956)' Karla
Havlíčka Borovského (o literatuí.e' 1955; Duch Národních nouin, 197I), Josefa Kocourka
(Z konce suěta, Zapadlí ulastenci 1932 aj')., otakara BystŤiny (Úsměuna
Moraua)' Ado|fa
Zábranského (Bžehule),Antoše Dohnala (Staré hanťtcképouídky) aj., celkem 24 titulri
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specifikaliter rníchproudŮuestaršíchslouonsk1ichliteraturd,ch(1983),Vj,znamparodiepro
u!,uoj žan'rouéhosystému období humanismu ue slouansklch literaturdch (L988), Barohní
humanisrnus ue slouansfulch literatur .ch (1993).
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d)
Exaktní metody u literárněuědné práci, olomouc 1968
e)
Vydavatel a pŤekladatelděI MikrrláŠeDačickéhoz Heslova (1955),Pavla Skríly ze ZhoŤe(1964)'
Petra Chelčického(1966 a 1990),Bartoloměje Paprockéhoz l{loho| (1982)a Jana Dubravra
(1983).Vydavatel a pŤekladatelda]šíchanonymích textri a antologiítextri víceautorri, zejména
literdtury
exemplovéliteratwy (olomoucképouídky,|957),hlsitské literatury veVlboru z české
z d'oby husitské (1964)' humanistick ch textri v antoLog1iHumanisté o olnmotlti (1978)' rytíŤské
epiky pod názvemRytíŤskésrdce najíce (7984) atzv hanáck;fch zpěvoher ve sborníku Copak
to ale za mozeka hrqie? (1985).
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PhDr. MARTIN PoDIVÍNsKÝ(1959):
Literární historik s orientací na v voj českémeziválečné literatury (zejména literárního
expresionismu) a na česk literární disent domácí i zahraniční. odborn;f asistent.
b)
Českao slouensktiliteratura u exilu a satnizdatu, olomouc 1991.
Panorama českéliteratury I'iterórní dějiny od počátk do současnostj),olomouc 1994.
c)
Nástin expresionismu v česképo ezii, Litteraria.Theatralia.Cinematographica
Phil., Philosophica'Aesthetica 9, 1993, s. 19-26.
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K současnémuvědeckofmtastickému rom:ínu, .Sludin Bohemica AUP7 Fac Phil.,
Phitologba
V
59,1989.
Několik poznámek o SF v okolí Řipu, Tuorba 1989' č.42 a 43.
Ceská literámí věda a kritika v exilu a samizdatu, S louensk!
'iazyk a literatura u škole 1ggvgz,
s. 456-462.
Česká science fiction včera a dnes, sb. Literatura a komnrce,Olomouc 1994.
d)
Česk a slouenskd,Iiteratura u exilu a satnizd,atu. olomouc 1991.

Postavení skladby Podkoní a Žrik v našíliteratu-Ťe14. století,Českdliteratura 1988, s. 119-125.
Theatrum mundi v českérenesanční a barokní literatuŤe, Studia Comeniana et historica
1 9 9 1 .č .4 4 . s . 5 1 - 5 7 '
Das Bi]d der TÍirkei in Reisebeschreibungen des 16. Jahrhunderts, sb. Studien zum Humnnistnrc
un den b hmischen Ltindern, K ln, Weimar, Wien 1993.
Die Erforschung der lateinischen Literatur in den btihmischen Lándern, Hurnanistica
Louaniensia - Journal of Neolatin-Studies 1994, s. 69-76.
PŤíspěvky k meziniirodním sjezdťrmslavistri ve sbornících čSAV a Av cR'
MetidoIogicképroblěmy zkoumtittíltutnanismu ue slouonsk\|chIiteroturach t1978l,Žcjnroua

I, AUPo Fac.

PhDr. JeN SoHNEIDER(1959):
Literiírní teoretik zab;fvajícíse zejménanarato]ogií a literární kritik s orientací na nejnovější
literaturu, science fiction (težve srovnání s filmem), na problematiku vjvoje literárněvědn;Ích
směrri 20' století a na dějiny českéliterární kritiky. odbornf asistent.
b)
česka a slouenskd literatura u exilu a satnizdatu, olomouc 1991.
Panorama českéliteratury Literarní dějiny od poč tk do současnosti),olomouc 1994.
prÓzy 1945-1994, kolektiv autorri pod vedením B. Dokoupila a M. Zelinského,
Slounik české
Ostrava 1994.
c)

Interdisciptiruírní zkoum:áníliter:árního procesu (na materir{]u českéa světovéfilmové a literlirní
science fiction), Slouenská literatu'ra 1987' s' 23I-234'
Science fiction - Žánr?, Studia Bohemico IV, Praha Í987 (AUP) Fac' Phil., Philologica 55,
1987).
literatura
otazníky a vykiičníky (MládeŽ, drogy, vandalismus,literatura a fi|mlnás),FiIma
III, Olomouc 1988.
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prof. Pb.Dr. JIŘÍ SKALIČKA,CSc. (1922)'
Literární historik orientovan zejménana českouliteraturu 19. století,regionální
literaturu
a na dějiny i pŤítomnostčeskéhohumoru a satiry. Editor obrozenské a regionální
literatuy.
Emeritní profesor.
a)
Haulíčk u satirick! od,kaz, Ptaha Ig65.
Pr uodce žiuotem a díIem Josefa Kocou'rha, ostrava 1984.
b)
PŤehlednédějiny českéliteratuta a diuadla' u ololnouci 1, red' J. St]|skal, Praha
1981'
Panorama českéliteratury (Literdrní dějiny od počótk do současnostj),olomouc 1994.
c)

Vznik a v woj Haškova Švejka,Nouy žiuot Ig53, s. 585.594'
K Rubešoqim parodiím' Sborník VŠP - Jazyk a literatura 6, Praha 1959.
Problémy parodiejako Žrínruajejí specifickérysy v české]iteratuŤe,SÓ otník pruijazykouědnlch
a litenirněuědnlch, uěnouan! vI' Mss, Praha 1968.
Petr Bezruč _ satirik, sb' Bezručiana 1967, ostrava 1967.
Tbansformace krále Lávry (Moritz l{artmann a Karel Havlíček), sb,Literárněoědné studie,
Brno 1972.
Literární historik Alois Vojtěch Šembera, sb' Vd,claukoua olomouc t987; Kapitoly z
dějin
českélitenirní historiografie, o]omouc 1993.
Haškriv pokračovatel Karel Vaněk, Slauica VII' AUP) Fac, PhiI', Philologico 61, 1990.
otaznÍky nad odkazem Jana We|z|a, Seuerní Moraua. Vlastiuědnj sborník, sv.65' Šumperk
1993.
Nad okresním městem Karla Poláčka (Prrtero otázek a moŽn ch odpovědí), sb. Ptáci uíta1í
jitro zpěuem, pod'd'ústojníciŤuaním,Praha.Rychnov n. Kněžnou 1992.
Bezručovy Slezské písně a Sibiňské písně Petra Bezpráva , studia Bohemica VI. AI]Po tr,ac.
Phil., Philologico 65, Olomouc 1993.
Satira v Květnu, sb. Časopis Kuěten,Brno 7993.
o)
Česká čítanka (Materiaty d'o czytania literachiego d,Ia klasy Ósme'j szkÓt z polskim jgzyklem
nauczania), red. J. Bělič,Praha 1956.
Vlbor z české
a slouenski literatuty (Čítankapro 10..12.roč.WŠ a pro školyodborru s polsklm
jazykem uyučouacíln),red. J. Bělič, Praha 1960.
Hurnor a satira u obrozenskéliteratuíe, Olomouc 1986.
Humor a satira u literatuŤe2. polouitty 19. století,olomouc 1987.
e)

Edice děl Františka Palackého- Karla Simeona Macháčka(Geschbhfu der sch run Redzkiirete
bei der BÓhmen - Dějiny české
slotLesrulsÍiostrava 1968),Jana Herbena (1954 a 1956), Karla
Havlíčka Borovského (o literatuí.e, 1955; Duch Nrjrodních nouin, Ig71), Josefa Kocourka
(Z konce suěta, Zapadlí ulastenci 1932 aj')., otakara BystŤiny
\Úsméunrj Moraua), Ado|fa
Zábranského (BŤehule),Antoše Dohnala (Staré hanácké pouídky) aj', celkem 24 titulri'

327

PhDr. Mentp soBoTKovÁ, CSc. (1947):
Literrírní historička orientovaná na literární komparatistiku (česko.polskéliterární vztahy
zvláště v renesanci a baroku), jež nadále prisobív rámci oboru literrírněvědná bohemistika.
odborná asistentka. K 1. 1. 1995 pŤešlana katedru slavistiky.
b)
Českémzmoáry 17. století (Žánrouá anallza mt:modroulch textú'),kaldidátská disertační
práce, olomouc.Brno 1993.
Autor - text - adresát u memndrech 17. století, strojopis habilitačnÍ práce, olomouc 1994.
c)
I{ochanowskéhoT}ényajejich obnoven;Íčeslrj pŤeklad, SĎorník rcferdtú a sdžbní z III, celostdtní
polonistické konference, ostrava 1986.
otazníky kolem Zrcadla slavného Markrabství moravského Bartoloměje Paprockého z Hlohol,
s H. Gmiterekem, Česká literatura 1987' s. 258.261.
Staré krakovské tisky čtyŤděl Jana Kochanowského ve Státnívědecké knihovně v olomouci,
Slauistickj sborník olomoucko-lublinsk! III, Praha 1989.
K poetice českfch a polsklch memoárri 17. století, Stud'ia Bohemico \T' olomouc 1993.
d)
Antologie text ze staršich slouanskj,ch literatur I (Polská líteratura od nejstaršíd,obyd,oroku
ISOO). Olomouc 1990.

!

Poslední odbornépráce zčásti nebo zcela
literárněvědně orientovan;Íchbadatelri p
sobících
na katedŤe teorie a dějin dramat;ckfch
rao.. pt'o.. Ji' s.y"r."r, CSc., doc. PhDr. František
Va]ouch, CSc., PhDr. JiŤí Štefanides'".e"i
PhI,". ';';
;".i'"
sbornÍkLitterariu
- Cirumatographica, ArJpO
".i.'obsahuje
f".. pfrl- pf,if.l.ophica
_ Aesthetica 9. Olomouc
,#r"r:r*r*

doc. PhDr. Ar,nNa ŠrĚnsovÁ, CSc. (1939):
Literární historička s praxí v rozlrlasovénr vysílání, teoretička dramatické a rozhlasové tvorby,
divadelní a rozhlasová kritička' v současnédobě orientovaná zejména na dějiny české
meziválečné literatury.
a)
Rozhlas a slouesnéumění,UP olomouc 1976.
Neuiditelni herectuí (ohlédnutí), Praha 1988.
o současnim činoherním diuadle, ostrava 1990.
Rozhlas a slouesnéumění II, UP olomouc 1991.
Rozhlasouti inscenace (Teoreticky komen'touanédějiny českérozhlasouéprodukce),v tisku.
b)
PŤehled,nedějiny českéliteratury a diuad'la u olomouci 1, red. J. S|/skal' Praha 1981.
Panorama českéliteratury &iter rní dějiny od počátk d,o současnosti),olomouc 1994'
c)
Rozh]asovost prÓzy Karla Poláčka, sb. Na kŤižouatceutnění, Brno 1973.
K inscenacím Vančurova Učitele a Žáka, Česká literatura 1977, s, 74-76,
Rozhlasové dí|o,in TeÓria drarnatick!,cll umení, Bratislava 1979.
Puškinriv oněgin ve scénickékonkretizaci E. F. Buriana, Slauica olomucensls rV, Praha
L9A2.
Rozhlasové umění JiŤÍhoHorčičky (K vlvoji českérozh]asové režie), Studia Bohzmica II,
Praha 1982.
Francesca di Rimini v kontextu Nerudovy básnickétvoÍby,studid BohemicaÍ\Í,Praha 1987.
Komenského odkaz v rozhlase a televizi. Studia Comeniana et historica,1991' č.45.
o českérozh]asové hňe v letech 1945-1969, Rozhlasouá' prá'ce L99l-, č.4'
JiŤíSuchf a Gramo-tingl.tangl aneb Jak ohlašovatgramofonovédesky,sb, JiŤímu Suchénu,
Olomouc 1991.
Tborie roztr]asovéhry (Nástin vjvoje českéhoa slovenskéhouvaŽováď o rozhlasovéi:rscenaci)'
Studia Bohemica VI, Olomouc 1993.
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PhDr. MARIE soBoTKovÁ, CSc. (1947):
Literární historička orientovaná na literární komparatistiku (česko-polskéliterrírní vztahy
zvláště v renesanci a baroku), jež nadále prisobív rámci oboru literárněvědná bohemistika.
odborná asistentka. K 1. 1. 1995 pŤešlana katedru slavistiky.
b)
aeské mernoása 17. století (Ždnroua analyzo mcmoárou!,ch textti)' kandidátská disertační
práce, olomouc.Brno 1993.
Autor _ teÍt - adresdt u m'emodreclt 17. století, strojopis habilitační práce, olomouc 1994.
c)
Ibchanowskébo Tbényajejich obnoven česlrfpŤeklad, SĎorník refenit a sdělení z III. celostdtní
polonistické konference, ostrava 1986'
otazníky ko|em Zrcadla slarryrého
Markrabství moravskéhoBartoloměje Paprockéhoz H]ohol,
s H. Gmiterekem, Českáliteratura 1987, s. 258.261.
Staré krakovské tisky čtyÍděl Jana Kochanowského ve Státnívědecké knihovně v olomouci,
Slauistickj sborník olonoucko-Iublinsk! III, Praha 1989.
K poetice česk;fcha polsk;fch memoárri 17. století, Studia Bohemico VI, olomouc 1993.
d)
Antologie text ze staršíchslouansklclt literatur I (Polsk literatura od ruejstarší
doby do roku
1800), Olomouc 1990.

I
!

I

I
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s

I

Poslední odbornépráce zčásti nebo zcela
literárněvědně ortentovan;fch badatelri prisobících
na katedŤe teorie a dějin dramatickfch
tdoc. phnr. .li"
CSc., doc. PhDr. František
Valouch. CSc., PhDr. Jiňí Štef'nides,"moni
PhD. Pu";i;;'.;|
".y"r."r,
a,.l obsahuje sbornÍkLiueraria
- Thz,atmlin _ Cinematograpájco,
pnir.'
pr,ilj,ophica
AUPo r'"".
- Aesthetica 9. olomouc

doc. PhDr. Ar,pNe ŠrĚnsovÁ, CSc. (1939):
Literární historička s praxí v rozhlasovénrlysílání, teoretičkadramatické a rozb]asovétvorby,
divadelní a rozhlasová kritička, v souěasné době orientovaná zejména na dějiny české
mezivá]ečnéliteratury.
a)
Rozhlas a slouesnéumění,IJP olomouc 1976.
Neuidite In'éherectui (o hléd;tuti), Praha 1988.
o současnémčinohernhn diuad'le' ostrava 1990.
Rozhlas a slouesnéumění II, UP olomouc 1991.
Rozhlasouti inscenace (Tboreticky komentouanédějiny českérozhlasouéprod,ukce), v tiskl.
b)
PŤehledn,édějiny českéliteratury a d'iuadla u ol,omouci /, red. J. Slfskal' Praha 1981.
Panoratna českéliteratury (Literarní dějitly od,počátk do současnosti),olomouc 1994.
c)
Rozhlasovost prrízy Karla Poláčka, sb. Na kŤižouatceutnění, Brno 1973.
K inscenacím Vančurova Učitele a Žáka, Česká literatura L977, s' 74-76'
RozNasové dí|o,in TeÓria dramaticklclt' umení, Bratis|ava 1979.
Puškinriv oněgin ve scénickékonkretizaci E. F. Buriana, Slauica olomucensls rV, Praha
1982.
Rozhlasové umění JiŤího Horčičky (K vlvoji českérozhlasové reŽie\, Studia Bohzmica I|,
Praha 1982.
Francesca di Rimini vkontextu Nerudovy básnickétvoÍby,studia Bohemica IV, Praha 1987.
Komenského odkaz v rozhlase a televizi, Studia Comeniana et historica,1991' č.45.
o českérozNasové hŤe v letech 1945-1969' Rozhlasouá pnice 1991, č.4.
JiŤíSuchf a Gramo.tingl-tangl aneb Jak oNašovat gramofonovédesky,sb.JiŤímu Suchénu,
Olomouc 1991.
Tborie roztrlasové hry (Nástin vjryoje českéhoa slovenského uvažovrínío rozhlasové inscenaci),
Studia Bohemico VI, Olomouc 1993.
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EAKULTY oSTR"AvsrÉ uNrvnRzITY

V této podobě byla katedra ustavena v záíí 1994, avšakjako pedagogické
i badatelsképracovištěvyvíjíčinnostjiŽod roku 1953.NejdŤívejakosoučást
katedry jazykri Vyššípedagogickéškolyv opavě, potomjako součástkatedry českéhojazyka a literatury Pedagogickéfakulty v ostravě a nyní jako
samostatnépracovištěfilozofickéfakulty nově vzniklé univerzity. Badatelské zaměŤeníkatedry se během let pŤirozeně vyvíjelo od otázek a témat
regionální literatury Slezska a ostravska k novějšímdějinám českéliteratury a k ŤaděaktuáIních literárněvědn1ich témat.Členové,katedrypracují
na badatelsk1fchprogramech společněs jin1fonipracovišti(Ustav pro českou
literaturu AV ČR)nebo pŤipravujívlastní publikace (literárněvědné sborprÓzy, Biografich!, slouníh Slezsha a.seuerníMorauy).
nky, Slouník české
k těmto badatelsk1imirkolrim: recepceliteraV poslednídobě se soustŤed'ují
tury, problematika literárních žánrri, jazyk literární vědy, literární komstav katedry je
paratistika, literární sémiotika a jin m. Vjvoj i současn5Í
jejích
členri:
zŤejmyz qfběrové bibliog1afie

q
PerR HoRa:
Zapomenut;f literámí historik Josef Václav Justin Michl, Kapitoly z dějin českéliterdrní
historíografie (Yd'claukoua olotnouc 1987), olomouc 1989
Cestou k Služebníkrimneužitečnfm, Sbont'íkprací FF Slezskéuniuerzity u opauě, A.1, opava
1991.
Českdkatolickd poezie I,1| ostrava 1992.
Jaroslau Duryclt, Ostrava 1992.
Postaé jezuita w czeskej literaturze, sb. Kategoria dobra i zla ru kulturach stowia skich,
Warszawa 1994.
LlBoR MAGDoŇ:
Projevy vypravěčskéinstance v prÓze Ladislava Fukse, Sborník FF ostrauské uniuerzity,
literární věda, č.1, ostrava 1993.
Hesla L. Fuks a J. Zábrana, Slouník česképrÓzy, ostrava 1994'
IvA MÁLKovÁ:
Pokus o typologii básnické tvorby Jiňího Žáčka,sborník PF u Ostrauě, A_D-52,Praha 1989.
Hesla L. Klíma. J. Kol:írová.J. Kostrhun, J. Loukotková, I. Procházková, P. Prouza' V S{|blová,
rom(inu' ostrava 1992.
Sloun,íkčeského
Kainar _ KotáÍ, K českéliteratuí.e 1945-1948 (sborník 34, Bezručouy opauy), Brno 1992.
,'Všedníden,'v poezii a v písĎoq/chtextech (recepcepo víceneŽ tňiceti letech), ÓesĚá literatura
1993, s. 685-690.

330

Nová verze hesel ze SlovnÍku českéhorománu, Slouník česképrÓzy, ostrava 1994,
ČasopisKvěten a pět pnotin, Českdliteratura 1994, s. 357-365.
JAN MALURA:
Hesla B. Hrabal, I. Vyskočil, Z' Zapleta|, Slouník česképt.Ózy, ostrava lgg4.
MARTIN PILAŘ:
Některé problémy s genologickou definicí povídky,Á cta facultatis ped,agogicaeostrauiensls,
D-27, Praha 1990.
Žáty na rlstupu aneb k současnémustavu historické novely a povídky, Česhá historickčl
prÓza 1945-1985 (sborník 29, Bezručouy opauy), opava |99o.
Hesla E. Bondy, Z. Brabcová, E. Hostovsk;f, F. Hrubín, M. Kmdera, J. Novák, P Placák,
Z. Rosenbaum, Slouník českého
románu, ostrava 1992.
Českj literdnlí,, underground,,,ostrava 1992.
Nová verze hesel ze S]ovníku českéhorománu, Slouník česképrÓzy, ostrava ]'g94'
Prostory českéhoundergroundu aneb Na okraj díla Ivo Vodsedá]ka, Českdliteratura lgg4.
s. 375-388.
Pokus o žd'nrouéuymezenípouídky, ostrava 1995.
JARos],Av PLESKoT:
Fulnecké intermezzo J. A, Komenskélro, ostrava 1970.
K literárnímu dílu Martina Polona opavského, Sborník prací PF u ostrauě 16, D-5' Praha
1970.
Škohí piaristické divadlo v PĚíboŤea pololidová dramatická tvorba na Kr.avaŤsku,o diuadle
na Morauě, Acta Uniuersitatis Palackianae olomucensis 2I,Praha t974.
Divadlo jako vyučovacía v chovn]/ prostňedek na školách protestantsk;/ch a katolick ch v
16. až 18. století, Sborník ze sympozia Morauské bratrské školstuía.jeho protějšhy u 16' až
18. stoktí, PŤerov 1979.
Die Namenin urspriinglichen Werken untl in tschechischen und deutschen Úbersetzungen,
Resiimes der Vortriige und Mitteilungen des XV Inturnationalen Kongres
fiir Narunforschurug,
Leipzig 1984.
Jan Amos Komensk;f v ku]turních a vzdělávacích proudech své doby, sb. J. Á. Komenshy
_ projektant náprauy uěcí lidsk!,ch, ostrava 1992.
Baroko v nás? (Lidové divadelní hry českéhobarok a), Sborník prací FF ostrauské uniuerzity,
Historie. č. 1' ostrava 1993.
Kacíňi českéhobaroka (Ke vztah m českédomácí a emigrantské inteligence v době pobělohorské),Česk literatura 1994, s. 341.346.
Martin Polonus opavsk! a jeho tzv Římská kronika, Jazyk a literatura u česko.polském
kontextu (sborník z uědech,é
konference u záŤí 1993),ostrava 1994.
ALoIs STVEK:
Bezručoua Stužkonoska nodrá, ostrava 1958.
ondráš z Janouic (PŤíspěuekk poznání zbojnicképroblem,atiky u slouesnostiskzské oblastu,
Opava 1958.
Zbojník ondráš a ondr šouská tradice u sloueslnsti slezské oblasti' Praha 1959JInÍ Svosooe:
Satirik Jiňí Haussmann, TŤi studie o moderní českéliteratuŤe, Acta
filozofickéfclkulty IJP,
Bezručiana' Praha 1962.
Petr Bezruč a Smil z Rolničky (K otázce identity autora Slezsk ch písní), Acta
fiIozofické
fdkulty U? Bezručiana, ostrava 1967'
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V této podobě byla katedra ustavena v zátí 1994, avšakjako pedagogické
i badatelsképracoviště\,yvíjíčinnostjiž od roku 1953.Nejdffve jako součást
katedryjazykri Vyššípedagogickéškolyv opavě, potomjako součástkatedry českéhoja zyka a literatury Pedagogickéfakulty v ostravě a nyní jako
samostatnépracovištěfilozofickéfakulty nově vzniklé univerzity. Badatelské zaměŤeníkatedry se během let pŤ'irozeněvyvíjelo od otázek a témat
regionální literatury Slezska a ostravska k novějšímdějinám českélitera.
tury a k ŤaděaktuáIních literárněvědnfch témat.Členové,katedrypracují
na badatelsk1/chprogramech společněs jinfmi pracovišti(Ustav pro českou
literaturu AV ČR)nebo pŤipŤavujívlastní publikace (literárněvědné sborprÓzy, Biografick!, slouník Slezska o.seuerníMorauy).
níky, Slouník česhé
k těmto badatelsk1fmrikol m: recepcelitera.
V poslednídobě se soustŤed'ují
tury, problematika literárních Žánri,jazyk literární vědy, literární komstav katedry je
paratistika, literární sémiotika a jinfm. Vjvoj i současn]Í
jejích
členri:
zÍejmy z qfběrové bibliografie
PETR HoRA:
Zapomenut5í literární historik Josef Václav Justin Michl, Kapitoly z dějin českéliterární
historiografie Ná'claukoua olomouc 1987), olomouc 1989'
Cestou k Služebník m neužitečnfm,Sbon h prací FF Slezskéuniuerzity u opauě, A-1, opava
1991.
Česká katolick poezie I,Id ostrava 1992.
Jaroslau Durych, Ostrava 1992.
Postaé jezuita w czeskej literaturze, sb. Kategoria dobra i zla u kulturach stowianskich,
Warszawa 1994.
LIBoR MAGDoŇ:
Projevy vypravěčské instance v prÓze Ladislava Fukse, Sborník FF ostrauské uniuerzity,
literární věda. č.1. ostrava 1993.
prÓzy, ostrava 1994.
Hesla L. Fuks a J. Zábrana, Slouník české
IvA I!Í]i'LKovÁ:
Pokus o typologii básnické tvorby JiŤíhoŽáčka' ,sborník PF u ostrauě, A - D.52, Praha 1989.
Hesla L. Klíma, J. Kolárová, J. Kostrhun, J. I,oukotková, I. Procházková, P. Prouza, V Sbfblová,
Slouník českého
rom nu' ostrava 1992.
Kainar _ Ko|áÍ, K českéliteratuí.e 1945.1948 (sborník 34. Bezručouy opauy), Btno 1992,
'.Všedníden'.v poezii a v písĎovfch texteclr (recepcepo víceneŽ tŤicetiletech), ÓesŘ d literatura
1 9 9 3 ,s . 6 8 5 - 6 9 0 .
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Nová verze hesel ze Slovníku českéhorománu, Slouník česképrÓzy, ostrava Í994.
ČasopisKvěten a pět prvotin, Českdliteratura 1994' s. 357-365.
JAN MALURA:
Hesla B. Hrabal, I. Vyskočil, Z. Zap|eta|, Slouník české
pt.Ózy, ostrava |994.
MARTIN PILAŘ:
Některé problémy s genologickou definicí povídky,Á cta facultdtis pedagogicae ostrauiensis,
D-27, Praha 1990.
Žánty na ristupu aneb k současnémrrstavu historické novely a povídky, Českd historická
prÓza 1945-1985 (sborník 29. Bezručouy opauy), opava L99o.
Hesla E. Bondy,Z' Brabcová, E. Hostovsk;i, F. Hrubín, M' Kurrdera, J' Novák, P Placák,
Z. Rosenbaum, Slounik českého
romdnu, ostrava 1992.
Česk! litertirní',underground,,,,ostrava 1992.
Nová verze hesel ze Slovníku českéhorománu, Slouník česképrÓzy, Ostrava 7994.
Prostory českéhoundergroundu aneb Na okraj rlíla Ivo Vodsedálka, Česki literatura lgg4,
s. 375-388.
Pokus o ždnrouéuymezenípouídky, ostrava 1995.
JARoSLAV PLESKoT:
Fulnecké intermezzo J, A' Komenské,lro,ostrava 1970.
K literárnímu dílu Martina Polona opavského, Sbornik prací PF u ostrauě 16, D-5, Praha
7970.
Škohí piaristické divadlo v Piíboňe a pololidová dramatická tvorba na KravaŤsku, o
diuadle
na Morauě, Acta Uniuersitatis Palackianae olomucensis 2L,Ptaha Ig74.
jako
Divadlo
v1učovacía v chovn prostŤedek na školách protestantskjch a katolick;Ích v
16' aŽ 18. století, Sborník ze sympozia Morauské bratrské školstuía.jeho protějšky
u i6. až
18' století,PŤerov 19?9.
Die Namenin urspriinglichen Werken un<[in tschechischen und deutschen
Úbersetzungen,
Resiimzes dervortriige und,Mitteilungen drs w. InternationahnKongres
fi)r Narrenforschung,
Leipzig 1984.
Jan Amos Komensk;Í v kulturních a vzdělávacích proudech své doby, sb.
J. Á. Komensk!,
- projektant ndprauy uěcílidsk!,ch, ostrava
1992.
Baroko v nás? (Lidové divadelní hry českéhobarok ď, Sborníkprací FF ostrauské
uniuerzity,
Historie, č.1' ostrava 1993.
KacíŤi českéhobaroka (Ke vztahrim českédomácí a emigrantské inteligence
v době pobě.
lohorské),Českdliteratu,ra 1994, s. 34l.346
Martin Polonus opavsk! a jeho tzv ŘÍmská kronika Jazyk a literatur(, u česko-polském
,
kontextu (sborník z uědeckékonference u zdŤí199il, ostrava 1994.
Ar,ots Srvpx:
Bezručoua Stužkonoska modrrí, ostrava 1958'
Ond,rdšz Janouic (Pňíspěuekk pozndní zbojnicképrobbmatiky u slooesnosti
slezské obltlslq,
Opava 1958.
Zbojník ondrá'š a ondrášousk trad'ice u slouesnostislezské oblasti, Praha
1959.
JIŘÍ SvoBoDA:
Satirik Jiňí Haussmann, TŤi studie o morlerní českéliteratuŤe, Acta
filozofickéfclkulty UP,
Bezručiana, Praha 1962.
Petr Bezruč a Smil z Rolničky (K otázce identity autora Slezsk}ích písnÍ),
Acta fiIozofické
fakulty U? Bezručiana, ostrava 1967.
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Literrírní skupina a Devětsil (pňíspěvekke vzniku obou uměleckfch organizací),sborník pract
PF u ostrauě, D-5' ostrava 1970.
S. K; Neumann a básníci Devětsilu (Pňíspěvekke zrodu Wolkerovy generace), sborník pract
PF u ostrauě. Praha 1972.
Generace a progTam (Studie o programech proletáŤsképoezie), Spjsy PF u ostrauě, sv.25,
Praha 1973.
Tuorba a regiul (sedm kapitol o literatuŤu ncl ostrausk , ostrava 1974.
J. S. Machar a P Bezruč v literárním osudu V Martínka, Sborník prací PF u ostrauě, D|4,
Praha 1976.
Nerud v zápas o moderní českou literatrrru, Litenirní měsíčník1984, č.3.
Vojtěclt Martínek (Monogrofie o žíuotěa d,íIe)'osftava 1982'
Ve stoptích tuorby (studie, poftréty, kritické sond,y),ostrava 1986.
Bezručovské paradoxy (k 120. v;fročíbásníkova narození), Liter rní,mžsíčník1987, č.7.
Zastavení u JiŤího ortena, Literárttí měsíčttík1989' č.7.
K poetice ondry l,ysohorského, sb' L|měleckj,a lidsk!, odkaz bástt'íkq Fr;idek.Místek 1990'
První veršeJaroslava Seiferta (básníkrivqivoj do lydríníprootiny), Sborníkprací PF u ostrauě,
D-28, Praha 1991.
Básník Karel Šiktanc, ostrava 1992.
Spisouatel Jalt Čep,ostrava 1992.
Spisouatel Egott Hostousk!, Ostrava 1992.
Básnická epizoda Milana Kundery, Acta Facultatis Philosophicae, D-29, ostrava 1992.
Postavení literatury v časerozpadu kultrrrních hodnot, SĎorn/Ě z trezinárodní kott,ference
Slezské uniuerzity u Katotlicíclt, Katovice ]'992'
Ke genezi Seifertova Města v slzách a Samé lásky, Liter ntí uěda, sborníkprací FF ostrauski
uniuerzity' č.1, ostrava 1993.
Román Karla Ptáčníka Město na hranici, Čosopis Kuěten a jeho d'oba (sborník mo,teridl z
literá'rněuědné konference 36. Bezručouy opauy), Ptaha-opava 1994.
Filozof a spisouatel LadisLau Klítna' Scho|a forum, ostrava 1993'
T. G. Masaryk, nástitt žiuotaa díIa, Scho|a forum, ostrava 1993'
Tak zvany zjevn1|'a utajen;f svět básníkriv (Pokus o sémiotickou anal zu Tbmanovy Staré
alegorie podzimu), Česk literatura 1994, s. 348-357.

Děti, fantazie a literatura, Sbonlík prací PF Ostrauské un,iuerzity, U-1,
ostrava 1993.
K problematice recepce literární komiky dětsk mi Ótenáii, Sborn,íkprací
PF ostrtluské
untuerzity' literární věda č. 1, ostrava 1993.
Comics - recepčnípňedpoklady a dispozice, sb' Literatura a komerce, olomouc
1994'
Recepční pňedpoklady a dispozice povídky Egona Hostovského, Sborník pžíspěukŮ
z
Laboratoňe psychologické prÓzy, Hradec Králové 1994.
Dobovédeformace v komunikačním procesu dětské četby,Českd,literatura 1994.
s. 366-375-

SVA1'AVAURBANoVÁ:
Nad dílem Marie Podešvové,ČasopisSlezskéhomuzea 1.976,B, s. 151.164.
K pohádkám Vojtěcha Martínka, ZLat! m,áj |979, s.227.28I.
Literatura pro děti a nlddež na ostrausku po rok 1945, Spisy PF v ostravě, sv. 52, Praha
1985.
Historick! uluoj žtin,r literatuty pro nLtidež, ostrava 7990'
Exilourj literatura pro mkidež (Publikace pro základ'ní školy), ostrava 1991.
Literatura pro děti v samizdatu a exilu,.Spjsy PF MU u Brně, sv. 123, Bmo 1992.
Dluhy v literatuŤepro děti posledníchrlesetiletí,Tuo iuá drarnatika 1993, č,.7-8.
Hornickf folklÓr ostravska a jeho umělecké zpracování v literatuŤe, Sborník prací PF u
ostrauě, D-21, Praha 1985'
Tiadice ristní lidové slovesnosti na ostravsku, SĎornÍá 27. Iitenirněuědné konference
Bezručoua opaua, Opava 1984.
Percepce historické prÓzy u student stŤedních škol severomoravského kraje, sb. ČesĚri
l storická pr za (1945-1985),opava 1990'
K někteqfm otázkám současnésociologie literatury, Sbonlik PF u ostrauě, D.28, Praha
1991.
Čtenáňská recepce někte4fch děl literatury pro děti a mládež na ostravsku, ostrauská
ur uerzita- D-29. Praha 1991.
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Literární skupina a Devětsil (pňíspěvek ke vzniku obou umělecklch otganizací), Sborník prací
PF u ostrauě, D-5' ostrava 1970.
S. K: Neumann a básníci Devětsilu (PŤíspěvekke zrodu Wolkerovy generace), Sborník prací
PF tl ostrauě, Praha 1972.
Generace a progTam (Studie o programech proletáŤsképoezie), Splsy PF u ostrauě, sv.25,
Praha 1973.
Tuorba a region (Sedln kapitol o literatuí'e na Ostrausku), ostrava 1974.
J' S. Machar a P Bezruč v literárním osudu V Martínka, Sborník prací PF u ostrauě, DI4,
Praha 1976.
Nerudriv zápas o moderní českou literaturu, Literdrní měsíčník1984, č.3.
Vojtěch Martínek (Monografie o žiuotě a d.íIe),ostrava 1982.
Ve stopacll tuorby (stu,die,portťéty,kritické sond'y), ostrava 1986.
Bezručovsképaradoxy (k 120. v;fročíbásníkova narození),LiterÓ'rni měsíčník7987, é.7.
ZastavenÍ u JiŤího ottena, Literarti měsíčník1989, č.7.
K poetice ondry l-ysohorského, sb. tJmžIeckj,a lidskj, od'kaz básníka, Fr dek-Místek 1990.
Pruní verše Jmoslava Seiferta (básnftriv q/voj do vydríníplvotiny)' Sborník prací PF u ostrauě,
D-28, Praha 1991.
Bdsník Karel Siktanc, ostrava 1992.
Spisoua,telJan Čep,ostrava 1992'
Spisouatel Egon Hostouskj, Ostrava 1992.
Básnická epizoda Milana Kundery, Actd Facultatis Philosophicae, D-29, ostrava 1992
Postavení Iiteratury v časerozpadu kujturních hodnot, S orniĚ z nczinárodní kottference
Slezské uníuerzity u Katotlicíclt, Katovice 1992.
Ke genezi Seifertova Města v slzách a Samé lásky, Literární uěda, sborníkprací FF ostrauské
uniuerzity, č.1, ostrava 1993.
Román Karla Ptáčníka Město na hranici, ČosopísKuěten a jeho doba (sborník materidlti z
literan uědnékonference 36. Bezručou1,opauy), Praha.opava 1994.
Filozof a spisouatel Ladislau Klítna, Scho|a forum, ostrava 1993.
T. G. Masaryk, t 'stitt žiuota a díIa, Scho|a forum, ostrava 1993.
Tak zvan;f zjevny a utajen;i svět básníkrjv (Pokus o sémiotickou anal zu Tbmanovy Staré
alegorie podzimu), Česh, Iiteratu.ra1994' s. 348.357.

Děti, fantazie a literatura' Sbontík prací PF ostrauské uniuerzity, U.1, ostrava
1993.
K problematice recepce literární komiky dětskjmi čtenáŤi, Sbon k prací PF
ostrttuské
utliuerzity, literární věda č' 1, ostrava 1993.
Comics - recepčnípňedpoklady a dispozice, sb. Literatu.ra a komerce, olomouc 1994'
Recepční pŤedpoklady a dispozice povídky Egona Hostovského, Sborník pŤíspěukt)
z
LaboratoŤ.epsyclnlogické prÓzy, Hradec Krá|ové 1994.
Dobovédefornace v komunikačním procesu dětské četby,Českdliteratura 1994, s. 366.375.

SVATAVAURBANoVÁ:
Nad dílem Marie Podešvové,ČasopisSlezskéhomuzea 19.16,B, s. 151.164.
K pohádkám Vojtěcha Martínka, ZIat! n,áj 1979, s.227-28I.
Literatura pro dětí a nladež na ostrausku po rok 1945, Spisy PF v ostravě, sv 52' Praha
1985.
Historick! L uoj žatt,rťlliteratury pro nládež, ostrava L990.
Exilouti literaturu pro mkidež (Publikace pro záklcldní šÉoly),ostrava 1991.
Literatura pro děti v samizdatu a exilu, Spisy PF MU u Brně, sv.123, Brno 1992.
Dluhy v literatuŤe pro děti posledních rlesetiletí, TuoÍiu d'ramatika 1993, č.7-8.
Hornickf folklÓr ostravska a jeho umělecké zpracování v literatuŤe, Sborník prací PF u
ostrauě, D.21, Praha 1985.
Tladice ristní lidové slovesnosti na ostravsku, Sborník 27. Iiterrjrněuěd,nékonferen.ce
Bezručoua opaua, opava 1984.
Percepce historické prÓzy u studentri stŤedních škol severomoravského kraje, sb' Českd
listoricka prÓza (1945-1985), opava 1990'
K někte4Ím otázkám současnésociologie literatury, Sborník PF u ostrauě, D.28, Praha
1991.
CtenáŤská recepce někte4fch děl literatury pro děti a mládež na ostravsku, ostrauská
urtiuerzita.D-29. Praha 1991
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PROFIL KATEDRY BOHEMISTIKY
NA PEDAGoGICKÉ FAKULTĚ
zÁpaoočEsKÉ I]NIvERZITY v PLZNI

ná
blr

:"1
f,u

ALEŠ HAMAN

Ílč

pŤl
^

r3
kll

v!
,r1
fic

"l
en
by
zq
by

''l

"1
nl

nll
"91
ut
arl

"1

r9
st]

"1
l

ie
1.1

t'1
ml

"J
Dq
l

o:l
,l
'11
'll

"J

l

341

I
tl

Katedra českéhojazykaa literatury na Pedagogickéfakultě Západočeské
univerzity v Plzni má vícenežčtyi-icetiletoupoválečnoutradici. VystŤídala
se tu Ťadaregionálně i celostátně v;Íznamn;Ích
osobnostív obolu jazykovědy
i literární vědy. V době normalizace nebylo ani toto pracoviště ušetŤeno
rtizn1fch nepŤízniqfch organizačníchi personálních zásahri mocensk ch
struktur (v určitémobdobíbyla katedra pŤičleněnajakoodděleníke katedŤe
historie, později ke katedŤejazykri).
V popŤedíbadatelského zájmu pracovníkri katedry v oblasti literatury
byla v období'kdy zde prisobil docentMilos]av Šváb,autor ceněn ch publikací a antologií,stará českáliteratura. Dnes vjeho stopách pokračujedocent Viktor Viktora, zaměŤenyna epochuhumanismu a baroka. Kromě toho
se zabyvá téžregionáIníliteraturou aje autorem prací o kulturní minulosti
města Plzně. Donedávna vedoucíkatedry docent Bohumil Jirásek pŤednáší
dějiny českéliteratury 20. století a jí věnuje i svrij badatelsk1fzájem; v
osmdesá{fch letech vydal monografii o Ladislavu Stehlíkovi. Na katedŤe
p sobil téžliterární historik ze školy Miloslava H;/ska, doktor Vác]av Jílek,
kte4f obohatil napŤí<ladnerudovskébádání o cennépoznatky o básníkoqfch
plzeĎskych pŤátelícha ojeho pobytechv západočeskémetropoli. LiteratuŤe
19' století i literatuŤe současnése věnuje i nedávno pŤibylf členkatedry
docent Aleš Haman. Mladšípracovníci,jmenovitě doktor Jiff Staněk a doktorka Ladislava Lederbuchová, se orientujíjednak na dějiny poválečné
literatury, jednak na strukturální teoretické pŤístupyk literárnímu textu
a jeho interpretaci.
V poslednídobě uspoŤádalakatedra konferenci k sedmisetletémuqfročí
města Plzně, na nížzazněla Ťada pŤíspěvkripokr;ivajícíchširokérozpětí
dějin českéliteratury ve vztahu k Plzni a k západním Čechám;pracovníci
katedry se rovněžiniciativně podíleli na konferenci ke 150' qyročínarození
básníka J. V. Sládka ve Zbiroze. Kromě toho se členovékatedry Írčastní
aktivně i dalšíchvědeck;fch konferencíjak na rirovni regionální (Klatoqy),
tak i celostátní (Ústí n' L., Bezručovaopava atd.). SamozŤejmáje ričast
na tradičníchsympoziíchk dějinám českékultury minulého stoletípoŤádan1/chpod hlavičkou Smetanovy Plzně.
Publikační činnostliterární částikatedry |fkající se literární historie,
teorie i metodiky qfuky má podobu odborn5íchčlánkli uveŤejĎovan ch v
334

časopisechvědeckéhotypu (Českáliteratura, Slavia) i v časopisechzaměŤen;íchna pedagogickouveŤejnost(Česk1fjazyka literatura ve škole,Komensky, Učitelskénoviny a další);bohatá je i činnostrecenznív regionálním i celostátním tisku (Literární noviny, TVar).
Neméně agilníje i lingvistická částkatedry, jak co do činnostipublikační (mezinárodníohlas majípráce profesoraKlimeše),vědeckéi metodické
(autorství skript a metodickyíchpŤíručeko práci s textem
apod.).Také zde
p sobily a prisobíq!.raznéosobnosticelostátníhodosahu jako zesnuljÍdocent Jaromír Spal nebo zrníněny profesor Lumír Klimeš.
Katedra českéhojazykaa literatury Pedagogickéfakulty Západočeské
univerzity v Plznije pracovištěm,kteréusiluje nejen zprostňedtovatstudentrjm qfsledky soudobéhovědeckéhov;ízkumu' nybrži rozvijetvlastní
badatelskou činnostobohapující
oblastjazykovědy i literárni vĚdy o nové
poznatky.
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Katedra českéhojazyka a literatury na Pedagogické fakultě Západočeské
univerzity v P]zni má vícenež čtyiicetiletou poválečnou tradici. VystŤídala
se tu Ťada regionálně i celostátně v;Íznamn;Íchosobností v obolu jazykovědy
i literární věďy. V době normalizace nebylo ani toto pracoviště ušetŤeno
rrizn1fch nepŤízniqfch organizačních i personálních zásahri mocensk;Ích
struktur (v určitém období byla katedra pŤičleněnajako oddělení ke katedŤe
historie, později ke katedŤe jazyk ).
V popŤedí badatelského zájmu pracovníkri katedry v oblasti literatury
byla v období, kdy zde prisobil docent Miloslav Šváb, autor ceněn ch publikací a antologií, stará česká literatura. Dnes vjeho stopách pokračuje docent Viktor Viktora, zaměŤeny na epochu humanismu a baroka. Kromě toho
se zabyvá téŽregionáIní literaturou aje autorem prací o kulturní minulosti
města Plzně. Donedávna vedoucí katedry docent Bohumil Jirásek pŤednáší
dějiny českéliteratury 20. století a jí věnuje i svrij badatelsk1f zájem; v
osmdesá{/ch letech vydal monografii o Ladislavu Stehlíkovi. Na katedŤe
p sobil téžliterární historik ze školy Miloslava H;/ska, doktor Vác]av Jílek,
kte4f obohatil napÍídad nerudovské bádání o cenné poznatky o básníkoqfch
plzeĎskych pŤátelích a ojeho pobytech v západočeské metropoli. LiteratuŤe
19' století i literatuŤe současnése věnuje i nedávno pŤibylf člen katedry
docent Aleš Haman. Mladší pracovníci, jmenovitě doktor JiŤí Staněk a doktorka Ladislava Lederbuchová, se orientují jednak na dějiny poválečné
literatury, jednak na strukturální teoretické pŤístupy k literárnímu textu
a jeho interpretaci.
V poslední době uspoŤádala katedra konferenci k sedmisetletému qÍročí
města Plzně, na níž zazněla Ťada pŤíspěvkri pokr;fvajících široké rozpětí
dějin českéliteratury ve vztahu k Plzni a k západním Čechám; pracovníci
katedry se rovněž iniciativně podíIeli na konferenci ke 150' q/-ročínarození
básníka J. V. Sládka ve Zbtroze. Kromě toho se členové katedry Írčastní
aktivně i dalších vědeck;fch konferencí jak na rirovni regionální (Klatoqy),
tak i celostátní (Ústí n' L', Bezručova opava atd.). SamozŤejmá je ričast
na tradičních sympoziích k dějinám českékultury minulého století poŤáda.
n1fch pod hlavičkou Smetanovy Plzně.
Publikační činnost literární části katedry !Íkající se literární historie,
teorie i metodiky v;Íuky má podobu odborn;ích článkli uveŤejĎovan5ích v
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časopisechvědeckéhotypu (Českáliteratura, Slavia) i v časopisechzaměŤen;íchna pedagogickouveŤejnost(Českyjazyk a literatura ve škole,Komensky, Učitelskénoviny a další);bohatá je i činnostrecenznív regionálním i celostátním tisku (Literární noviny, TVar).
Neméně agilníje i lingvistická částkatedry, jak co do činnostipublikační (mezinárodníohlas majípráce profesoraKlimeše),vědeckéi metodické
(autorství skript a metodickyíchpŤíručeko práci s textem
apod.).Také zde
p sobily a prisobíq!'raznéosobnosticelostátníhodosahu jako zesnulf docent Jaromír Spal nebo zrníněny profesor Lumír Klimeš.
Katedra českéhojazykaa literatury Pedagogickéfakulty Západočeské
univerzity v Plznije pracovištěm,kteréusiluje nejen zprostŤedkovatstudenttim vfsledky soudobéhovědeckéhovyzkumu' nj,brži rozvíjetvlastní
badatelskou činnostobohapující
oblastjazykovědy i literárni vody o nové
poznatky.
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Tbadice literárních a literárněvědn;ích aktivit na Filozofické fakultě Karlovy
univerzity v Praze lze spatŤovatjiŽv činnostiJindŤicha z Isernie, v dčí
osobnosti dvorskékanceláŤe krále PŤemysla otakara II. JindŤich prisobil
na vyšehradskéško]e,kde vyučovaltriviu, tedy prvnímu stupni svobodn1fch
umění. PŤedvlastním generálním studiem (univerzitou, za|oženoucísaŤem
Ťímsk1fma králem českym Karlem IV.) se pěstovala svobodná umění na
Ťádoqíchučilištíchdominikán , minoritri, augustiniiinri a cisterciákri;jejich
součástíbyla rétorika,vedoucíposluchaček teoretick m i praktic\fm otázkám literatury' Velk;Írozmach literární činnosti znamenalo obdobívzniku
a existence univerzity zav|ády Karla IV. ijeho syna Václava IV. Z univerzity vycházeIi intelektuálové, kteŤíprisobili ve městech Českéhokrálovství
jako učitelénebo písaŤina radnicích.Zjejich pera pocházejínejčastějikro,.almamater.' živoŤinikáŤskézáznamy zrušn;Íchlet htrsitskérevoluce, kdy
la v drisledku finančníchnesnází. Postupně byla omezena na fakultu artis.
vrstev. Tato si.
tickou ajejí posluchačipocházeli pŤevážněz měšťansk;fch
také pro celéobdobíhumanismu. I v tétodobě však
tuace byla pŤíznačná
vznikaly novérétorickéžánry anová poezie' Za|oženif<lementinskékoleje
jezuity vneslo do pražskéhouniverzitního životaprvek konkurence a soutěŽivosti. Jejich literární plody se však nemohly nijak vyrazně rozvinout pro
znamenalyve sv ch drisledcíchsloučení
válečnéudálosti let 1618-1620,jež
obou akademií a zániknaznačenéhoevangelickéhoa katolickéhosoutěžení.
Podobně jako v době humanistick;fch studií i v barokní éŤeKar]o-Ferdinandovy univerzity se tvoŤilov1fhradnělatinsky. Baroko bylo posledním
obdobímvelkého rozkvětu latinské rétoriky a vyznamn;Ímobdobímčeské
poezie. S osvícensk m prakticismem souviselo risilí o proniknutí českého
jazyka do vědy. Jeho vstup na univerzitu jako jazyka vědy a v uky byl na
prahu obrozeníještě v nedohlednu, nicméně zíízeníStolice českéŤečia
literatury vytvoŤilo pŤedpoklad pro literárněvědné studium bohemistiky,
a Lzeje tedy považovat i za jeho novodob;Ípočátek. Filozofická fakulta v
tédobě stále plnila funkci propedeutickéhoučiliště,pŤipravujícftostudenty
,JÓo

na specializovanéstudium ostatníchfakult. Tbprve po reformách v polovině
a v prriběhu druhé poloviny 19. století začalafakulta v jednotliqfch semináŤíchfilologickésekce plnit funkci samostatn;Íchvědeckfch oborri. Tento
proces byl ukončenažosamostatněnímpffrodovědeckéfakulty v roce 1920.
Na fi]ozofickéfakultě zristaly jen společenskovědníobory. Z literárních
vědcri prisobícíchv meziválečnémobdobína fakultě pŤipomínámeEmila
Smetánku, Jaroslava Mčka,Jana Jakubce, A]berta Ptažáka,Jana Blahoslava Čapka, Antonína Grunda, Františka Ryšánka, Jana MukaŤovského,
Josefa Hanuše a Arne Nováka, kteŤípozději pŤešlina jiná pracoviště.
Únorové události roku 1948 po".,urn".'u1yl zivot filozofickéfakulty a
jejích ristavri a semináŤri' V té době byla fakulta pŤestrukturována do systému kateder' V šedesálfch letech katedra českéa slovenskéliteratury
a literární vědy vykrystalizovala do podoby renomovanéholiterrírněvědného
a učitelskéhopracoviště. TYagickéchvílďji postihly v obdobítzv. norma.
lizace,kdy z ní museli odejít Felix Vodička,Antonín Jelínek, Květa Sgallová, Milena Honzíková, Vladimír Binar, Jaroslava Janáčková. 17'listopad
1989 poměry v zásadě změnil a otevŤelcestu ke svobodnémubádání i ke
svobodnémuvyučování.Vrátila se podstatná část pracovnftri vyhnan;Ích
zanotmalizace a na základě konkursri byli na katedru pŤijati noví pracovníci' od roku 1993 byla katedra nově strukturována jako katedra české
literatury a literární vědy.

Stnuxrrrna

KATEDRy

Vedoucí katedry: doc. PhDr. Miroslav Procházka, CSc.
Zástupkyně vedoucího katedry: PhDr. Věra Menclová
Tajemnice katedry: PhDr. Ladislava Hájková
SekretáŤka katedry: Libuše Pavrovská
Vedoucí semináŤe dějin českéliteratrury: doc. PhDr. JiŤí Brabec' CSc.
Vedoucí semináňe literární vědy: doc. PhDr. Miroslav Procházka, CSc.
ProfesoŤi: prof. PhDr. Miroslav Čeruenka, DrSc.; prof. PhDr' Jaroslava Janáčková, CSc.
Docenti: doc' PhDr. JiŤí Brabec, CSc.; doc PhDr. Miroslav Procházka, CSc.
odborní asistenti: PtrDr. Petr A. Bílek, CSc.; PhDr. Vladimír Binar; PhDr. Ladislava Hájková;
PhDr. Bohuslav HoÍfmann' CSc.; PhDr. JiŤíHošna, CSc.;PhDr' PetrMálek; PhDr. Věra
Menclová; PhDr. Marie Mravcová, CSc.; PhDr. Hana Šmahelová, CSc.; PhDr. Eva
ŠtědroĎová, CSc'; PhDr. Vác]av Vaněk, CSc.
Asistenti: Mgr. Jaromír Linda; Mgr. Michael Špirit
Externí učitelé:PhDr. Pavel Janoušek, CSc.; doc. PhDr. Antonín Jelínek, CSc.; doc. PhDr'
Jaroslav Kolár, CSc.; PhDr. Květa Sgallová, CSc.
Postgraduální studenti: Mgr. Libuše Heczková; Mgr. Daniel Vojtěch
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Thadice literárních a literárněvědn:Ích aktivit na Filozofické fakultě Karlovy
univerzity v Praze lze spatŤovatjižv činnostiJindŤicha z Isernie' v dčí
osobnosti dvorskékanceláŤekrále PŤemyslaotakara II. JindŤich prisobil
na lyšehradskéškole,kde vyrčoval triviu, tedy prvnímu stupni svobodn1fch
umění. PŤedvlastním generálním studiem (univerzitou, za|oženoucísaŤem
Ťímsk1fma králem českymKarlem IV.) se pěstovala svobodná umění na
Ťádoqíchučilištíchdominikán , minoritri, augustiniiinri a cisterciákri;jejich
součástíbyla rétorika,vedoucíposluchaček teoretic\fm i praktic\fm otázkám literatury. Velk1frozmach literární činnosti znamenalo obdobívzniku
a existence univerzity zav|ády Karla IV. ijeho syna Václava IV. Z univerzity vycbáze\i intelektuálové, kteŤíprisobili ve městech Českéhokrálovství
jako učitelénebo písaĚina radnicích.Zjejich pera pocházejínejčastějikro,.almamater'' živoŤinikáŤskézáznamy z rušn;Íchlet hrrsitskérevoluce, kdy
la v drisledku finančníchnesnází. Postupně byla omezena na fakultu artis.
vrstev. Tato si.
tickou ajejí posluchačipocházeli pŤevážněz měšťansk;fch
tuace byla ptíznaÓná také pro celéobdobíhumanismu. I v tétodobě však
vznikaly novérétorickéžánty a nová poezie. Za|oŽeníklementinské kolej e
jezuityvneslo do pražskéhouniverzitního Života prvek konkurence a soutěživosti' Jejich literární plody se však nemohly nijak vyrazně rozvinout pro
znamenalyve sqfch drisledcíchsloučení
válečnéudálosti let 1618-1620,jež
obou akaďemií a zániknaznačenéhoevangelickéhoa katolickéhosoutěŽení.
Podobně jako v době humanistick;fch studií i v barokní éŤeKar]o-Ferdinandovy univerzity se tvoŤ{lov1fhradnělatinsky. Baroko bylo posledním
obdobímvelkého rozkvětu latinské rétoriky a vyznamn;Ímobdobímčeské
poezie. S osvícensk m prakticismem souviselo risilí o proniknutí českého
jazyka do vědy. Jeho vstup na univerzitu jako jazyka vědy a v uky byl na
prahu obrozeníještě v nedohlednu, nicméně zíízeníStolice českéŤečia
literatury vytvoŤilo pŤedpoklad pro literárněvědné studium bohemistiky,
a lze je tedy považovat i za jeho novodob počátek. Filozofická fakulta v
tédobě stále plnila funkci propedeutickéhoučiliště,pŤipravujícftostudenty
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na specializovanéstudium ostatníchfakult. Teprve po reformách v polovině
a v prriběhu druhé poloviny 19. století začalafakulta v jednotliv;Íchsemi.
náŤíchfilologickésekce plnit funkci samostatn;Íchvědeck;/choborri. Tento
proces byl ukončenaŽ osamostatněnímpŤírodovědecké
fakultyvroce 1920'
Na filozofické fakultě zristaly jen společenskovědníobory. Z literárních
vědcri prisobícíchv meziválečnémobdobína fakultě pŤipomínámeEmila
Smetánku, Jaroslava VIčka,Jana Jakubce, Alberta Ptažáka'Jana Blahosla.
va Čapka, Antonína Grunda, Františka Ryšánka, Jana MukaŤovského,
Josefa Hanuše a Arne Nováka, kteŤípozději pŤešlina jiná pracoviště.
Únorové události roku 1948 po".,urn".'ulyl zlvot filozofickéfakulty a
jejích ristavri a semináŤri.V té době byla fakulta pŤestrukturována do systému kateder. V šedesát1/chletech katedra českéa slovenskéliteratury
a literární vědy lykrystalizovala do podobyrenomovanéholiterrírněvědného
a učitelskéhopracoviště. TYagickéchvíle'ji postihly v obdobítzv. norma.
lizace, kdy z ní museli odejít Felix Vodička,Antonín Jelínek, Květa Sgallová, Milena Honzíková, Vladimír Binar, Jaroslava Janáčková. 17.listopad
1989 poměry v zásadě změnil a otevŤelcestu ke svobodnémubádání i ke
svobodnémuvyučování.Vrátila se podstatná část pracovník vyhnan;Ích
zanormalizace a na základě konkursri byli na katedru pĚijati noví pracovníci. od roku 1993 byla katedra nově strukturována jako katedra české
literatury a literární vědy.

Srnuxrrrne

KATEDRy

Vedoucí katedry: doc. PhDr. Miroslav Procházka, CSc.
Zástupkyně vedoucího katedry: PhDr. Věra Menclová
Tajemnice katedry: PhDr. Ladislava Hájková
SekretáŤka katedry: Libuše Pavrovská
Vedoucí semináŤe dějin českéliteratrury: doc. PhDr. JiŤí Brabec, CSc.
Vedoucí semináŤe literární vědy: doc. PhDr. Miroslav Procházka, CSc.
ProfesoŤi: prof. PhDr' Miroslav Čeruenka' DrSc.; prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc.
Docenti: doc. PhDr' Jiňí Brabec, CSc.; doc PhDr. Miroslav Procházka, CSc.
odborní asistenti: PhDr. PetrA. Bílek, CSc.; PhDr. MadimírBinar;PhDr. LadislavaHájková;
PhDr. Bohuslav Hoffmann' CSc.; PhDr. JiŤíHošna, CSc.; PhDr. Petr Málek; PhDr. Věra
Menclová; PhDr. Marie Mravcová. CSc.: PhDr. Hana Šmahelová. CSc.: PhDr. Eva
ŠtědŤoĎová,CSc.; PhDr. Václav Vaněk' CSc.
Asistenti: Mgr. Jaromír Linda; Mgr. Michael Špirit
Externí učitelé:PhDr. Pavel Janoušek, CSc.; doc. PhDr. Antonín Jelínek, CSc.; doc. PhDr.
Jaroslav Kolár, CSc.; PhDr. Květa Sgallová, CSc.
Postgraduální studenti: Mgr. Libuše Heczková; Mgr. Daniel Vojtěch
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Katedra zajišťujeqíuku oboru Česk jazyk a literatura ajejí pracovníci
se podílejína vědeckémqfzkumu podle sqfch specializací.Katedra se podílí
na vědeckéqfchově interních a externích postgraduantri. Pracovníci katedry
jsou členy komisí pro udflení vědeck;fch hodností, pŤednášejív Literár.
něvědné společnosti'v Pražskémlingvistickém kroužku, v cyklech Letní
školy slovansk ch studií ajinde. Píšíoponentsképosudky disertačnícha
habilitačních prací a lektorské posudky pro nakladatelství. Podílejíse na
pŤípravěskript a učebnicpro vysoké,stŤednÍi základní školy.Spolupracují
s Česk m rozhlasem a s Českoutelevizí. Katedra se ričastnípoŤádáníliterárněvědn;Íchkonferencíajejí pracovnícivystupují s pŤíspěvkyi na dalších
konferencích, semináŤícha sympoziích. Řada pracovnftrikatedry je činná
v ruzn;fch vfborech, vědeck ch, redakčníchajinfch radách. Katedra udrŽuje pracovní styky s Ústavem pro českouliteraturu, spolupodflíse na některfch vědeck;ich aktiviLích, semiďáffch a podobně. Mezinárodně spolupracuje
katedra se slavistick;fmi a bohemistic\imi pracovišti univerzit v Hamburku,
v Mnichově, v Saarbriickenu, v Bamberku, ve Frankfurtu, v Kostnici, ve
Varšavě,v Austinu a v Torontu. Spolupráce se tfkájak vzájemnéhohostování ve qfuce, pŤednáškácha sympoziích, tak i qfměny vědeck;fch poznatkri a pedagogick ch zkušeností'V;íznamná je rovněŽ publikačnía veŤejná
pŤednášková činnost pracovníkri katedry.
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BIBLIoGRAFIE

čLENU

KATEDRY

PhDr. Pptt A. BÍLEK, CSc. (1962):
(ZaméÍenína teorii literatury, interpretaci a literaturu 20. století; publikace v Iniciálách,
TVaru, české literatuŤe, Novfch knihách, Literárních novinách aj.)
,,Geturace, osaměI!,ch běžcú',
Ptaha I99|; Stauitelé kŤídzl,Praha I99|.
Monografie PhDr. VIÁDIMÍR BINAR (1941):
(ZaměŤenína literaturu 20. století, teorii literatury a interpretaci; od roku 1978 práce na
samizdatové edici Rukopisy VBF, s B. Fučíkem,M. T!ávníčkem a R. Zejdou, v níŽ vyšIoDilo
Jakuba Demla, DíIo Jana Čepa,DíIo Jana Zahrad'níčka,DíIo BedŤicha Fučíka a iada dalších
titulri; publikace v Souvislostech, ČeskéliteratuŤe, Nov ch knihách aj.).
Edíce _ DíIo Jakuba Demla, Rukopisy \|BF 1978-1983, 14 sv, 2 vydriní (s B. Fučíkem);Dílo
BedŤi,chaFučíka,Rukopisy vB4 1986.1989, 6 sv.;Stanislau Vodička:Planina ticha,
Praha 1983,No uzdušni pěšince,Praha 1984;Jon Nerud.a:Zelcná huězd'ou zenitu,Praha
1984;Josef čapek:Rodné krajiny, Praha 1985;Ja,t ub DemI: Miriam, MojipŤá'telé,Praha
1989; SÍonjslou Vodička:Jepiii okamžihy, Praha 1990; BedÍirh Fuiík: Čtrruicterozastaueni,
Praha 1992, Píseii o zemi, Praha 1994' Setkdoá'ní a tníjení,Praha 1995.
PŤedmluvy, doslovy, medailÓny - Stanislau Vodička:Planina ticha,Praha1983, Na uzdušné
pěšince, Praha 1984; Josef Čapek:Rodné krajiny, Praha 1985; V tuou korunu, žiuote,
Praha 1989; Jo& ub Deml: Miriatn, Moji pčátelé,Praha 1989; S/anislau Vodička:Jepičí
okamžiky, Praha 1990.
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PŤeklady - Gjlbert Cesbron: Vězenía krtiloustuí,PrahaIg78; Ctaude Simon: Vítr,Praha 1980;
Gilbert Cesbron: PaŤížskáneuiř,átka,Praha 1982;Bengt Danielsson: Gauguin naTahiti
a Markézách, Praha 1983;,9éÓastienJaprisot: Vražedn,é
léto,Praha 1984, 2. vyd. 1995.
doc. PbDr. JIŘÍ BRABEc, CSc. (1929):
(Zaměňení na literární historii, literaturu pŤelomu 19. a 20. století a literaturu 20.
století:
stati v Květnu' Novém životě,Literámích novinách, Krrlturní tvorbě, ČeskéliteratuŤe, orientaci'
Spektru' Kritickém sborníku, Novlch knihách aj.; členredakčních rad Analogonu a České
literatury; vedoucíredaktor Spl s T, G. Masaryko; členporoty pro udělování Ceny Jaroslava
Seiferta.)
Monografie - Poezie na pŤedělu doby, Praha 1964,
Pňíspěvky ve sbornících- Prag' Hamburg 1974; ?o Be A Poet (Jaroslau Seifert between poetry
and politics), Stockholm Ig86; Vicluu Čern,!,Praha 1.994,
Spoluautorství pííruéek_ Dějiny české
literatury III, Praha 1961;Jo k číst
poezii,Praha 1963,
2. vyd' 1969; Slouník česklch spisouatelťt',red. R. Havel a J. ope|ík, Praha 1964; Čeští
spisouatelé 19. a počátku 20. století, Ptaha J'973;Slouník českjch spisouatel (pokus o
rekotlstrukci dějin českéliteratury 1948.1979),s J. Lopatkou, J. Grušou' P' Kabešem
a I' Hájkem, Edice Petlice 1980, doplněné vydránítiskem Tbronto 1982, pod titulem SlouniÉ
zakázanlch autor , 1948.1980 Praha lggl; Masaryk u sborník & Praha 1993; Dějiny
českéliteratury IV' Praha 1995.
Edice - Á co básník (Antologie česképoezie 20' století),s J. Šotoloua K. Šiktancem, Praha
1963; Kurt Kont.ad: Ztudrněte skutečnost,v;fbor ze statí, se Z. K. Slabfm, Praha 1964;
Bohunlil Polan: Žiuot a slouo, qfbor ze statí, Praha 1964; lía rel Teige: Vlbor z d'íIa1-3,
s V. Effenbergerem, Praha 1966, 1969 (zničeno)a Ig94; Jaroslau Vrchtick!: Host nd
zemi, w!,bot,s J.Bru}nerem, Praha Ig66; JosefFrič: t}mělékuětiny, q/bor z básní, Praha
\966; B(lsnické d,ilo Františko Hrubína, Praha 1967.1977,6 sv';Frantíšek Halos: Dílo,
s L. Kunderou a F. X. Halasem, Praha 1968-1983' 5 sv';Ladislau Fikar: Samotín,Ptaha
1992; Zbyněk Haulíček:oteuňítpo mésmrti, Praha 1994; Zduiš Kalandra: Intelektudl
a reuoluce,Praha 1994.
PŤedmluvy, doslovy, medailÓny - Antonín Soua: Dobrodružstuí oduohy a jiné basně, Pta},a
l96L;A co basník (Antologiz české
puzic 20. století),Ptaha 7963;Kurt Konrad: Ztuáměte
skutečnost,PrahaIg64;Ladislau Fi,kar:Kdmen na hrob, Kr.ameriova expedice 78, 1979,
tiskem Mnichov 1988, rozšíŤené
vyd . s tit. Samotín, Pra}ra 1992;Zbynžk Haolíček: oteuŤít
po mé smrti' Praha 1994; Zduiš Kalandra: Intelektu l a reuoluce. Praha 1994.
Prof. PhDr. MIRosLAv ČpRvoNxa, DrSc. (1932):
(ZaměŤenína teorii literatury, versologii, interpretaci a literaturu 20. století; publikace v
Českéliteratuňe, orientaci, Literiírních novinách, Estetice, Slavii, Slovenskej literatrjre, Kri.
tickém sborníku aj.; publikace v angličtině, němčině, polštině; v]fběrová bibliogratre v knize
StyI a ulznam, Praha 1991; vedoucí redaktor Českéliteratury.)
Monografie _ Českj, uolnj uerš deuad,es tlch let, Ptaha 1963; Symboly, písně a mlty,
Praha 1964; Statistické obrazy uerše,Praha 1971, nedistribuováno; Z uečerníškoly
uersologie 1, samizdat 1983; z uečerníšholy oersologie 11, samizdat 1989, 2. vyd.
Praha 1991; StyI a olznam, Praha 1991; V!,znamoud ulstauba literárního díla,Ptaha
1992' ptiv německy 1978; Z uečenlíškoly uersologie III, s R. Sgallovou' Praha 1995;
obléhdnízeunitž(v tisku).
PŤíspěvkyve sbornících- S'ru,ttura a smysl litertirního díla, Praha 1966;,Slyšetse nauzá'jen,
Praha 1966; ls. p Ťednáškypro 6. mtzi,ndrodnísjezd slauist , s K. Sgďlovou' Praha 1968;
Teorb uerše2, s K. Sgallovou, Brno lg68;Texte undVarianten, Miirrchen 1971;Semintyka
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Katedra zajišťujev uku oboru Česky jazykaliteratura ajejí pracovníci
se podflejína vědeckémqfzkumu podle sqfch specializací.Katedra se podílí
na vědeckéqfchově interních a externích postgraduantri. Pracovníci katedry
jsou členykomisí pro udíIenívědeck ch hodností,pŤednášejí
v Literárněvědné společnosti'v Pražskémlingvistickém krouŽku, v cyklech Letní
školy slovanskfch studií ajinde. Píšíoponentsképosudky disertačnícha
habilitačních prací a lektorské posudky pro nakladatelství. Podílejíse na
pŤípravěskript a učebnicpro vysoké,stŤedníi zák|aďni školy'Spolupracují
s Česk1fmrozhlasem a s Českoutelevizí.Katedra se ričastnípoŤádáníliterárněvědn ch konferencíajejí pracovnícilystupují s pŤíspěvkyi na dalších
konferencích,semináŤícha sympoziích.Řada pracovnftri katedry je činná
v rrizn;ÍchqÍborech,vědeck ch, redakčníchajinfch radách. Katedra udržuje pracovní styky s Ústavem pro českouliteraturu, spolupodflíse na někteqfch vědeck ch aktivitách, semináŤícha podobně. Mezinrírodně spolupracuje
katedra se slavistick mi a bohemistick;imi pracovišti univerzit v Hamburku,
v Mnichově, v Saarbriickenu, v Bamberku, ve Frankfurtu, v Kostnici' ve
Varšavě,v Austinu a v Torontu. Spolupráce se tfkájak vzájemnéhohostování ve qiuce, pňednáškách a sympoziích, tak i qiměny vědeck;fch poznatkri a pedagogick;fchzkušeností.V;íznamná je rovněŽ publikačnía veŤejná
pŤednášková činnost pracovníkri katedry.
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BIBLIoGRAFIE

čLENŮ

KATEDRY

PhDr. PETR A. BÍLEK, CSc. (1962):
(ZaméÍeni na teorii literatury, interpretaci a literaturu 20. století; publikace v Iniciálách'
TÝaru, ČeskéliteratuŤe, Nov;fch knihách, Literárních novinách aj.)
''Generace,,
Monografie _
osaměIlch běžcú,Praha I99I; Stauitelé kŤídzl,Pra}ra l99I.

PhDr. vlÁDIMÍR BINAR (1941):
(ZaměŤenína literaturu 20. století, teorii literatury a interpretaci; od roku 1978 práce na
samizdatové edici Rukopisy VBF, s B. Fučíkem' M. Thávníčkema R. Zejdou, v nížvyšlo Dílo
Jakuba Demla, DíIo Jana čepa,DiIo Jana Zahradníčka, Dilo BedŤicha Fučíka aÍada dalších
titulri; publikace v Souvislostech, Českéliteratuie, Novlch knihách aj.).
Edíce - DíIo Jakuba Demla,Rllkopisy \|BF 1978.1983, 14 sv, 2 vydání (s B. Fučíkem);Dílo
Bed'Ťicha Fučíka,Rtlkopisy vB[ 1986-1989, 6 sv.; Stanislau Vod'ička:Planina ticha,
Praha 1983,No uzdušnépěšince,Praha Í984;Jan Neruda: Zelerui huězdo u zenitu,Ptaha
\984;Josef Čapek:Rod'nékrajiny, Praha 1985;Ja,tub DemI: Miriam, MojipŤátelé,Praha
1989; Stanislnu Vod'iika: Jepičíokamžiky,Praba I99o; Bed,íirh Fuiík: Ctrruictero zdstauení,
Praha 1992' Piseů o zemi, Praha 1994, Setkduání a míjení' Praha 1995.
Piedmluvy, doslovy, medailÓny _ Stanislau Vodička:Planina ticha,Ptaha 1983' Na uzdušné
pěšince, Praha 1984; Josef Čapek:Rodné krajiny, Praha 1985; V tuou korunu, žioote,
Praha 1989; Jakub DemI: Miriam' Moji pŤá,telé,Praha L989; Stanislau Vodička:Jepičí
okamžiky, Praha 1990.
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PŤeklady _ GllĎert Cesbron: Vězenía kr loustuí,Ptaha 7978;Claude Simon: Vitr,Praha
1980;
Gilbert Cesbron: PaŤížskáneuiůá,tka,PrabaL982;BengtDanizlsson: Gauguin naTahiti
a Markézdch, Praha 1983; SiÓastien Japrisot: Wažedni léto,PÍaha 1984, 2. vyd. 1995.
doc. PhDr. JIŘÍ BRABEc, CSc. (1929):
(ZaměŤenína literární historii, literaturu pĚelomu 19.
a 20. století a literaturu 20. století:
stati v Květnu, Novém ávotě, Literrírních novinách, Kultumí tvorbě, Českéliteratuie, orientaci,
Spektru, Kritickém sborníku' Novfch knihách aj.; členredakčních rad Analogonu a České
literatury; vedoucíredaktorSpj sti T' G' Masaryko,.člen poroty pro udělování Ceny Jaroslava
Seiferta.)
Monografie - Poezie na pŤeděIu doby, Praha 1964.
PŤíspěvky ve sbornícich - Prog Hamburg 1974; ?o Be A Poet (Jaroslau Seifert betweenpoetry
and politics), Stockholm Ig86; Vdcluu Čen 'Praha 1994.
Spoluautorství pÍíruíek_ Dějiny české
literatury III, Praha 1961;Ja k čistpoezii,Pnha 1963,
2. vyd' J'969;Slouník českjch spisouatel , red' R. Havel a J. opelík, Pra]'a 7964: Čeští
spisouatelé 19. a počdtku 20. století, Praha 1973; Slouník česklch spisouatelti (pokus o
rekonstrukci d,ějin českéliteratury 1948-1979), s J. Lopatkou, J' Grušou, P KabeŠem
a I. Hájkem, Edice Petlice 1980' doplněnérydrínítiskem Tbronto 1982,pod titut em Slnuník
zak zan!,ch autor 1948-1980 Praha Í99L; Masaryk u sborník 8, Praha lgg3; DQmy
českéliteratury IV' Praha 1995.
Edice _ Á co bdsnik (Antologie česképoezie 20' století),s J. Šotoloua K. Šiktancem' Praha
1963; Kurt Kont.ad: Ztuárněte skutečnost,v;fbor ze statí, se Z. K. Slab m, Praha 1964;
Bohumil Polan: Žiuot a slouo,qfbor ze statí, Praha Ig64; Karel Teige: Vj,bor z díIa 1-3,
s V Effenbergerem' Praha 1966, 1969 (zničeno)a lgg4; Jaroslau Vrchlick!,: Host na
zemi, v.!bor, s J 'Bruknerem, Prah a Ig66; JosefFrič: UmžIekuětiny, qfbor z básní, Praha
7966; B snické díIoFrantišktl Hrubína, Praha 1967.!g77,6 slt.;František Halas: Dílo,
s L. Kunderou a F' X. Halasem, Praha 1968.1983'5 sv.;Ladislau Fikar: Samotín,Praha
L992; Zbyněk Haulíček:oteuŤítpo mésrnrti, Praha 1994; Ziuiš Kaland,ra: Intelektu l
a reuoluce,Praha 1994.
PŤedmluvy, doslovy, medailÓny _ Antonín Soua: Dobrod'ružstuíoduahy a jiné brisně, Praba
196I;A co bdsník (Antologie české
poezie 20, stotetí)'PÍ^ha 1963;Kurt Konrad: Ztud,rnéte
skutečnost,PrahaIg64; Ladislau Fikar: Kdmen na h,rob,Krameriova expedice 78' 1979,
tiskem Mnichov 1988, rozšíŤené
v yd. s tit, Samotín' Praha 1992;Zbynžk Haulíček:oteuŤít
po mé smrti, Praha 1994; Záuiš Kalandra: Intelektuál a reuoluce, Praha 1994.
Prof. PhDr. MIRosl.{v Čpnvnwxe, DrSc. (1932):
(ZaměŤenína teorii literatury, versologii, interpretaci a literaturu
20. století; publikace v
ČeskéliteratuŤe, orientaci, Literárních novinách, Estetíce, Slavii, Slovenskej literatrire, Kri.
tickém sborníku aj.; publikace v angličtině, němčině, polštině; vfběrová bibliografie v knize
Styl a ulznam,.Praha 1991; vedoucíredaktor Českéliteratuy.)
Monografie - Česk!, uoln! uerš deuadesátjch let, Ptaha Ig63; Syrnboly, pisně a mity,
Praha 1964; statistické obrazy uerše,Praha 1971, nedistribuováno; Z uečerníškoly
uersologie .I, samizdat 1983; Z uečerníškoly uersologie 11, samizdat 1989, 2. vyd.
Praha 1991; Styl a u!,znam, Praha 1991; V!,znamouá ulstauba literdrního díIa,Ptaha
1992' ptiv německy 1978; Z uečen školy uersologie 111,s K. Sgallovou, Praha 1995;
obléhaní zeuniti (v tisku).
Pffspěvky ve sbornicích - Struhtura a sm,yslliterárního díla, Praha 1966;Sly šetse nauzdjerrl,
Praha 1966; Čs.p Ťednáškypro 6, ruzi,národ'ní sjezd slavistti,s K. Sgallovou, Praha 1968;
Teorie uerše2, s K. Sgallovou, Brno 1968; Tbxte und Varianlen, Miinchen I97 7; Sembtyka
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i struktura tekstu, Wtoďaw |973; Zur Kritik literaturwissenschaftliclt'er Methodologie,
Frankfurta.M. 1973lS/orojo skametrykaporÓwnawczal.5,Wroclaw1978.1993;Sign
in.Language, Literature and Meaning 2, Amsterdam 1980;Thz Structure oftfu Literary
Process, Amsterdam 1982; ?}&s, i zdonie,Wroc|aw 1983;Ano, sJyšetse nauz(ljem,Pral|ra
!985,,Hrabaliana, Praha 1989, 2' vyd. 1990;Kapitoly z teorie literárního díIa,Ptaha
1993; Proměny subjektu J, Praha t994; o poetice literdrnírh d,ruh , Praha 1995.
prezii,Praha 1963, 2. ryd. 1969;Slouník česklchspisouafuItT,
Spoluautorství pfiruí,ek. Jak číst
red. R. Havel a J' opelík, Praha 1964.,SIoLníkbd'snicklchknih,s V Macurou, J' Medem
a Z. Pešatem,Praha 1990; ČeskyPanns (Literatura 1970-1990),Praha 1993;Dějiny
českéliteratury 1V, Praha 1995.
Edice _ Petr Bezruč:Slezsképístr4 s B' Štorkem,kritické vyd., Praha 1967; otokar Bí.ezina:
Modlitba za nepŤátele'vlbor,Pratra |967 , Nebezpečísklizně, vfbor, Praha 1968;Roman
Jakobson: Slouesnéumění a, ulnělcché slouo, qfbor statí, Praha 1969, náklad zničen;
Karel Totnan: Ad'dio, mecendši,Y/bor prÓz, Praha 1970; JiŤí l*u!: Bude literd,n uěda
exaktní uědou?,Praha 1971;S. K. Neumarut:SkŤiuan'a lokomotiua' vlbor podjménem
S. Mazáčové,Praha 1972; otokar BÍ.ezina:Básnické spjsy, s B. Štorkem,Praha 1975;
K' H' Mácln: Daleká pouť'vfbor pod jménem M. otruby' Praha |976; Petr Bezruč:Jett
iedenkrdt, vfbor pod jménem V Macury, Praha 1980; Jind'žich Chalu,peck!,:obhajoba
umění (1934-1948),v:Íborstatí,s V Karfíkem, Edice Expedice 1988,2. vyd. Praha 1991;
Antonhl Soua:Prodloužen:i tižas,v bor, Praha |989 Bolumil Ht.abal: Básnění, solbor
básní, Praha 1992;Romon Jakobson: Dialogy,Pra}la 1993,Poetická funkce,Praha 7995:
Jaroslau Kolmalt Cassius: Stesk stniže' vfbor básní, Praha 1995.
PŤedmluvy, doslovy, medail ny _ Antonín Soua:Pozdrau bouňliuénoci, Ptaha |964; otohar
BŤezina:Mod'litba za nepí. tele,Praha |967 ;Felk Vodička:Struktura ujuoje, Praha L969;
jedenkrát'
K, H. Maclu: DaLeká pouť,pod1nénemM. otruby, Praha 1976;Petr Bezruč:Jen
pod jménem V Macury, Praha 1980; Antonín Soua: Prodlouženj žas, v;Íbor,Praha
1989; Jaroslau Kobnan Cossias; stesk stráže, Praha 1995.
PhDr. LADISLAVA HÁJKovÁ (1958):
(Zaméienina současnou českou literaturu; publikace v Iniciálách' NovÝch knihách aj.)
Pb.Dr. BOHUSLAVHOF!.MANN,CSC. (1940):
(Zaméíení na literaturu 20' století a didaktiku literatury; publikace v Ceské literatuŤe,
Iniciátách, Českémjazyce a literatuŤe, Literrímím měsíčníku'Literiírnom !Íždemíku, Zlatem
máji, Učitelsk!'ch novinách, Čtenáii, Komenském, Slovenském jazyce a literatrire ve škole,
Stylistice, odborné aÍchově aj.; člen redakčnj rady časopisu Českfjazyk a literatura.)
literatuŤena gymnáziu, Praha 1980;
Monografre - Záklod'ní uluojouétendenceuyučoudníčeshé
Ýk,dt-t, N"11 Praha 1982; Literární historie tt systélnu literární u!,chouy,uzděIduani
n'agymn'ťlziu,Praha |989'Českédrama a diuadlo ued'ru,hipolouině 20.století,
a uyučoudní
Praha 1992.
PŤíspěvky ve sbornících_ SLauictl Prtlgensia XVII N'ěnouátlo 30. uj,ročíSNP), Praha 1975;
Aktudtru problemy ped.agogickqjpraxt a spoločensko.politickejpruxe u prípraue študentou
na učitel,sképouolanie, Prešov 1986; Slauica Pragetlsia X)oilI (Fungou ní textu ue
společenskékomunikaci), Praha 1988; Zlr erární dědictuí mkideže, Praba L988; SIauica
Proge,sio X)Q{III (Karel Čapek 1988), Praha 1989; Kapitoly z džjin českéliterarní
historiagrafin Máclaukotla Olotnout 1987)' olomouc 1989;Sbomík prací Fiknoficke fakulty
běhu LSSS,
Slezské u,niuerzity u opauě, opava 1991; Pňedn šky z )oOlVII. a)WVIII.
Praha 1995.
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Učebníce_ Z teorb a praxe oyučoudníliteratuíu, Praha 1981;Zíleratura pro 1. ročníkst ednfth
šĚol, s J. Tesaňíkovou, 4. vyd., Praha |984; Literatura pro 2. ročníkstžedníchškol, s
J.Strygalovou, 2. vyd., Praha Ig85; Interpretace litenirních textú,vedoucíautorského
kolektivu, Praha 198S
Edice - Antologie česhéliteratury 20. století (1948.1986), Praha 1987.
PŤedmluvy, doslovy, medail6ny.'_ Vladimír Neff: K.dsttá čarodějka,Praha Ig82; Zdenžk
Slupnička: P lnočnírosa, ČeskéBudějovic e Ig89; Simona Volkouá.Mlčochot,á:Žiiu sutij
sen, Praha 1992.

Ph.Dr. JIŘÍ HoŠNA,csc. (1950):
(ZaméÍeni na starší českou literaturu.)
Monografie - Kníže V clau tl obrazu legend,Praha Í985:Panounichri moc ue suětle hapiografick!,ch pratren ' Praha 1988; I'egenda' její
funkce a zobrazení, Praha 1992.
Spoluautorství pŤíruček_ Slouník stlětotÚch literárních děl, Praha 1988.
Učebnice - Pí.ehleddějin staršíčeskélittlratury 1, Praha 1987' PŤehled,děiin staršíčeské
literdtuty 11, s M. Kopeck;fm' Praha 1989; Z teorie starši českéliteratury. s J.TÍíš.
kou, Praha 1990.
Edice _ Vlbor ze starší českéliteratury' s M. Kopeck;fm, Praha 1984.
Prof' PhDr. JARosLAvA JANÁČKovÁ. CSc. (1930):
(ZaměŤenína literární historii, literaturu 19. a pňelomu 19. a 20.
století; publikace v České
literatuie, Lidovfch novinách, Novfch knihách aj'; členka redakční rady Česko literatury
a sp ávní rady Klubu pŤátel TVaru a redakční rady Českéknižnice.)
Monografie_ Česfujromdnsklon,ku 19,století,PrahaIg67;Arbesouorolnaneto,Praha 1978;
Žiuépramzny Nznik Jiráskouy nouékroniky (J nád,Praha I98o; Suět Jirdskoua umžní,
Praha 1982;SÍoletoualejí, Praha 1985;JaĚ ub Arbes nouinál:' Praha Ig87: Alois Jirásek.
Praha 1987;Romtin mczi modennrni, praha 19g9.
PŤíspěvkyvesbornicích.JanNeru'da 1991,Praha 1992;'F1.
G. Schauer,sborníkzesympozra,
Litomyšl \994; Pranuny dílcl,dílo pramznem, syrnpozium o B. Němcové,Hradec Králové
1995; osudouj, uloĚ, Praha 1995'
Spoluautorství pňíruček_ Dějitry českéliteratuty 111,Praha 1961.
Učebnice-ÓesÁáliteraturazpí.elomu19'a20.století1,Praha1990; Českdliteratura79.století
(od M clty k BŤezinouil, Praha 1994.
Edice - K. V Rais: Pouídky, L967; Stlatopluk Čech:Btisttě' Praha 1983; Ko rel Klostermnn:
Lístky ze šulmusheepopeje,Pta}tat983;Česhz hulnoresky,Praha1983;Milostni pouídka
historická, Praha 1984; K. V. Rais: P lpdni a čtuttpťllti,Praha 1985; Julius Zeyer: TŤí
Iegendy o krucifixu a jiné btjje o ltisce, Praha |987 ' Epické zpěuy, Praha 7988; Johub
Arbes: osudy žen,Praha Lg88; ChLlcila českéŤečian,ebo národě u í.ečia o Ťečitl národž
slouy česk!,h spísouatel od počtiltk ažpo našedtry, Praha 1988;Kare! HaulíčekBorousbj:
Strmé cesty, Hradec Králové 1990.
Pňedmluvy, doslovy, medailÓny _ TerézclNouákoud: Děti čistéhožiuéln,Praha 1966; K, V.
Rais: VltninkdŤj, Praha 1967; Aloi's Jirtisek: Na d'uoŤeuéuodském,Praha Ig70; Josef
Holeček:Naši,Praha Ig73, Pero,Pra|taLg76; Karel Sabintl: ožiuenéhroby,Prab,aI977;
Nedosněné sny (Korespondence bratí.i Mrštíkú'),Praha 1978; Sua,topluk Čech:Bdsně,
Praha 1983;Korcl Klostermanvl:Lístky ze šumnusV epopeje,Waha Ig83; Česb hum.orcsky,
Praha 1983; Antonín Tljb: CísaŤchud!,ch,Praha 1984; Ladistau Quis: Vzpomínky ze
staré Prahy, Praha 1984; Alois Jirdsek: Tenno,Pra|la 1985;Vilem u Alois Mrštíhoue:
Rok tt'a usi, Praha 1986; Ziktnu,nd, Winter: MaIé historic a tŤísky,Ptaha 1'987;Jullus
Zeyer: Epické zpěuy,Praha 1988; V rR. Krarurius: Knížky lidouéIn č/ení'Praha 1988;
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i struktura tekstu, Wroclaw L973; Zur Kritik literaturwissenschaftlicher Metltodologie,
Frankfurt a. M. L973;Stowia ska metryka porÓunawcza 1.S,Wroclaw 1978-1993;Sigz
in.Language, Literature and. Meonlng2, Amsterdam 1980; Tlrz Structure ofthe Literary
Process, Amsterdam 1982; ?e&s, i zdonie'Wtoc|aw 1983;Áno, sJyšetse nauzájem,Pra}:'a
1985; Hrabaliano, Praha 1989, 2' vyd. I99o; ktpitoly z teorie literdrního díIa,Praha
1993; Promětt'y suQjektu l' Praha t994; o poetice literdrnfuh druh , Praha 1995.
Spoluautorství pŤíruéek- Jak čístpezii' Praha 1963, 2. vyd. t969; Slouník česklch spisouatelú',
red. R. Havel a J. opelík, Praha 1964:Slouník basnicklchknih, s V. Macurou, J. Medem
a Z. Pešatem,Praha 1990; Česk! Parnas (Literatura 1970-1990)'Praha1993; Dějiny
českéliteratu.ry IV, Praha 1995.
Eďice _ Petr Bezruč:Slezsképístr4 s B. Štorkem,kritické vyd., Praha 1967; otokar Bíezmcl:
Modlitba za nepŤtitele,vlbor,Prarla1967 , Nebezpečísklizně, v!'bor, Praha 1968;Roman
slouo' vybor statí, Praha 1969, náklad zničen;
Jakobson: Slouesné umění a u,tněIeché
Karel Toman: Addio, mecenáši, v;fbor prÓz, Praha 1970; JiŤí Inu!: Bude literánli uěda
exaktní uědou?, Praha 1971; S. K. Neumann: SkŤiuan a lokomotiua, vlbor pod'jménem
S. Mazáčové,Praha 1972; otokar Bí.ezina:Bdsníckéspjsy, s B. Štorkem,Praha 1975;
K, H. Mácha: Doleká pouť,vfbor pod jménem M. otruby, Praha 1976; Petr Bezruč:Jen
.jedenkrdt, vfbor pod jménem V Macury, Praha 1980; Jindžich Clnlupeck!: obhajoba
umění (1934.1948l, v]Íborstatí, s V Karfíkem, Edice Expedice 1988' 2. vyd. Praha 1991;
Antonín Soua: Prod.loužery|užas,v,,|bor,Praha 1989; Boá u'níI Hrabal: Btisněrrl, soubor
básní, Praha 1992;Roman Jakobson: Dialogy,Praha|993,Poetická funkce,PrabaÍ995;
Jaroslau Kolman Cassius: Stesk strtiže,vj'bor básní, Praha 1995.
noci, Praha |964; otokar
Pňedmluvy, doslovy, medailÓny . Antonín Soua: Pozdrau bouŤIíué
BŤezina:Modlitba za nepi'. tele,Praha1967; FeILtVod'íčka:Struktura uluoje,Praha1969;
K H. Mdcha: Dalekd pouť,pod jménemM. otruby, Praha 1976;Petr Bezruč:Jen jed'enkrdt'
pod jménem V Macury, Praha 1980; Antonítl Soua':Prodlouženj, žas, v;fbor, Praha
1989; Jaroslau Kolmatt Cassi,us: Stesk strrjže,Praha 1995.
PhDr. LADIstÁvA HÁ,KovÁ (1958):
(ZaměŤenína současnou českou literaturu; publikace v Iniciálách. Novjch knihách aj.)
PhDr. BOHUSLAVHOFT'MANN,CSc. (1940):
(ZaméÍeni na literaturu 20. století a didaktiku literatury; publikace v Ceské literatuie,
Iníciálách, Českémjazyce a literatuŤe, Literrímím měsíčníku,Liter:írnom lfŽdemíku, Zatém
máji, Učitelskfch novinách, ČtenáŤi,Komenském, Slovenském jazyce a literatríre ve škole,
Stylistice, odborné v.fchově aj.; člen redakčnírady časopisu Českf jazyk a literatura.)
literatuŤena gymndziu, Praha 1980;
české
tendenceuyučoutÍní
Monografie ' Základní u!,uojotlé
VLadimír Neff, Praha 1982; Li'terdrní hístorie Ll systému literarní u!,cllouy,uzděIáutiní
dramn a diuadln ue dru,hi polouiltě 2o.století,
a uyučouátlína gynttaziu,Ptalta 1989:České
Praha 1992.
PĎíspěvky ve sbornících _ Slauicct PrrLgensíaXVII Něnouátlo 30' ulročí SNP), Praha 1975;
prre u prípraoe štu'd,entou
Aktudlru probl'emypeda'gogickejpraxe a spoločensko-politickej
pouolanie' Prešov 1986; Slauica Pragensia X)Q{II (Fungoudní tuctu Ue
na u'čitel'ské
společenskékotnunikaci), Praha 1988; ZíÍerdrnídědictuí mlá,deže,Praha1988:-Slaulca
(Karel Čapek 1988), Praha 1989; Kapitoly z dějin českéliter rní
Pragensia )MIII
historingrafie Máclaukoua olotnout l98[ olomouc 1989;Sbonlík prací FiJuofiche faku,lty
Slezské utt'iuerzity u opauě, opava 1991;Piednášky z )ogXVII' a )ffi{VIII. běhu LSSS'
Praha 1995.
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Uéebrice - Z teotic a prare uyučouáníliteratufu, Praha |981';Literatura pro 1. ročník
stíudnírh
šĚol, s J. TesaŤÍkovou,4. vyd., Praha Ig84; Literatura pro 2. ročn,íkstŤedních
škol, s
J.Strygalovou, 2. vyd., Praha Ig85; Interpretaca litenirních texti), ved,olcÍautorského
kolektivu, Praha 198S
Edice - Antologie českéliteratury 20. století (1g48.1g8il, Praha 1987.
PŤedmluvy, doslovy, medail6ny'- Vladimír Neff: Krcisttá čarodějka,Praha
1982; Zdenžk
Slapnička: P ltločnírosa, ČeskéBudějovic e Ig89; Sitnona'Volhouá-Mlčochot,á':Žiiu
sut'i
sen, Praha 1992.

PbDr. JiŘÍ HoŠI.tA,
CSc. (1950):
(ZaměŤenína starší českou literaturu.)
Monografie _ Kníže Vcjclau u obrazu, legend, Praha Ig85: Panounickd ,noc Ue suětle
hagngrafickj,ch pranen , Praha Ig88; I*gendtl, je.ií
funkce a zobrazení, Praha 1992.
Spoluautorství pňíruček_ Slouník suětotl/,ch literú,rníchděl, Praha 1988.
Učebnice _ Pí.ehleddějin staršíčeskéliteratury /, Praha 7987, PŤehled,děiin starší
české
literatury 11, s M' Kopeck m, Praha 1989; Z teorie staršíčeskélitefatury, s
J.Tríš.
kou, Praha 1990.
Edice - Vlbor ze starší českéliteratury. s M' Kopeck1y'm,Praha 1984'
Prof. PhDr. JARoSLAVA JANÁČKovÁ. CSc. (1930):
(ZaměŤenína literární historii, literaturu 19. a pŤelomu
19' a 20. století;publikace v České
literatuŤe' Lidov ch novinách, Nov;y'chknihách aj.; č|enka redakční rady České
literatury
a správní rady' Klubu pňátel TVaru a redakční rady ČeskékniŽnice.)
Monografie _ Česk!romtin sklon,ku 19'století,Ptaha 1967;Arbesouoromaneto,Praha
1978;
Ziuépram,eny (Yznik Jir skouy nouékroniky IJ ruis),Prahalg8o;suět Jiráskoua umint,
Praha 1982;Slo letou alejí, Praha 1985;JoÁ ub Arbes nouináL:'Praha Ig87:,Alois Jirásek.
Praha 1987;Rotnán mezi modernunli, Praha 1989.
PŤíspěvkyvesbornÍcích_JanNeru,da199L,Praha1992lIl. G.Schauer,sbornikzesJmpozra,
Litomyšl lgg4; Pralrnny díIa, dilo prurunzm, s;,mpozium o B. Němcové,Hradec Kraí]ové
L995; Osudou ula&, Praha 1995.
Spoluautorství pŤíruček_ Dějíny českéliteratuty 1//, Praha 1961.
Učebnice- ČesĚti literatura z p elomu 19.a 20. stoietí1,Pra]ta I99O,'Českáliteratura l9.stolctí
(od Maclly k Bízzinouil, Praha 1994.
Edice - K V Rais: Pouídky, Lg67; Sttatopluk čech:BÓsně,Praha 1983; Ka rel Klostermann:
Lístky ze šutruluskiepopeje,Praba 1983;Českehutnoresky,Praha Ig83;Milostni pouíd,ha
historická, Praha 1984; K. V Rais: P lpáni a čtvrtp tti, Praha 1985; Jutius Ziyer: TŤi
legendy o krucifixu a jiné brjje o lá,sce, Ptabta 1987, Epické zpěuy, Praha Ig88: Jakub
Arbes: osudy žen' Praha 1988; Chtldl,a českéí.ečianeb o národě u í.ečia o Ťečitt ruirod,ě
slouy česklch spisouatel od počátk ažpo našedny, Praha 1988;Katul Hautíček Borouskú,:
strme cesty, Hradec Králové 1990.
PŤedmluvy, doslovy, medail ny - Teréza Nouakoud: Děti čistéhožiuélrc,Praha |966; K,
V
Rais: Vi,minktiŤi, Praha 1967; Aloi,s Jirásek: Na d'uoŤeuéuod,skén,Ptaha Ig7O; Josef
Holeček:Naši,Praha Ig73,Pero,Pralra 1976;Krrl.elSabina: ožiuenéhroby,Praha 1977;
Nedosn,ěnésn,y(Korespondence bru,tfí Mrštíkti), Praha 1978; Suatopluk Čech:Bdsně,
Pra}ra 1983; Kalzl Klnstermnnl: Lístk1tze šumausW epo1xje,Praha 1983;Českehumotesky,
Praha 1983; An,tonín fib: CísaŤchtld,lch, Praha 1984; Ladislau
Quis: Vzpomínky ze
staré Prahy, Praha 1984; Álo is Jirdsek: Tenno, Praha 1985; Vitém a Alois Mrštikoué:
Rok na usi, Praha 1986; Zihtnund Winter: MaIé h,istorie a tŤisky Praha Ig87; Julius
'
Zeyer: Epické zpěuy, Praha 1988; V B. Kramerius: Knížky lidouého čÍezl,Praha 1988;
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Jan Drda: Nedaleko Rukapáně, Praha 1989; Jan MukaŤousk!: PŤíklad'poezb, Ptaha
1990.

MgT. JARoMÍRLtNoA (1965):
(ZaměŤenína staršíčeskouliteraturu; publikace v Historick;fch listech, Souvislostech, Minrr]osti
Západočeskéhokraje aj.; člen redakční rady Listti filologickfch.)
PŤíspěvkyve sbotnicích - Problematika lt'istorick!,cha uzá'cn!ch knižníchfondú Cech, Mortluy
a Slezska, Olomouc 1993.
Edice - .'Josefemrij rni ....'(dopisy Františka Bílka, Souuislosti 1994,č.3; Veleslavná památka
sv Vojtěcha, jináč Adalberta a její autor Kašpar Petr Draušovils, Literární archíu 27 ,
I994;Z díIaplze skéhohistorika JonaTannera (vfstava a katalog Ústavy)' PlzeĎ 1995.
PhDr. PETR MÁLEK (1965):
(Zaměňení na teorii literatury, interpretaci a vztahy mezi literaturou a filmem; publikace
v Iluminacích, ČeskéliteratuŤe' Cinemapuru. )
Spolupráce na pňíručkách _ I*xikoru českéliteratwy 3.

PhDr. VĚne MENcLovÁ (1938):
(ZaměŤenína literaturu 19. století, pŤelomu 19. a 20. století a tzv okrajové Žárrry')
Monografie - Norbert,Fryd, Praha 1981.
PŤíspěvky ve sbornících- Pocta Uniuerzity Karlouy J. A. Komenskému,Ptaha 1997; Umění
a ciuilizau jako d'iuad,losuěta,Praha L993;Przeglad humanistyczny (o Karlu Sabinovi),
Warszawa 1993.
Učebnice_ Suěl literatury 1,tedakce s K. Homolovou,Praha 1967,2. vyd. 1969' 3. vyd. 1992'

llll
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PhDr. MARIE MRAvcovÁ' CSc. (1947):
(ZaměŤenína literatwu 20. století,interpretaci a vztahy filmu a literatury; publikace v České
literatuňe. Filmu a době. Iluminacích.)
Monografie _ Dialektika faktu a fikce u umělecképrÓze, Praha 1985; UměIeckédohurunty
a romány (Zrod a tuar čtyŤprozaick!,ch děI J. Glazaroué), ostrava |987, Literatura ue
filmu, Praha I99O.
PÍíspěvky ve sbornících . SpoluuytudŤetpraudu zítŤha (kapitola o J. Horovi), Praha 1982;
Poetika českémeziuáIečnéliteratuty, Praha 1987; Filmou!, sborník historick! 1 (Film
a literatura), Praha 1988;Pld ci uítajijitro zpěuern,poddústojníciŤuaním,(oK.Poláčkovi),
1992; Proměny subjektu 2,Praha L994;Hlauní téma:psychologická prÓza,Praba 1994;
O poetice literd'rních druhú',Praha L995; osudou! ulak, Ptaha 1995,
Spoluautorství piíruček - Rozumžt literatui'e I (Literatura dn roku 1945),Ptaba 19í}6;Pr lodce
po suětouéliterá'rní teorii, Praha 1988; Slouník suětoulch liter rních děl' Praha 1988;
česhá literatura 1945-1970' Praha 1991; Česk! Pamas (Literatura 1970-1990)'Praba
1993; Slouník česk!,chspisovatel od' roku 1945 (A.L), Praha 1995.
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doc. PhDr. MIRoSLAV PRocHAzKA, CSc. (1942):
(Zaměňení na literární teorii, vztahy dranratu a literatury, sémiologii;publikace v Estetice'
Světě a divadle, TVaru aj.; publikace v angličtině.)
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Monografie - Piíspěuek k problematice sémiologieliteratury a uminí'
Praha 1969;Aspekty
Ťečiu d,ramatickém textu, spolu s prací Z. Mathausera Literatura
a anticipace, Éraha
1982; Znaky d.rarnatu a diuadla, praha 19gg.
PŤíspěvky ve sbornících _ Diuadlo u českékultuÍe 19. století,Praha
1985; Issues in Slauic
Literary and Cultural Theory, Bochum 19g9; Slauic d,rama, Otta.wa
L992; Okg Sus
rediuiuus, Brno 1994.
Spoluautorství pňíruček- Slouník literárn'í teorie,2. rozšíňenévyd., Praha
1984:PrŮuodu
po suětouéliterární teorii,Ptaha 7988; Slouník uměleckych pojmri (v
tisku)'
Eďice otahar Zich: Estetika d,ramatichéhoumění,Pra]na 1987;Jan Mukažouskj:
Básnickd
sémanlika, Praha 1995.
Pňedmluvy, doslovy, medailríny - JiŤíVeltrusk!,: PŤíspěukyk teorii d'iuadla, Praha
1995'
doc. Pb.Dr. HeNe ŠlteuplovÁ, CSc. (1946):
(Zaměňenína literaturu 19. stoletía literaturu pro děti
a mládeŽ; publikace v Českéliteratuie'
TVaru.)
Monografie - Nduraty a proměny (K litercirním ad,aptacítnlidoulch potuideĚ), Praha 1989;
Autor a subjekt u díle Boženy Němcoué,Praha 1995
- ČešÍísp
Spoluautorství pŤíruček
isouateléliteratury pro děti a mldd,ež,I982;Slouník suětoulch
literdrních děl, Praha 1988.
MgT' MICHAEL ŠPIRIT(1965):
(ZaměŤenína souěasnou literatuu' teorii literatury a literámí kritiku; publikace
v Kritickém
sborníru, Literárních novinách, Kritické PŤílozeRevolver Revue aj.; redaktor Revolver Revue
a Kritického sborníku; člen poroty pro urlělování Státní ceny za literaturu 1995')
Eďice - JosefVohryzek: Literdrní kritiky, s J. Lopatkou, Praha 1995; Jan Hanč: t]dálostí,
Praha1995;Mil Chďupeck;f...,(korespondenceJ.ChalupeckéhopŤijatáve40.letech),
Reuoluer Reuue 1995, č.29; Jan Lopatka: Šifra lidské existence,Praba ]rgg5:Rúžena
Grebeníčkouá:Literatura a fiktiuní suěty I, Praha 1995; TudčNlbor z časopisu),Praha
1995.
Pňedmluvy, doslovy,medailÓny _ Jan Lopatka: Šifra lidské existence,PrahaIg95;TudŤ Nlbor
z časopisu)'Praha 1995'
PŤeklady _ Suso nna Rothouá: Hlučná sam,otaa hožkéštěstíBohumila Hrabala,Praha 1993'
PhDr. EvA ŠTĚDRoŇovÁ'CSc. (1946):
(Zaměňenína literaturu pŤelomu Ig. a2o. století,literaturu 20. století a didaktiku literatury;
publikace v Českéliteratuňe, Českémjazyce a literatuŤe, Literárním měsíčníkuaj.)
Pňíspěvky ve sbornících- Prameny českémoderní kultury I, 1988; Studie o českéliteratuŤe
na pŤelomu století, Praha Iggl; PŤedndšky z )OQ{YII. a )&(VIil'
Óě ., 'Šs,s' Praha
1995.
Pňedmluvy, doslovy' medailÓny _ JiŤí Weil: Moskua-hranjce, Praha 1991.
PhDr. VÁcr,ev VerĚr, CSc. (1963):
(Zaměňení na literaturu pňelomu 19, a 20' století a na literaturu první poloviny 20. století;
studie v Kritickém sborníku a Českéliteratuie')
PĚíspěvky ve sbornících _ Hlauní téma:psychologickd prÓza, Praha 1994.
Spolupráce na pŤíručkách- Lexikon českéliteraturv 3.
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Mgr. JÁRoMiR LINDA (t965):
(Zaměňení na staršíčeskouliteraturu; publikace v Historickjch listech, Souvislostech' Minr:]osti
Západočeskéhokraje aj.; čIenredakění rady Listri filologick ch.)
PĚíspěvky ve sbornicich _ Problemntika historickj,ch a uzticnlch knižnich fond Čech'Morauy
a Slezska, Olomouc 1993.
Edice _ ..Josefem j milÍ...'.(dopisy Františka BíIka, Souuislosti 1994' č.3; Veleslavná památka
sv. Vojtěcha, jináč Adalberta a její autor Kašpar Petr Draušovíls, Literdrní archíu 27 ,
historika Jana Tannera (vfstava a katďog qfstavy), PlzeĚ 1995.
L994;Z díIaplzežtského
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Pb.Dr. PETR IvÍriLEK(1965):
(ZaměŤenína teorii literatury, interpretaci a vztahy mezi literaturou a filmem; publikace
v lluminacích, ČeskéliteratuŤe, Cinemapuru.)
Spolupráce na pŤíručkách_ Izxikon česhéliteratuly 3.
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PhDr. VĚne MENcLovÁ (1938):
(ZaměŤenína literatuu 19. století, pŤelomu 19. a 20. století a tzv okrajové žánry')
Monografie - Norbert Fryd, Praha 1981.
Pňíspěvky ve sbornících- Pocta Uniuerzity Karlouy J, A. Komenskému,PrabaI99I; Umění
a ciuilizace jako diuadlo suěta,Praha 1993;Przeglad. humanistyczny (o Karlu Sabinovi),
Warszawa 1993.
Učebnice- Suál literatury 1,rcdiakces K. Homolovou,Praha 1967,2.vyd. 1969' 3. vyd. 1992'
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PhDr. MARIE MRAvcovÁ' CSc. (1947):
(ZaměŤenína literaturu 20. století,interpretaci a vztahy filmu a literatury; publikace v České
literatuŤe. Filmu a době. Iluminacích.)
Monografie _ Dialektika faktu a fikce u umělecképr6ze, Praha !985; UměIeckédokumenty
a romdny (Zrod a tuar čtyŤprozaick!,ch děI J, Glazaroué), ostrava 1987, Literatura ue
filmu,Praha 1990.
PŤíspěvky ve sbornících- Spoluuytuáňet praudu zítŤka (kapitola o J. Horovi), Praha 1982;
Poetika českémeziuálečn'éliteratuty, Praha 1987; Filmou! sborník historick! 1 (Film
Ťuaním,(oIK.Poláčkovi),
a literatura), Praha 1988;PltÍci uítajijitro zpěuem,pod'd'ú'stojnící
1992; Proměny subjektu 2,Praba 1994;Hlauní téma:psychologická prÓza,Ptaba 1994;
o poetice literá'rních d'ruh , Praha 1995; osud.ou! ulak, Praha 1995.
Spoluautorství pťlrlčck _ Rozumět literatuíe I (Literatura do roku 1945) 'Ptaha 1986; Pr uodce
po suětouéliterdrní teorii, Praha 1988; Slouník suětoulch literdrních děl' Praha 1988;
Česká literatura 1g45-1970, Praha 1991; česk!,Parnas (Literatura 1970-1990),Ptaha
L993; Slouník česklch spisouatelŮ. od roku 1945 6-L), Praha 1995.
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doc. PhDr. MIRosLAv PRocHÁzKA, CSc. (1942):
(ZaměŤenína literární teorii, vztahy dranatu a literatury, sémiologii; publikace v Estetice,
Světě a divadle, TVaru aj.; publikace v angličtině.)
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Monografie - PŤíspěuekk problematice sémiologie literatury a umžní,
Praha L969;Aspekty
Ťečiu dramatickém textu, spolu s prací Z. Mathausera Literatura
a anticipace, Éraha
L982; Znaky dramatu a divadla, praha 19gg.
PĚíspěvky ve sbornících - Diuadlo u českékultu,Ťe 19. století,Praha
1985; Issuesin Slauic
Literary and Cultural Theory, Bochum 19g9; Slauic d.rama, Ottawa Ig92;
OIeg Sus
red.iuiuus, Brno 19g4.
Spoluautorství pňíruček_ Slouník literarní teorie,2. rozšíŤené
vyd., Praha Ig84: Prt),uod,ce
po suětouéliterúrní teorii, Praha 1988; Slovník uměteck!,chpojmti (v
tisku).
Edice otakar Zich: Estetika dro,matickéhouměnl, Praha Ig87; Jan MukaŤousk!:
Bí'snickd
sémantika,Praha 1995.
PŤedmluvy, doslovy, medailÓny _ JiŤí Veltrusky: PŤíspěukyk teorii d'iuadla,
Praha 1995.
doc. PhDr. IIaNe ŠrvranoI,ovÁ,CSc. (1946):
(ZaměŤenína literaturu 19. sto]etÍa literaturu pro děti
a mládež;publikace v ČeskéliteratuŤe,
TVaru.)
Monografie _ Nduraty a proměny (K literdrním adaptacím lid,oulch pohad'eĚ),Praha
1989l
Autor a subjekt u díle Boženy Němcoué,Praha 1995
SpoluautorstvÍpÍíruéek_Češtíspisouateléliteratury pro dětia mladež,L982;SIouník suětoui,ch
Iitertinlích dál, Praha 1988.

MgT. MICHAEL ŠPIRIT(1965):
(Zaměňenína současnouliteraturu, teorii literatury a literární kritiku; publikace
v Kritickérn
sborníku, Literárních novinách, Kritické PŤílozeRevolver Revue aj.; redaktor Revolver Revue
a Kritického sborníku; člen poroty pro utlělování Státní ceny za literaturu 1995')
Ediee_JosefVohryzek:Litenirníkritiky,sJ.Lopatkou,Praha1995; JanHanč:Uddtosti,
Praha 1995; Mil;f Chalupeckj..., (korespondence J. Chalupeckého pňijatá ve 40. letech),
Reuolt:er Reuue 1995, č.29; Jan Lopatka: Šifra lidske existence,Praha |995; Rt1žena
Grebeníčkouá:Literatura a fiktiuní alěty I, Praha 1995; TudŤ Nlbor z časopisu),Praha
1995.
PŤedmluvy' doslovy,medailÓny - Jan Lopatka: Šifralidské eilstence,Ptaha7995;TudŤ (Vlbor
z časopisu),Praha 1995.
PŤeklady - Sasonna Rothoud: HlučnÓ, sam'otaa hoŤkéštěstíBohumila Hrabala,Praha 1993.
PhDr. EvA ŠrĚonoŇovÁ, CSc. (1946):
(ZaměŤenína literaturu pĎelom'u19. a 20' století,literaturu 20. století a didaktiku literatury;
publikace v ČeskéliteratuŤe, Českémjazyce a literatuŤe, Literárním měsíčníkuaj.)
PÍíspěvky ve sbornících_ Pramnny českémoderní kultury I ' Ig88; Studie o českéliteratuťe
na pŤelomu století, Praha 799l; Pí.edndškyz XXXVII. a )Oa(WII, Óaáz ZŠSS, Praha
1995.
PŤedmluly, doslovy, medailríny - JiŤí Vleil: Moskua.hranice' Praha IggI.
PhDr. vÁclÁv VeNĚr' CSc. (1963):
(ZaměŤenína literaturu pŤelomu 19. a 20. století a na literaturu první poloviny 20. století;
studie v Kritickém sborníku a Českéliteratuie.)
Pňíspěvky ve sbornících - Hlauní téma:psychologická prÓza, Praha 1994.
Spolupráce na pŤíručkách_ Izrikon českéliteraturn 3.
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KATEDRA čnsxÉ LITERATURY
PEDAGoGICKÉ FAKULTY I'JNIVERZITY KARLoVY
JAROSLAVA HRABAKOVA
VLADIMÍR KŘIVÁNEK
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Zárove 'sezaloženímpedagogickéfakultyvroce1946vznikloipracoviště
Bylo nejprve oznapro vzděIávání učitelričeštinyna školách měšťansk1fch.
Kvido
jeiro
byl
univerzitníprofesordr.
vedoucím
a
semináŤ
6".k;i
;;;";k;
Hodura.Pojehobokupracovaliuniverzitníprofesordr'MadimírSmilauer
bylo svěŤeno
u mmoraanÝ profesoidr. Alois Jedlička. VyučováníliteratuŤe
mimoŤádnémuprofesoroviFelixuVodičkovi.Jehoasistentembyldr.Karel
Rudolf Schams'
DvoŤák. Praxi posluchačria v1fuku metodice zajišťovaldr.
početkom.
velk1Í
existoval
Studium restiny bylo dvouoborové,tiíleté,
po írspěšstupni
II.
na
pro
vyučování
binací. Posluchači získávali aprobaci
didaktiky a
oborri,
z
obou
zkoušky
státní
drui'é
první
a
ném absolvování
pŤedpokládala
p"áugog,t.v Existovďa možnostdoktorandského studia, která
a vypracozkoušek
rigorÓzních
absolvování
uu.oíl,Á,a,'i .tudia čtyÍletého,
vanidisertarnípráce.Vtétopodoběexistova]ostudiumaŽdoškolníhoroku
t952153.
(K.
R. Schams)
ČlenovésemináŤese podíleli na tvorbě učebnic DvoŤák,
této spoluZ
edice.
a
literatury
a společněpŤipravovali ir"nuay odborné
(1953)
V.
Golubkova
uyučouáníY,
tiierárního
p.á." ,,".,ikl pieuaďMeiodiky
pohadky ( 1954).
a rispěšná edice Česhé
ovlivĎovala
Reforma studia, t nlz postup.'ě docházelopo noru 1948,
státnice
první
kroužky,
(vznikly
studijní
v1foaznějifor*y 't,'aiá
obsahem zristá"poeatt.,
základním
ale
dílčími),
iii..,.t,'už",,u.,jkout.u,kouškami
valy
- dějiny literatury od počátkri po současn.ost.
jinak zrista]o
"zw,r,í:i"ích
odeiel po.Ú.o.., p.ofesor Vladimír Šmilauer,
v seminastoupil
I95O/52
letech
p"'*,,át.,i ábsazuoi b"zá změn. Ve školních
Tlustá-Hrabráková.
Jaroslava
později
rok
o
;;Ťtj;k" asistent Jan Červenka,
fakulty
Ve školnímroce 1953/54byia na pridě d.osavadnípedagogické
nikoli
škola,
vysoká
založenaVysoká školapedagogická.Byla to samostatná
společensk]/ch
fakulty:
dvě
na
dělila
fakulta Karlovy uni,,erzity]k"terá se
bylo vzdělávat učitele
Útot"- íysok" školy p-edagogické
;;;;i;h.,oá.
na pridě školyVyšší
existovala
sVŠP
Éaralelně
stupně.
a
IIl'
pro školy II.
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pedagogická škola, která prijímala částečněfunkci dosavadní pedagogické
fakulty a ve dvouletém učebním cyklu vzdělávala učitele II. stupně.
Pracoviště, kde se vzdělávali češtináŤi,bylo označenojako katedra českého jazyka a literatury. Vedoucírn zristal aŽ do roku 1956/57 profesor dr.
Kvido Hodura' Studium na Vysoké škole pedagogické bylo čtyŤleté'dvouoborové. Kromě toho existovala asi dva roky také češtinajednooborová.
Závěr studia tvoŤila státní zkouška. V prriběhu qíuky zpracovávali studentr
dvě ročníkovépráce.
V souvislosti se změnami koncepce došlo pochopitelně i ke značnému
personálnímu rozšíŤeníkatedry' Jako učiteléliteratury nastoupili docent
dr. Madimír Štěpánek, dr. František Svejkovsk;í, jako asistentky Jaroslava
Janáčková, Anna KŤemenáková a později Eva Čechová. Na katedŤe zťrstávďi
i všichni členové privodní' Na jazyce nastoupili dr. František CuŤín,
dr.Pňemysl Hauser, dr. Karel Svoboda a asistenti: dr. Luděk Bachman,
Rudolf Schams jun., Věra Formánková, Jarmila Rysová-Veselková, Jarmila
Syr'ovátková-Servítová. Katedra vydala sborník Stu d'ie o národním obrození
(1956)' podílela se na tvorbě učebnic a skript.
Když odešel profesor Kvido Hodura do penze, stal se vedoucím katedry
profesor dr. Alois Jedlička. Docent dr. Karel Dvoňák byl v té době děkanem
fakulty společensk;.fch věd. Na VSP vystudovali obor čeština dramatik Zdeněk
Svěrák, basnlci MiloĎ Cepelka a Václav Hrabě. Matematiku studovď l,aďslav

Smtak.
Us$šná existenceVŠPbyla uzavňenave školním
roce1959/60
naprostou

změnou koncepce učitelského vzdělávání, diktovanou samozŤejmě politick;fmi
orgány. Ve všech krajích by|y zíízeny Pedagogické instituty, které měIy
vzdělávat učitele pro 1'-8' postupn ročník' Vzdělávání vyšších ročníkri
bylo opět svěňeno fakultám filozofick;/m.
Katedra českéhojazyka a literatury se postupně rozpadala. Cást pracovníkti pŤešla na fakultu filozofickou (profesor Jedlička, profesor Vodička'
docent DvoŤák, docent Štěpánek, dr. Svejkovsk;i, dr. Janáčková a další),
ostatní vybvoŤili katedru na Pedagogickém institutu. Vedoucím nové katedry
se stal dr. PŤemysl Hauser. Z pracovníkri VŠP se zde uplatnili: dr. Jan
Cervenka, dr. Věra Formánková, dr. Jaroslava Hrabáková, Zdenka Plošková
a Blažena Rulíková. Na katedru byl dosazen dr. Fedor Soldan' Později byl
pŤijat dr. Václav Vitvar.
Studium na Pedagogickém institutu bylo organizováno ve dvou blocích'
Nejprve všichni posluchači studovali dva tokytzv, společn1fzáklad a v dalšíchdvou letech se specializovali bud'na 1.-5' ročník, nebo na 6.-9. ročník.
obory studia bylyv tétovariantě trojoborové (čeština- dějepis _ vytvarná
vychova, čeština - ruština - hudební vyíchova).V této podobě se instituty
neudržely ani cel ch pět let. Již ve školním roce 1964/65 byly znovu zave.
deny pedagogické fakulty.
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ZároveĎ.sezaloženímpedagogickéfakultyvroce1946vznikloipracoviště
Bylo nejprve oznaoro vzdělávání učitelričeštinynaškoláchměšéansk1fch.
un^iverzit":
jeiro
byl
g': f]]d"
vedoucím
;eio ;;k; Č;r.l' ."*i"at
P'*.9'
"
Vladtmtr smllauer
dr.
profesor
univerzitní
jeho
pracovali
boku
Po
Hodura.
bylo svěŤeno
.,.,i*oraa"Í profesoidr. Alois Jedlička. VyučováníliteratuŤe
mimoŤádnémuprofesoroviFelixuVodičkovi.Jehoasistentembyldr.Karel
dr' Rudolf Schams.
DvoŤák' Praxi posluchačrlavyuku metodice zajišéoval
velk;f početkomStudium reštiny bylo dvouoborové,tífleté, existoval
stupni po rispěšII.
na
pro
vyučování
binací.Posluchačizískávali aprobaci
didaktiky a
oborri,
obou
z
zkoušky
státní
druiré
ném absolvování první a
pŤedpokládďa
která
p"áág"s'ty' Exisďvďa možnostdoktorandskéhostudia,
zkoušek a vypracorigor6zních
absolvování
čtyŤletého,
.tudia
ál.oí.,,o.,,a,,i
do školníhoroku
až
studium
existovalo
uá,'i ai.".tuení práce-V tétopodobě
1952153.
(K. DvoŤák, R. Schams)
ČlenovésemináŤese podfleli na tvorbě učebnic
a edice. Z tétospoluu .pol"č.'ě pŤipravovali ir"t.tuay odbornéliteratury
V Golubkova (1953)
uyučouáníY.
p'á.".,".,iÉ pieklarl Meiodihy liienirního
pohadky (1954).
á rispěsná edíceČeské
postupně docházelo po rinoru 1948,ovlivĎovala
niz
t
studia'
Reforma
formy.t"ai" (vznikly studijní krouŽky, první státnice
"y'azněji
"p"eálr."
ale základním obsahem zristádílčími),
l;i;;;h'.;".,u,'ákout.u
"kouškami
po
současnost.
počátkri
od
l'uty
_ aojt'y literatury
jinak zristalo
"zw,tolnrch
odeJel po^Ú.o.'piofesor Madimír Šmilauer,
v seminastoupil
1950/52
letech
p",*,'a,,i ál sazeníbezězmon.Ve skolnich
Tlustá-Hrabáková.
Jaroslava
později
rok
o
lJri juto asistent Jan Červenka,
pedagogickéfakulty
Ve školnímroce 1953/54byÍa .,a pridě dosavadní
lysoká škola,nikoli
založenaVysoká školapedagogická.syta to samostatná
společenskych
fakulty:
dvě
na
fakulta Karlovy ,,.,i.t,"i"lty]kierá se áělila
učitele
vzdělávat
bylo
;^h 'cá. ur."r"* íysokeškoly-p*ejlacosické
. ''
pridě
školyVyšší
na
existovala
VŠP
s
Éaralelně
pro školy II' a III. stupně.
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pedagogická škola, která pŤijímala částečněfunkci dosavadní pedagogické
fakulty a ve dvouletém učebním cyklu vzdělávala učitele II. stupně.
Pracoviště, kde se vzdělávali češtináŤi' bylo označenojako katedra českého jazyka a literatury. Vedoucírn zista| až do roku 1956/57 profesor dr.
Kvido Hodura. Studium na Vysoké škole pedagogické bylo čtyŤleté,dvouoborové. Kromě toho existovala asi dva roky také češtinajednooborová.
Závěr studia tvoŤila státní zkouška. V pr běhu q|uky zpracovávali studenti
dvě ročníkové práce.
V souvislosti se změnami koncepce došlo pochopitelně i ke značnému
personálnímu rozšíŤeníkatedry' Jako učiteléliteratury nastoupili docent
dr. Vladimír Štěpánek, dr. František Svejkovsk;i, jako asistentky Jaroslava
Janáčková, Anna Kňemenáková a později Eva Čechová. Na katedŤe zťrstávďi
i všichni členové p vodní. Na jazyce nastoupili dr. František CuŤín,
dr.PŤemysl Hauser, dr. Karel Svoboda a asistenti: dr. Luděk Bachman'
Rudolf Schams jun., Věra Formánl<ová, Jarmila Rysová-Veselková, Jarmila
Syr'ovátková-Servítová. Katedra vydala sborník SÍudie o ndrodním obrození
(1956)' podílela se na tvorbě učebnic a skript.
Když odešel profesor Kvido Hodura do penze, stal se vedoucím katedry
profesor dr. Alois Jedlička. Docent dr' Karel DvoŤák byl v té době děkanem
fakulty společensk1/chvěd. Na VŠP vystudovali obor češtinadramatik Zdeněk
Svěrrík, basníci MiloĎ Čepelka a Václav Hrabě. Matematiku studovď l,aďslav
Smo.ljak.
Us$šná existence VSP byla uzavňena ve školním roce 1959/60 napr.ostou
změnou koncepce učitelského vzdě|áváni, diktovanou samozŤejmě politick;Ímí
orgány. Ve všech krajích by|y zíízeny Pedagogické instittrty, které měly
vzdělávat učitele pro 1.-8. postupn;f ročník. Vzdě]ávání vyšších ročníkri
bylo opět svěňeno fakultám filozofick;im.
Katedra českéhojazyka a literatury se postupně rozpadala. Část pracovníkri pŤešla na fakultu fiIozofickou (profesor Jedlička, profesor Vodička,
docent DvoŤák, docent Štěpánek, dr. Svejkovsk1f, dr. Janáčková a další),
ostatní vybvoŤili katedru na Pedagogickém institutu. Vedoucím nové katedry
se stal dr. PŤemysl Hauser. Z pracovníkri VŠP se zde uplatnili: dr. Jan
Červenka, dr. Věra Formánková, dr. Jaroslava Hrabáková, Zdenka Plošková
aB|ažena Rulíková. Na katedru byl dosazen dr' Fedor Soldan. Později byl
pŤijat dr. Václav Vitvar.
Studium na Pedagogickém institutu bylo organizováno ve dvou blocích.
Nejprve všichni posluchači studovali dva roky tzv' společn základ a v dalších dvou letech se specializovali bud'na 1'-5' ročník,nebo na 6.-9. ročník.
obory studia byly v této variantě trojoborové (čeština - dějepis - v;Ítvarná
vychova, čeština - ruština - hudební vychova). V této podobě se instituty
neudržely ani cel ch pět let. Již ve školním rcce lg64/65 byly znovu zavedeny pedagogické fakulty.
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pracovištěm
Nová verze fakulty pŤinesla katedŤe sloučeníse stejnym
stal docent
se
Vedoucím
Labem.
nad
v
Brandyse
z Pedagogickéhoinstituiu
L. KoBrabcová,
R.
dr' F' C"uin, z Brand1fsa piibyli docent Jaromír Plch,
učitelri
vzdělávání
další
pro
,'opko.r,a,l'k'átko i Stanislav Rudolf' Z Ústavu
Zpraž.
na katedňedocent dr. Jaroslav Janri a dr. Eva Čechová.
"áil""piu
zristala.
ské kated.ry většina členťr
bylo opět
Studium opustilo společn1fzáklad i trojoborovékombinace'
bylo roz.
devítiletku,
celou
PŤípravana faiultě se zaměŤovalana
čtyŤieté.
kombinaci
v
studovala
se
Čeština
ZŠ.
pia"ol,á.,o siudium pro niŽšíročníky
a ruštinou).
s cizími jazyky (angličtinou,francouzštinou,němčinou
měla dobrou írroven
CuŤínem,
Františkem
dr.
docentem
x't"á'a,,,"aená
Čr".'ovékatedry se podíleli na tvorbě vysokoškolsk.ích
'
pravidelně publikovali
"jb";;;;.".ilz.
učebnic(CuŤín Hauser, Červenka- Hiabáková) a
rad časopisri(Zlaty
redakčních
členy
Byli
studie'
ve sbornícíchFilologická
setkání
.,,a:, Č".r.y,:uzyka teratura), ričastnili se aktivně mezinárodních
zvolen
CuŤín
jara
docent
byl
innv o"r{t"r Óer.,enka). V době praŽského
pro
katedru
a
anulováno
zvolení
bylojeho
děkanem fakulty. Po vstupu vojsk
CuŤínave školním
nastalo složitéa tísnivéouaoui.Po onemocněnídocenta
roce1969/70nastoupilnamístovedoucíhodocentdr.JaromírPlch,sám
sevšakzadvělétavedenívzdalvokamŽiku,kdybylavětšinačlenrjkatedry
prohlášenazabezperspektivní'Jakovedoucípracoviště,jehož',zdravéjádro,'
dr. Zdeněk oliverius,
tvoŤili tŤi lidé, nastoupil anglista a rusista docent
N' Kvítková'
Plošková,
Z.
CSc. Z katedry postupně odeJli d.. Jan Červenka,
Ivana
Stejskďová,
Anna
!a.v-lová'
Na katedru byli pŤijatidocentJosef Polák,
pracovala pod siln]fon
Masta Načeradská, Ludvík Šlemendaa jiní. Katedra
tlakem, bedlivě a všestranně sledovaná.
vzdělávání. Pedagogické
koncepceučitelského
V roce 1976 se
"monila
fakultyznovudostalymožnostvzdělávatučitelestŤedníchškol,zavedeno
odborn]fonprogramem.
a všestrannějším
ilyto pjtit"te studium s naročnějším
(1978)
se vedoucím katedry stal
Po smrti docenta ZdeĎka bli,,eriuse
M. Bodláka, V Supr.acovníky:
p,of".o. dr' Josef Polák, CSc. PŤijal nové
osmdesátych
počátku
Na
další.
a
Listíkovou
chánkovou, V. Libosvárovou, R.
profesora Poláka
konfliktního
místo
pracoviště
jako
vedoucí
i"i.,u.to,,pita
docentka dr. Eva oliveriusová, CSc'
let. Personální
Pod jejímvedenímproŽila katedra většíčástosmdesát1fch
publikačníčinnost
ani
katedry
profil
Vědeck!
obsazeníse podstatně neměnilo.
a občasse
nijai oslr1ující,ale v;fuka fungovala celkem spolehlivě
Merhaut,
(Lubor
Luboš
Kasal,
""tvrv
JuŤilo i poa,'itit a lychovat kvalitní absolventy
Jii7 Ziz|er a jiní).
Nakonciosmdesát1fchletsestďanap lrokuvedoucíkatedrydocentka
vážně onemocněla
Jaromíra Nejedlá. vzípéfi potom, co se ujala funkce,
již
nevrátila.
práci
se
a ke své
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Jako zástupkyně se znovu uplatnila docentka oliveriusová, která
byla
na počátku roku 1989 vystffdána dr. Karlem Kohoutem, CSc., absolventem
fakulty, žákem profesora Plcha. Ten na začátku roku 1990 pŤedal funkci
profesorce dr. Radoslavě Brabcové' CSc. V polovině roku 1990 prošla
celá
katedra konkursním tízením. Byla rozdělena na dvě pracoviště: katedru
českéhojazyka a katedru českéliteratury. Na základě konkursu se stala
vedoucí katedry českéliteratury docentka dr. Jaroslava Hrabáková, CSc.
V konkursu byli pňijati noví pracovníci: dr. Madimír KŤivánek' dr. Ivo Fencl, dr. Josef Peterka, CSc., Helena Kupcová, Anna Jonáková, dr. Vladimíra
Gebhartová, dr. Jana Čeťrkováa A]ena Pleskotová. Z pracovníkri staré katedry prošly konkursem dr' Anna Stejskalová' dr. Jitka Hezinová a Drahoslava Pechová.
Katedra českéliteratury postupně prom;Íšlela a realizovala změny ve
studijním plánu. ZaměŤovala se v první Ťadě na možnost volitelnosti semrnáňri a dáIe na omezení počtu zkoušek a zavedení souborné odborné zkouŠky
Clenové katedry koncipovali a realizovali netradiční soubor učebnic pro
5.-9. ročník, které vyšly v nakladatelství Scientia.
Katedra uspoŤádala v roce 1991 rispěšnou konferenci o Janu Nerudovi
a vydala z ní sborník. Vroce 1993 proběhla konference o ]iteratuŤe šedesá|Ích let. Docentka J. Hrabáková v roce 1993 poŽádala ze zdravotních
drivodri o uvolnění z funkce vedoucí. Po konkursu se vedení katedry ujal
na počátku roku 1994 dr' Madimír Kiivánek.

SouČesmÝsrav
Katedra české
literaturyPegagogické
fakultv Univerzity Karlolyje univer-

zítním vědecko-pedagogick]im pracovištěm vznikl;ím rozdělením katedry
českéhojazyka a literatury v roce 1990; jejím osamostatněním bylo zvyrazněno, Že disciplíny pěstované na naší katedŤe a aplikované ve v;iuce patŤí
do oblasti uměnovědy, nikoliv lingvistiky. V tomto samostatném postaveni
prisobí katedra již pět let a jejím hlavním pedagogick;Ím cílem je pŤíprava
studentri - budoucích učitelri literatury na všech typech škol, od 8to1 p*ního stupně (elementární, národní či obecná) pŤes školy druhého stupně
(6.-9. tŤída ZŠ či občanská, nižšítŤídy vícelet:/'chgymnázií) az po
v;Íuku
stŤedoškolsk ch učitelri. Vedle těchto zák]adních studijních program katedra vede v;iuku literatury i pro další speciální obory (pňíprava učitelek ma'
teŤsk;fch škol, speciálních pedagogri atd.) a podílí se na v;íuce ruzn;ich typri
externího a rozšiŤujícího studia.
V první fázi svésamostatné existence, v nížprvotním momentem bylo
oddělení nově konstituované katedry od společnéhocelku, prošla katedra
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pracovištěm
Nová verze fakulty pŤineslakatedŤesloučeníse stejnym
stal docent
se
Vedoucím
Labem.
nad
v
Brandyse
z Pedagogickéhoinstituiu
Brabcová, L. KoR.
Plch,
Jaromír
piibyli
docent
z
Brand.fsa
dr' F. Cluin,
vzdělávání učitelri
,,opkol,a,'.t'átko i Stanislav Rudolf' Z Ústavu pro další
Čechová.Zpraž.
Eva
dr.
a
Janri
na katedŤedocent dr. Jaroslav
"".l""piu
zristala.
ské katedry většina členťr
bylo opět
Studium opustilo společn;fzáklad i trojoborovékombinace,
bylo rozdevítiletku,
celou
Pňípravana falultě se zaměŤovalana
čtyŤleté.
kombinaci
v
studova]a
se
Čeština
ZŠ.
pracováno studium pro niŽšíročníky
a ruštinou).
s cizími jazyky (angličtinou,francouzštinou,němčinou
dobrou riroveĎ.
měla
CuÍínem,
Františkem
dr'
docentem
x.teá'a,,,áaená
vysokoškolsk.ích
tvorbě
na
Čr""ovékatedry se podíleli
'
"db";;;;.".liz.
(CuŤín- Hauser, Červenka- Hiabáková) a pravidelně publikovali
učebnic
rad časopisri(Zlaty
ve sbornícíchFilologická studie' Byli členyredakčních
setkání
.a:, e".r.':;zyk a teratura), ričastnili se aktivně mezinárodních
zvolen
CuŤín
jara
docent
byl
insY @"lil"r éer.,enka).V době praŽského
pro
katedru
a
anulováno
zvolení
bylojeho
děkanem fakulty. Po vstupu vojsk
CuŤínave školním
nastalo složitéa tísnivéouaoti. Po onemocněnídocenta
roce1969/70nastoupilnamístovedoucíhodocentdr'JaromírPlch,sám
většina členrj\i,:do
se však za dvě létavedenívzdal v okamŽiku, kdy byta
prohlášenazabezperspektivní'Jakovedoucípracoviště,jehož,'zdravéjádro.'
dr. Zdeněk oliverius,
tvoŤili tŤi lidé, nastoupil anglista a rusista docent
N. Kvítková'
Z.
Plošková,
CSc. Z katedry postupnéoaeJti ar. Jan Červenka,
Havlová,
Ivana
Stejskďová,
Anna
Na katedru bylípŤijatidocentJosef Polák,
pod
siln m
pracovala
jiní.
Katedra
a
Šlemenda
Masta Načeradská, Ludvík
tlakem, bedlivě a všestranně sledovaná.
vzdělávání. Pedagogické
V roce 1976 se zmenila koncepceučitelského
fakultyznovudostalymožnostvzdělávatučitelestŤedníchškol,zavedeno
odborn]fonprogramem.
a všestrannějším
ilyto pjtit"to studium s naročnějším
(1978)
se vedoucím katedry stal
Po smrti docenta ZdeĎka bliveriuse
M. Bodláka, V Su.
pr.acovníky:
p,of".o. dr' Josef Polák, CSc. PŤijal nové
osmdesátych
počátku
Na
další.
a
Listíkovou
chánkovou, V. Libosvároíou, R.
profesora Poláka
konfliktního
místo
pracoviště
jako
vedoucí
i"i.,u.to,,pita
docentka dr. Eva oliveriusová, CSc.
let. Personalní
Pod jejímvedenímprožilakatedra většíčástosmdesát1fch
publikačníčinnost
ani
katedry
Vědeckj.profil
obsazeníse podstatně neměnilo.
a občasse
nijai oslriující,ale v;fuka fungovala celkem spolehlivě
Merhaut,
(Lubor
Luboš
Kasal,
""tvrv
JuŤilo i poa,'itit a vychovat kvalitní absolventy
Jii7 Ziz|er a jiní).
katedry docentka
Na konci osmdesát1fchlet se stďa na p l roku vedoucí
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vážně
funkce,
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se
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potom,
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Jaromíra Nejedlá.
již
nevrátila.
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Jako zástupkyně se znovu uplatnila docentka oliveriusová, která
byla
na počátku roku 1989 vystffdána dr. Karlem Kohoutem, CSc., absolventem
fakulty, žákem profesora Plcha. Ten na začátku roku 1990 pŤedal funkci
profesorce dr' Radoslavě Brabcové' CSc. V polovině roku 19Ó0 prošla
celá
katedra konkursním Íízením. Byla rozdělena na dvě pracoviště: katedru
českéhojazyka a katedru českéliteratury. Na základě konkursu se stala
vedoucí katedry českéliteratury docentka dr. Jaroslava Hrabáková, CSc'
V konkursu byli pŤijati noví pracovníci: dr. Madimír KŤivánek' dr. Ivo Fencl, dr. Josef Peterka, CSc., Helena Kupcová, Anna Jonáková, dr. Vladimíra
Gebhartová, dr. Jana ČeĎková a A]ena Pleskotová. Z pracovníkri staré katedry prošly konkursem dr' Anna Stejskalová, dr' Jitka Hezinová a Drahoslava Pechová.
Katedra českéliteratury postupně prom;íšlela a realizovala změny ve
studijním plánu. ZaměŤovala se v první Ťadě na možnost volitelnosti semrnáŤrj a dáIe na omezení počtu zkoušek a zavedení souborné odborné zkouŠky
Clenové katedry koncipovali a realizovali netradiční soubor učebnic pro
5.-9. ročník, které vyšly v nakladatelství Scientia.
Katedra uspoŤádala v roce 1991 rispěšnou konferenci o Janu Nerudovi
a vydala z ní sborník. Vroce 1993 proběhla konference o ]iteratuŤe šedesá|Ích let. Docentka J. Hrabáková v roce 1993 poŽádala ze zdravotních
drivodri o uvolnění z funkce vedoucí. Po konkursu se vedení katedry ujal
na počátku roku 1994 dr' Madimír KŤivánek.

SoučasmÝsrev
Katedra české
literaturyPegagogické
fakultv Univerzity Karlolyje univer-

zítním vědecko-pedagogick]im pracovištěm vznikl;ím rozdělením katedry
českéhojazyka a literatury v roce 1990; jejím osamostatněním bylo zvyrazněno, že disciplíny pěstované na naší katedŤe a aplikované ve v;iuce patŤí
do oblasti uměnovědy, nikoliv lingvistiky. V tomto samostatném postaveni
prisobí katedra již pět let a jejím hlavním pedagogick;Ím cílem je pŤíprava
studentri - budoucích učitelri literatury na všech typech škol, od 8kol p*ního stupně (elementární, národní či obecná) pŤes školy druhého stupně
(6.-9. tŤída ZŠ či občanská, nižšítŤídy vícelet:/'chgymnázií) az po
v;Íuku
stŤedoškolsk ch učitelri. Vedle těchto zák]adních studijních programri katedra vede v;iuku literatury i pro další speciální obory (pŤíprava učitelek mateŤsk;fch škol, speciálních pedagogri atd.) a podílí se na v5íucerrizn ch typri
externího a rozšiŤujícího studia.
V první fázi své samostatné existence, v nížprvotním momentem bylo
oddělení nově konstituované katedry od společnéhocelku, prošla katedra
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náročn;f'm pŤechodn5ím obdobím a byla formou několika kol konkursních
v]fběrov;Ích ÍízenídíIem personálně rekonstruována ze stávajících pracov.
nftri (zŮstaly docentka dr. Jaroslava Hrabáková, CSc., dr. Anna Stejskalová,
mgr. Drahoslava Pechová), dílern obsazena nov1fmi pracovníky z pedagogické praxe či z vědeck;/'ch akademick1fch pracovišť. Po několika konkursních Ťízeních dnes na katedŤe p sobí pŤevážně noví pracovníci rrizn ch
generací i rozdíln ch Životních a vědeck5ich zkušeností; někteŤí prošli vědeckou zkušeností v Ústavu pro českou literaturu (dr. Miloš Pohorsk1f, CSc.,
dr. Pavel Vašák, DrSc', dr. Josef Peterka, CSc., dr., Madimír KŤivánek'
CSc., dr. Dagmar Mocná, CSc.) nebo v jinych vědeck1fch institucích (dr. Věra
Petráčková, CSc., dr' Jana CeĎková, dr. Věra Chmelíková), jiníjsou zkušení
učitelé,nakladatelští pracovníci a editoŤi (dr. Helena Kupcová, mgr. KateÍina Dejmalová. mgr. Zuzana Žítná\.
Na katedŤe se sešli zástupci všech produktivních generací, odborně velmi
zkušení literární historici a vysokoškolštíučitelé(J. Hrabáková, M. Pohorsk:i), jejiclrž znalostí a piehledu plně využíváme; nejsilněji personálně je
zastoupena stŤednívědecká generace' která vytváŤí profil katedry av níž
jsoujak literární historici a teoretici (P. Vašák, J. Peterka, V. KŤivánek),
tak i zkušení editoŤi a nakladatelští pracovníci (V. Petráčková, H' Kupcová,
K. Dejmalová) a vynikající pedagogové s dlouholetou učitelskou zkušeností
na rriznyclr stupních škol a se schopností zevšeobecĎovat a teoreticky zriročovat ve svém vysokoškolském pťrsobeníimpulsy praxe (D. Pechová, A. Stej.
skalová, Z. Žitrrá). Mladší vědečtí a pedagogičtí pracovníci (D. Mocná, J.
Čeriková, V. Chmelíková) zce|aorganicky vstoupili do celku katedry, vybu.
dovali si své místo, vyhraĎují se vědecky a pedagogicky a slibují další odborn5Írrist podloŽen1f pedagogick;Ími schopnostmi. Vzhledem k tomu, Že katedraje složena ze zástupcri rrizn;/'ch věkoqích kategorií, pracovníkri rozdílného
odborného a vědeckého zaměŤení, není vždyjednoduché sladit věkové. odborné, pedagogické a funkční složení a koordinaci práce katedry. V současnosti je katedra vcelku stabilizovaná, ale pro budoucnostje tŤeba otevŤít
pracoviště větším nárokrim a konkurenci, personálněji dotvoňit avyužít
pŤitom i možností kooperace se zaujatymi kvalifikovan5ími odborníky z
pracovišť AV ČR, věkově pracoviště omladit, ale pŤitom zachovat odpovídající odbornou r1roveĎ a vědecko.pedagogickou kontinuitu.
Specifikum katedry českéliteratury Pedagogické fakulty UK je dáno
pŤedevšímjejím cíIem, vzdělávánínr učitelri literatury' Nechceme vychovávat
budoucí specialisty v literárněvědn1fch disciplínách (tŤebažepochopitelně
podporujeme vědeck;/'rrist a profilaci zvláště nadan;ich studentri, kteŤí se
poté uplatĎují v nepedagogick}íclr profesíchjako literární vědci, spisovatelé
a básníci, nakladatelští pracovníci a editoŤi, publicisté a novináŤi), nybrŽ
pŤedevším odborně fundované, dobňe prakticky i teoreticky pŤipravené učitele literatury.
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Základem jejich piípravy musí b t dúktadná znalost v;ívoje
českéliteratury v celéjejí časovéroz|oze s drirazem na konstituování
a promě rul základních literárních druhri, žánrri a Žánrov ch forem, na
dynamiku pohybu
směrové, generační i individuální autorské poetiky. T}rto
znalosti .,,.i,,iaot
v souvislostech v}ívojesvětové literatury a chápat ve
vztahu k proměně
dobov5íchspolečensk;/'cha kulturních norem a literárního
klimatu, dobové
mentality, ke zprisobrim prožívání a zobrazování světa' Literárněhistorické
a teoretické znalostije nezbytné opŤíto studium a interpretaci
vybran;Ích
literárních děl všech sledovan5Ích období. Zt,ohoto drivodu1e pod.tut.'o.,
složkou pňípravy našich student praktická interpretace
literárního díla
a vŠechny ostatnÍ složky pÍípravy a speciální disciptiny,
ať historické, či
teoretické, by měly slouŽit jako fundament pro tento cíl.
Literárněvědná interpretace díla je korunou našeho oboru
a nelze se
bez ní obejít prakti cky v Žádné speciáIní disciplíně literární
vědy. Jako
specifikum vymezující naši koncepci lze vidět akcentaci historického
piístupu k]iteratuŤe navazující na vodičkovskou koncepci literárněvědného
strukturalismu, dtiraz na praktickou interpretaci literárního díla
a tendenci k
integraci čivícedimenzionálnosti historick}ich, uměnovědnych,
filozoficko-sociologick]/ch a kulturně antropologick;Ích
aspektri literárního díla'
Vědecká a odborná činnost pracovníkri katedryje dána jednak zaměŤením na pŤípravu učitelri a rízkou vazbu na školy základní á stŤední,jed.
nak koncepcí katedry směŤujícík otázkám literárněvědné interpretáce
a
pochopitelně i vědeck 'm zaměŤením jednotliv ch členri
katedry.
Podstatná složka odborné činnosti katedryje zaměŤena k peáagogické
praxi a je vedena touhou pomoci pozitivním a perspektivním
zmonatltotského systému a učitelské praxe' Naším cílem v této oblasti je snaha
nabíd.
nout učitelrim moderně koncipované učebnice a texty k literární v;Íchově,
které by odpovídaly současn}ímv chovn rn a vzdělávacím trendrim-.
ZŤady
čítanek, antologií' slabikáŤri a učebnic, které zpracovali pracovníci katedry,
mající uzk,lrvztah k praxi na základních a stŤedních st<otacn,Ize pokládat
zanejzávažnější edičníčin moderně žánrově koncipovanou pětidílnou
iadu
učebnic a antologií k literární v chově určenou pro šestou až devátou
tŤídu
základních škol a nižšítňídy vícelet ch gymnázií GŤíběhy' Pohádhy,
ba1e,
pouěsti..., Poezie, Drama a dramatickd uychoua, Ma$ slouník
lifu;á,rních
pojm a autorú, 1992-1994).
Další oblast odborné a publikační činnosti katedryje zaměŤena k našim
lysokoškolsk3ím studentrim, pro které pňipravujem e rliznétypy učebních
text a antologií publikovan;fch většinou formou malotiráŽních .k'ipt (H.obáková _ Stejskalová (Juod d,oliteratury, Prostor žiuota; Hrabáková _ KÍi.
vánek: Studie o česhéliteratuŤe na pí"elomu stoletil.
Driraz na praktickou interpretaci nás vedl také k vytvoŤení kolektivního
díla, které formou slouríku interpretací vybran}ích děl současnéčeskélitera-
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náročn5ím pŤechodnym obdobím a byla formou několika kol konkursních
v]fběroqích Íízení dílem personálně rekonstruována ze stávajících pracov.
nftri (ziistaly docentka dr' Jaroslava Hrabáková, CSc., dr. Anna Stejskalová,
mgr. Drahoslava Pechová), dílern obsazena nov;Ími pracovníky z pedagogické praxe či z vědeckych akademick5ích pracovišť' Po několika konkursních Ťízeních dnes na katedňe p sobí pŤevážně noví pracovníci rrizn1fch
generací i rozdíln ch Životních a vědeck1ich zkušeností; někteŤí prošli vědeckou zkušeností v Ustavu pro českou literaturu (dr. Miloš Pohorsky, CSc.,
ďr. Pavel Vašák, DrSc., dr. Josef Peterka, CSc', dr', Madimír K-Ťivánek,
CSc., dr. Dagmar Mocná, CSc.) nebo v jin ch vědeckych institucích (dr. Věra
Petráčková, CSc., dr. Jana ČeĎková, dr. Věra Chmelíková), jiní jsou zkušení
učitelé,nakladatelští pracovníci a editoŤi (dr. Helena Kupcová, mgr. Katei.ina Dejmalová' mgr. Zuzana Žitnál.
Na katedŤe se sešli zástupci všech produktivních generací, odborně velmi
zkušení literární historici a vysokoškolštíučitelé(J. Hrabáková, M. Pohorsk:Í),jejichŽ znalostí a pŤehledu plně vyuŽíváme; nejsilněji personálně je
zastoupena stŤednívědecká generace' která vytváňí profil katedry av niž
jsoujak literární historici a teoretici (P. Vašák, J. Peterka, V. KŤivánek),
tak i zkušení editoŤi a nak]adatelští pracovníci (V. Petráčková, H. Kupcová,
K. Dejmalová) a vynikající pedagogovés dlouholetou učitelskou zkušeností
na rriznyclr stupních škol a se schopností zevšeobecĎovat a teoreticky zriročovat ve svém lysokoškolském pťrsobeníimpulsy praxe (D. Pechová, A. StÉj.
skalová, Z. Žltrrá)' Mladší vědečtí a pedagogičtí pracovníci (D. Mocná, J.
Čeíková, V. Chmelíková) zce|a organicky vstoupili do celku katedry, vybudovali si své místo, vyhrariují se vědecky a pedagogicky a slibují další odborn5írrist podloŽeny pedagogick;fmi schopnostmi. Vzhledem k tomu, Že katedraje složena ze zástupcri rrizn5ích věkovych kategorií, pracovníkti rozdílného
odborného a vědeckého zaměŤení,není vždyjednoduché sladit věkové. odborné, pedagogické a funkční sloŽení a koordinaci práce katedry. V současnostije katedra vcelku stabilizovaná, ale pro budoucnostje tŤeba otevŤít
pracoviště větším nárokrim a konkurenci, personálněji dotvoŤit avyužít
pŤitom i možností kooperace se zaujat;Ími kvalifikovan1fmi odborníky z
pracovišť AV ČR, věkově pracoviště omladit, ale pŤitom zachovat odpovídající odbornou riroveĎ a vědecko-pedagogickou kontinuitu'
Specifikum katedry českéliteratury Pedagogické fakulty UK je dáno
pŤedevšímjejím cílem, vzdělávánínr učitelri literatury. Nechceme vychovávat
budoucí specialisty v literárněvědn ch disciplínách (tŤebažepochopitelně
podporujeme vědecky rtist a profiIaci zvláště nadan ch studentri, kteŤí se
poté uplatĎují v nepedagogick clr profesíchjako literární vědci, spisovatelé
a básníci, nakladatelští pracovníci a editoŤi, publicisté a novináŤi), n brž
pŤedevším odborně fundované, dobŤe praktickyi teoreticky pŤipravené učitele literatury.
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Zríkladem jejich pŤípravy musí b t dúkladná znalost
v;ívoje českéliteratury v celéjejí časovétoz|oze s drirazem na konstituování
a promě nw zák]adních literárních druh , žán.ioaŽánrov:/'ch forem,
na dynu.'it.,' por'yn.'
směrové, generační i individuální autorské poetiky.
T}.to znalosti ..,.i,.iaot
v souvislostech v;Ívoje světové literatury a chá|at
ve vztahu k proměně
dobov;ich společensk ch a kulturních noiem a literárního
klimatu, dobové
mentality, ke zprisob m prožívání azobrazování světa.
Literárněhistorické
a teoretické znalosti je nezbytné opňít o studium a interpretaci
vybranych
literárních děl všech sledovan5ích období. Z tohoto
d vodu 1e poa.tut.,ou
sloŽkou pŤípravy našich student praktická interpretace
literárního díla
a všechny ostatní sloŽky pÍípravy a speciální discipliny,
ať historicke, či
teoretické, by měly slouŽit jako fundament pro tento cíl'
Literárněvědná interpretace díla je korunou našeho oboru
a nelze se
bez ní obejít prakticky v žádné speciální disciplíně literární
vědy. Jako
specifikum vymezující naši koncepci lze vidět akcentaci historického
pŤístupu kliteratuŤe navazující na vodičkovskou koncepci
literárněvědného struk.
turalismu, driraz na praktickou interpretaci literárního díla
a tendenci k
integraci či vícedimenzionálnosti historick ch, uměnovědn5ich,
filozoficko-sociologick ch a kulturně antropologick1ich
aspektri literárního díla'
Vědecká a odborná činnost pracovníkri katedryje dána jednak
zaměŤením na pňípravu učitelri a rizkou vazbu na skoly základní
á stŤední,jed.
nak koncepcí katedry směŤujícík otázkám literárněvědné interpretáce
a
pochopitelně i vědeck}ím zaměŤením jednotliv ch členri
katedry.
Podstatná sloŽka odborné činnosti katedryje zaměŤena k peáagogické
praxi a je vedena touhou pomoci pozitivním a perspektivním
změnát skol.
ského systému a učitelské praxe' Naším cílerrrv této oblasti je
snaha nabídnout učitelrim moderně koncipované učebnice a texty k literární
v chove,
které by odpovídaly současn;ím v chovn]fm a vzdělávacím trendrim-.
ZŤady
čítanek, antologií, slabikáŤ a učebnic, které zpracovali pracovníci
katedry
mající uzk,! vztah k praxi na základních a stŤedních st<átacrr,lze pokládat
zanejzávažnější edičníčin moderně Žánrově koncipovanou pětidíInou
Ťadtr
učebnic a antologií k literární v1ichově určenou pro šestou až devátou
tŤídu
základních škol a niŽší tŤídy vícelet5Íchgymnázií (Pí.íběhy,Pohddky,
bdje,
pouěsti..., Poezie, Drama a dramatick
ulchoua, Maly slouníh liteiárních
pojm a autor ,1992-1994).
Další oblast odborné a publikační činnosti katedry je zaměŤena k našim
vysokoškolsk;im studentrim, pro které pňipravujem e rízné typy učebních
textli a antologií publikovan;ích většinou formou malotiráŽních stript (Hrabáková - Stejskalová: Úuod, d'o literatury, Prostor žiuota; Hrabáková KŤivánek: studie o českéliteratuŤe na pŤelomu stoletil.
Drjraz na praktickou interpretaci nás vedl také k vy.tvoŤeníkolektivního
díla, které formou slovníku interpretací lybran;ích děl současnéčeskélitera.
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turv chce poskytnout zájemcrirn o soudobou literaturu pŤedevším z Ťad
stŤedoškolsk ch a vysokoškolskr'ch studentri základní informaci a interpretačtrímožnosti některych vybranrích děl současnéliteratury (KŤivánek a
kol.: Ceski dekameron)
Katedra chce soustavně a opakovaně organizovat i vědecká setkání a
konference: zatím proběhla v roce 1991 nerudovská vědecká konference
Jan Neruda t99I, z níŽ se nám podaŤilo vydat sborník, a mezinárodní vědecká konference Tlpologie českéktrltury šedesát;fch let poňádaná ve spolrrpráci s Ústavem pro českou literaturu Av ČR, z nížjsme bohužel sborník
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nemohli vydat.
Jednotliví pracovníci katedry publikují své vědecké a odborné studie,
kritiky a recenze v Ťadě periodik, t5;deníkri a deníkri (Ceská literatura, TÝar,
Nové knihy atcl.), pŤipravují edice a monografie, podílejí Se na vědeckvch
setkánÍch clonrácíclr i zahraničních, trebaže je často velmi obtížnésladit
mnohdv vysilující pedagogickou práci (danou velk}'rni rivazky, velkyrn mnoŽstvínr studentri a sloŽitou dislokací pracovišťfakulty) s dlouholetou vědec-
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gynznazií),Praha
Pi.íbělt|, (Texty k literántí uyclntlě prtl6..9. ročník ZŠ a nižšítŤídy uícclet!ch
- J' CeĎková)'
1992' 2. vyd. Praha 1994 (H. Kupcová
pro 6''9' ročník ZŠ a nižšítŤídy uícel,e[,chgynn zi,il, Praha
L,y('lLot,ě
Pu:zie (Text1,k litc|.ú|'|Ií
_ A. Stejskalová _ J' Hulák)'
1992, 2. vycl. Praha 1995 (V KŤivánek _ .)' Hrabáková
roÚlík ZS u, nižšítŤídy Uítebtí,cll
(Texty
pro
6'.9'
tyjclto'tlě
k
liter(trní
tlychoutt
Drutncl rt drttnatit:kri
_ H' Kupcová - E' Machkova _
gymnrizí,í), Praha 1992,2' vyrl. Praha 1995 (J. ČeÍrková
A.Urbarrová _ K. Dejnralová)'
Pohridk5,, ba.je, pouěsti, (Texty k Liter rní tl.'ichotlě pro 6..9' ročník ZŠ o ni,žšítt'.ídy LlíceLetjcIt
_ J. Hrabáková _ A. Stejskalová)'
glnnozii),
Praha 1992, 2' vyd' Praha 1994 (A' Jonáková
1992 (A. Stejskaiová _ V Novotn]Í).
u'čit,a_ Iiteratura),Praha
česk!.jazyk a literctturtt I @í-ehle<],
_ Z. K. Slab1i _ D' Lhotová)'
Čítttnka pro 4' roÚtík ZŠ, Praha 1993 (D. Pechová
1994
Mttly sl,ot,níkliterrin r:h po jm (! dIrtoru |L/Čebniceprc ZS a uíceleta gynntizia), Praha
- .I. Peterka)'
(H. Kupcová - V K.Ťivánek _ J. Hrabáková ' A. Stejskalová _ A. Jonáková
M' Pácalová).
Čítonka pro 4. rtlčník, Úvaly 1994 (K. Dejmalová
(D Pechova _ z' Žitnát.
Čítanku pro 5' ročník ZŠ' Úva|y 1994
_ R. Wildová)'
íkái. (7. ročttíhZŠ), Úva|y 1995 0' Žitná
Sk
_ M.'Pácalová).
Čítank, pro 2. roÚttk, Úvaly 1995 (K' Dejmalová
_ J. ČeĎková _ M' Pácalová)'
Čítanktt,pro 3. ročník, Úvaly 1995 (K. Dejmalová
(J.
Hrabáková _ A. Stejskalová).
1994
tisku
do
Čítanktt pro 6. ročník, odevzrláno
_ A. Stejskalová).
Č1tanktt pro 7. ročník, odevzdáno do tisku 1994 (J' Hrabáková
- K. Dejmalová _ H. Marinková)'
Čítanhtt pnl 7. ročníh, v tisku (J. Čeriková
MoIy čtenai., v tisku (Z' Žitná)'
_
Čas poh1t,dek a p<něstí (1. c!,íIontologie textti,pro 1. stu'pe ZŠ Poh
(K. Dejlrralová
Z.Žitná - M. Pácalová)'
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P'rosttlr žiuota (Ekokryichri čítanka),
Praha 1989 (J. Hrabáková . A'
Stejskalová).
Uuod do lite|.atury (Antologie texttf
k rozbord, Praha 1990 (J. Hrabáková _
A' Stejskalová).
Studie o českélitaratuŤe nrt pí.eLom,u
sttll.ctí,Praha 's,ii"
Hrabáková _ V KŤivánekr'

Kolnxrn,ryÍoÍr,e
.l;n'!e7(a
(sborníkz koďerence 199],
sturlie, referáty, t|iskusnípŤíspěvky)C-eskÝ'dekanleron(Interpretačn,í
slot,níksottčas|te
l,i,te,aturyl.Praha 1994 (J' Hrabákova _
J.Cenková-VKŤivánek_H.Kupcová-K'Dejmalová_o.
lro".^_D'Pechová-J'Peterka
- A. Stejskalová _ M.
Pohorsk.Í. J. Hczinová _ A. Joniko'al'

VLADIMÍR KŘIVÁNEX:
Poeziata na Christo Botev i rlva istoriko-ti'lologičeski
paralela s ogled otrrošenieto romantrznl
_ realizm v češkata
literatura ot 19' vek. in Cltristo Boteu,
Sofija 1990'
HJedání m;Ítu v moderní českéa bulharské
prÓze , i."ií,,,a",
t,nt*ttn,qu,astcl gul:s 9, Praha
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Jah to tl žiuotě choc!í (2' d'íl anlologrc
literdntich lextu pr() 1. stu'pe ZS PŤíběh,oua prÓzu)'
v tisku {K' Dejnralová - Z' Žitna _
M. Po"aloual'.'''*.'.
Ht1.o
(3' cIíI antologie pro 1'
stu'peti ZŠ - Poezie o cliurd,elttí
't,!ttl't
terty pro d,ětskéh() tle|('a
a diLlcika), v tisku (K. Dejmalová _
z' Žitná_ I"Í Pá;;;""^,

HELENA

KUI'coVÁ:
Coje Kunderovo Zlatéjablko věčné
touhy (pŤedneseno na koníerenci T}zpologie
českékultmy
šedesá|l'ch let, Praha 8. 9- 1993).
DAGMAII MocNÁ:
V svárech slohov;f'ch kontextrj' Českri
literatura
Ig92'
Cenená
knihovna v českém filmu tŤicát],;'ch
lui,ii,,,,ti,,n,n
tgss.
Populární romány \4asty Javorické,
Č""*,i t,",|o,,l,,o- igss.
JosF]F PETERM:
Proměny žánrového svstému ve s]ovenské
literatuie

šerlesát./ch |et, Rom,boi,c!' 7gg2, Ó. 5/6.

dky a pouěsÍl), v tisku
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tury clrce poskytnout zájemcrinl o soudobou literaturu pŤedevším z Ťad
stŤedoškolskÝch a vysokoškolsk5ích studentri základní informaci a interpretační možnosti některych vybranÝch dě1 současnéliteratury (KŤivánek a
ko|.: Česky dekameron t,
Kaťedra chce soustavně a opakovaně organizovat i vědecká setkání a
konference: zatím proběhla v roce 1991 nerudovská vědecká konference
Jan Neruda I99I, z níŽ se nám podaŤilo vydat sborník, a mezinárodní vědecká konference T\'pologie českc kuitury šedesát;Íchlet poŤádaná ve spolupráci s Ústavem pro českou Iiter.aturu AV CR, z níŽ jsme bohužel sborník
nemohli vydat.
Jednot]iví pracovníci katedry publikují své vědecké a odborné studie,
kritiky a recenze v Ťadě periodik, t]ideníkri a deníkli (Ceská literatura, TVar,
Nové knihv atd.), pŤipravují edice a monogTafie, podílejí se na vědeckych
setkáních donrácích i zalrraničních' trebaže ie často velmi obtíŽnésladit
mnohdy rysilující pedagogickou práci (danou velkymi rivazky, velkym rnnoŽ.
stvín-rstudent a složitou dis1okací pracovišťÍákulty) s dlouholetou vědec.
kou činností.
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UČnsNrcB
uychotlě pro 6.-9. ročník ZŠ o nižšítt-.ídyuícelet\jchgymnazií),Pra}'a
PÍíbělty Ccxty k liter(ln
J992, 2' v5.d.Praha l994 tH' Kupcová _ 'I Čeťrkovár.
Poezie(Text1 1, 1172ya;nIt r'lu,t'tpro6'.9 r,čníkZŠanižŠitŤíclyuicel,etychgymttáziil'Praha
- A' Stejskalová _ J. Hulák).
1992.2. vvd. Praha 1995 (V KŤiviinek _ J' Hrabáková

Drtlnut tt clranttticha u:íchoua Cbrb, k lite r ni tlyichotĚ pro 6..9' ročník ZS a nižšítŤídy uícelet!,ch
_ E' Machkova _
gvmnrlzií), Praha 1992, 2' vyd. Praha 1995 (J. ČeĎková * H. Kupcová
_ K. Dejnralová)'
A'Urbanová
PoItádhy' bajc, poL:ěstí (Texty k literdrní tl.yclrctĚpro 6.-9. ročník ZŠ o ni,žšítŤidy uiceletych
_ A. Stejskalová).
g),mn(!zií), Praha 1992,2. vycl' Praha 1994 (A' Jonáková _ J. Hrabáková
_ V Novotnj')'
Českyjaztk a li,teratura,I (Pi'.ehled učiua _ lite ratura], Praha 1992 (A. Stejskalová
_ Z' K. SlabÝ * D. Lhotová).
Čítanka pro 1. ročník ZŠ,Praha 1993 (D' Pechová
Maly, sLot,níhliteruntíth pojm t"!o 0 utol'u ( Učebttice pnl ZŠ tt uícelettigytnnazia), Praha 1994
Stejskalová - A' Jonáková _ J. Peterka)'
(H. Kupcová _ V K-iivánek - J- Hrabáková'A.
Čítanka pro 4. ročník, Úvaly 1994 (K. Dejmalová _ M. Pácalová)'
- Z. Žitná)'
Číta,ttkapro 5' ročníh ZŠ, tjvalry 1994 (D' Pechová
Sklbikai. (1. ročníh ZŠ),(Iva|y \995 (.Z' Žitná _ R' Wildová).
Čítanka pro 2' ročníh, Úvaly 1995 (K' Dejmalová - M. Pácalová).
_ J. ČeĎková _ M. Pácalová).
Čítanka pro 3. ročník, Úvaly 1995 (K' Dejmalová
(J.
Hrabáková _ A. Stejskalová).
1994
tisku
do
pro
ročník,
odevzcláno
6.
Čítattka
_ A. Stejskalová)'
čítcutka pro 7. ročníh, o<]evzdáno do tisku 1994 (J. Hrabáková
_ H. Marinková).
Čítanka pro 7. ročník, v tisku (J' Ceirková - K' Dejmalová
MaIy čten Ť, v tisku (Z. Žitná).
Čos polt(td,eh d pOL|ěstí(1. díI antol,ogi,e tertli, pro 1. stupe
(K. Dejrrralová _ z. Žítná _ M. Pácalovti)'
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ZS - Pi.íbělnutt proza),

Sxnrpra
P'rostor ži,uota (Ekokryichd čítanka),
Praha 1989 (J. Hrabáková _
A' Stejskalová)'
ULloc! do litercttuty (Antolopie
textu k rozboru,)' P."h^ i.;0 (J'
Hrabáková . A. Stejskaloval
studi'e o českéliteratuŤe nn pt.elonlu.,l.,1"l',
Praha.l9;ii.l.
_ V KŤiválrek)'
H.auatova

Kor,pxrlwÍ oÍI,a
Jan Neruda (sborníkz koďerence
1991, sturlie, referáty, diskusnÍ pŤíspěvky)'
Cesk1,dekatncron (InternreÍrtčnísltn,ník
sottčas|te
tite,aií|t,y),Praha 1994 (J' Hrabzikovir
J. Čeri}ová _ V Krivanek - H- Kupcovtí _
_;' Mocná - D' Pechová _
K' D"j
_ A. Stejskalová J' Peterka
'_
";;j;";k"'',
M' Pohorsk
J' Hezinová _.A''

VI'ADIMiR KŘIVÁ}iEK:
Poeziata na Christo Botev i rlva
istoriko-ti'>ologičeski paralela s
oglerl otnošenieto ronrantiznr
_ realizm v češkata
literatua
ot 19' vek' in Ctu.istri Botet,, Sofija
1990'
.o'
' moderní českéa bulharsko prÓze
,'í.', ,,,,,,a, t,. tt,atl,q ucstc hégttesg. Praha
|n.;::"'
"
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(3. díl antologie pro
1, stu1xti ZŠ - Poezi,a a diuac!,elttt,
1,|.,,:,!,:,
texty pro dětshéltcl ltet.u:
a di,utÍka)' v tisku (K. Dejmalová _
Z. Žitná _ nl ĚJ""r""ar
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Jak to tl žiLlotě chod,í (2. t,íl o,ntologi,e

litertirtLích textti pro 1'
ťI\,
v-tisku(K. Dejnralová_ z. Žitna_ rr,rpa"ui""ii.Ý4.q,

H!]LF]NA KUP(]()VÁ:
Coje Kunderovo Zlaté.iablko věčné
touhy (pŤedneseno na konferenci T},pologie
českékult,ury
šedesát;Ích let, Praha 8. 9. 1993)'
DAGMAR MocNÁ:
V svárech slohoq/'ch kontextri,
Česhci litenttura
lgg2'
Cenená knihovna v českém filmu
tŤicát ch l.t,ii,Átr,u,,"
Populární romány wasty JavoŤické,
Č",t,a tun,|ot,,,,o- i6ěs

tggs.

JosEF PETERK^:
Proměny žánrového s.ystému ve
slovenské literatuŤe šeclesá|f'ch |et,
Ronboid,

Igg2. i' 5/6'

ZŠ _ Pohadhy o pouěsll), v tisku
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LITERÁRNÍ ancHÍv
JAKo PRAMEN LITERÁRNEHIsToRICrÉrro BÁDÁIYÍ
ZUZANA POKORNA
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Literární archívje institucí, která shromažd'uje,zpracovává, ďá]levyužívá
pro prezentaci a zájemcrim.badatelrim zprostŤedkovává ptivodní listinn
materifl _ prameny k dějinám literatury a, dle povahy,v bec ke kulturním
o rukopisech spisovatelri, básníkri a věddějinám. HovoŤímezde pŤedevším
c':, aate o korespondenci t]fchža o dokladech Ťednípovahy, fotografiích
vížícíchsek jejich životu a dílu, tak jak byly tyto materiály pŤevzaty (kouinstitucemi.
peny
. -oči ziskány darem) v rámci pozristalostí rriznymi
jsou to oddělenímuzeí, která v
jde?
plwní
Ťadě
V
organizace
;ut.o
Čechacrr_ jako napŤíkladv Národním muzeu - vznikají v 19' stoletís cílem
shromaždbvat památky písemnépovahy, dokazujícísvébytnostnároda a
jeho schopnost samostatnéexistence,kulturní emancipace a jazykovézdatnosti. Tak vzniká po za|oženíNárodního muzea v Praze roku l8l8 jižbrzy
(1822) odděleníshromaŽd'ujícípísemnépamátky, ježbyly zprvu získávány
a spravovány nahodile. Základem se staly pozristalosti J.Dobrovského,P.J.
J. Jungmanna' F. Palackého,později K.J. Erbena, F. L' ČelakovŠaiaŤíka,
ského'K. H. Máchy, B. Němcovéa K. Havlíčka,obsahujícírozhodujícíprameny k dějinám českéhonárodního obrození. (Z tohoto oddělení vzn1ká
pozdějšíliterární archív.)V prriběhu 19. stoletípŤibÝvákontinuálně další
materiáI. _ Podobně je konstituováno literární oddělení v brněnském
muzeu.
Instituce poněkud jinéhotypu vznikají spontánně jako památníky spisovatel , rodnédomky, světnice či pŤímomuzea toho jména (P Ťzruče v
opavě, B' Němcovév ČeskéSkalici, J. V. Sládka ve Zbirohu, K. Capka ve
S[rži a podobně).obdobná tradice je dosti silná i v zahraničí(namátkou
Německo' Francie, Dánsko). Zde jsou jednak pietně uchovávány trojrozměrnépŤedmětyze žtvotaosobností(kolébkaF. Palackého),jednak písemné
materiály ke studiu jejich díla (napŤíkladkorespondenceB. Němcovév
ČeskéSkalici).
_
Instituce pramenného bádání vznikají samozŤejměv zahtan1čítéž
a to několikeréhotypu. Jsou tojednak pŤíslušnáoddělenímuzeí a knihoven,
jednak
muzea věnovaná určitémuautorovi (Mickiewiczovo ve Varšavě,
-Pett'fiho
sbírek,
v Budapešti),kde je autorova poztistalostjádrem dalŠích
,.domyliteratury'. (Berlín,VídeĎ).
jednak literární archívy tohojména a tzv.
Jen krátce o dvou institucích posledně jmenovan5íchtypri: Literaturarchiv v Marbachu (SRN) je založenr.oku1955jako pokračovatelSchilleroqim
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spolkem za|oženéhoSchi]lerova muzea (na pŤelomu století), kteÚ.'shromaŽd'uje, ochraĎuje tištěné a rukopisné pŤameny novější a současnéněmecky
psané literatury, vědeckyj e zpracováváa prezentujeje,'. (Za všechny pozristalosti jmenujme fondy K. T\rcholského W. Hauffa a L. Uhlanda.)
Tlochu odlišnou institucíje vídeĎsk;i Literaturhaus, kter1Íse sám specifikuje jako .'místosetkávání, burza nápadri, informační centrum pro literaturu s aktuálními službami.'. Je to dokumentační stŤedisko pro literaturu,
které slouží i jako '.ochránce zájrn autorri a pňekladatelri''. ZaloŽeno bylo
v roce 1991. Najdeme zde fondy H. Brocha, F. Werfela, nakladatelské archívy, sbírku autografii.
Ještě se waťme zpět k tuzemsk;fon institucím. Literární archív, privodně
oddělení Národního m|Jzea, se v šedesáfiích letech našeho století osamostatnil a stal se součástí muzea pro českou literaturu _ Památníku národního
písemnictví. Archív získal pŤedevšímpo 2. světové válce velké mnoŽství
fondri - napŤíklad K. Hlaváčka, K. Teigeho, R. Weinera, E. Basse a sbírky
Karáskovy galerie. Nyní patĚí Literární archív se sv;/mi více než 1600 fondy
(cožje asi 6 milionrj archívních jednotek) k největším takto specializovan;Ím
literárním archívrim v Evropě. Je základem pro bádání nejen bohemistti'
aťjiž literárněvědn;fch, nebo jazykovědn;ích, n1ÍbrŽi germanistri (pro velk
soubor germanik a celych fond čijejich částípražsk1/chněmecky píšících
autorti' včetně F. KaÍky) a pro kulturní historiky obecně. Mastní téžŤadu
velk1ich fondri v]/značnych nakladatelství, celkri, kteréještě čekajína své
badatelské vy'těžení.
Jak se s tímto bohatstvím pracuje? Líterárni archív prijčuje prezenčně
ke studiu téměÍ všechny materiály ze zptacova\1ich fondri, za určit1fch
podmínek i z nezpracovanfch, nejvzácnější archiválie potom na mikrofilmech; umoŽĎuje kopírování' K dispozici je fotoarchív s desetitisíci pozitivy
i negativy. Studium rrizn1fch verzí rukopisri děl je nezby'tné pro editory,
poznání korespondence a dokladrije cenn1Ímzdrojem pro chápání vazeb
v životě a díle sledovanych autorri.
SamozŤejmostí je prezentování archívního materiálu formou vystav a
komentovan;Ích edic ve sbornících' které Literární archív vydává.
Pro badatele se otevírají pŤi studiu v Literárním archívu nové perspektivy v tom smyslu, že počítačovézpracování dat umožní v dohledné době
zájemci rychlou orientaci ve fondech a snazší v;/'běr materiálu. Dále hodlá
Literární archív vbrzku zavést pro badatele další sluŽbu - prijčování videokazet z videotéky budované od roku 1989, které zachycují semináŤe, kon.
ference a pŤednášky literárních historikri a vědc a taktéž rozhovory a
besedy odbornfch pracovníkri archívu se spisovateli, domácími i exilov5ími.
Za všechna tato setkání jmenujme rozhovory s L. Fuksem, J. Hiršalem,
L. Vaculíkem, P. Tigridem, J. Madislavem, A. opaskem a D. Hodrovou.
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Literární archívj e institucí, která shroma žďuje, zpr acováv á, ďá]lev y užívá
pro prezentaci a zájemcťrm.badatelrimzprostŤedkovává ptivodní listinn
materiál _ prameny k dějinám literatury a, dle povahy,vribec ke kulturním
o rukopisech spisovatelri, básníkri a věddějinám. HovoŤímezde pŤedevším
c':, aate o korespondenci tychž a o dokladech Ťednípovahy, fotografiích
(kouvížicíchsek jejich životu a dílu, tak jak byly tyto materiály pŤevzaty
institucemi.
rriznymi
pozristalostí
rámci
v
darem)
peny
či
získány
. -o
jut.o organizacejde? V první Ťadějsou to oddělenímuzeí, která v
Čechacn_ jako napŤíkladv Národním muzeu - vznikají v 19. stoletís cílem
shromaždbvat památky písemnépovahy, dokazujícísvébytnostnároda a
jeho schopnost samostatnéexistence,kulturní emancipace a jazykovézďatNárodního muzea v Praze roku 1878jižbrzy
nosti. Tak vzniká po za|ožení
(1822) odděleníshromaŽd'ujícípísemnépamátky, ježbyly zprvu získávány
a spravovány nahodile. Základem se staly poztistalosti J.Dobrovského,P.J.
šui"rir.a,.l. jungmanna' F. Palackého,později K.J. Erbena, F' L' Čelakovského,K. H. Máchy, B. Němcovéa K. Havlíčka,obsahujícírozhodujícíprameny k dějinám českéhonárodního obrození.(Z tohoto oddělenívzn1ká
pozdějšíliterární archív.)V prriběhu 19. stoletípŤibÝvákontinuálně další
materiáI. - Podobně je konstituováno literární oddělení v brněnském
muzeu.
Instituce poněkud jinéhotypu vznikají spontánně jako památníky spisovatelrf, rodnédomky, světnice či pŤímomuzea toho jména (P. Bezručev
opavě, B' Němcovév ČeskéSkalici, J. V. Sládka ve Zbirohu, K. Capka ve
strzi a podobně).obdobná tradiceje dosti silná i v zahraničí(namátkou
Německo' Francie, Dánsko). Zde jsou jednak pietně uchovávány trojrozměrnépŤedmětyze Žívotaosobností(kolébkaF. Palackého),jednak písemné
materiáIy ke studiu jejich dfla (napŤíkladkorespondenceB. Němcovév
ČeskéSkalici).
_
Instituce pramenného bádání vznikají samozŤejměv zahtan1čítéž
a to několikeréhotypu' Jsou tojednak pŤíslušnáoddělenímuzeí a knihoven,
jednak
muzea věnovaná určitémuautorovi (Mickiewiczovo ve Varšavě,
-Pet.jfiho
v Budapešti),kde je autorova pozristalostjádrem dalšíchsbírek,
,.domyliteratury'' (Berlín, VídeĎ).
jednak literární archívy tohojména a tzv.
Jen krátce o dvou institucích posledně jmenovan5í'chtypri: Literaturarchiv v Marbachu (SRN) je založenr'oku 1955jako pokračovatelSchilleroqim
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spolkem za|oženéhoSchillerova muzea (na pŤelomu století), ktery ''shromaŽd'uje, ochrařuje tištěné a rukopisné pŤameny novější a současnéněmecky
psané literatury, vědecky je zpracovává a prezentuje je... (Za všechny poztistalosti jmenujme fondy K. T\rcholského W. Hauffa a L' Uhlanda.)
Tlochu odlišnou institucíje vídeĎsk1f Literaturhaus, kter1í se sám speci.
fikuje jako'.místo setkávání, burza nápadti, informační centrum pro literaturu s aktuálními sluŽbami''. Je to dokumentační stŤedisko pro literaturu,
které slouŽí i jako ,.ochránce zájrnri autor a pňekladatelri.'. Založeno bylo
v roce 1991. Najdeme zde fondy H. Brocha, F. Werfela, nakladatelské archívy, sbírku autografii.
Ještě se vraťme zpět k tuzemsk}ím institucím. Literární archív, plivodně
oddělení Národního muzea' se v šedesátrích letech našeho století osamostatnil a stal se součástí muzea pro českou literaturu - Památníku národního
písemnictví. Archív získal pŤedevšímpo 2. světové válce velké množství
fondri - napŤíklad K. Hlaváčka, K. Teigeho, R. Weinera, E. Basse a sbírky
Karáskovy galerie. Nyní patŽí Literární archív se svymi více než 1600 fondy
(cožje asi 6 milionri archívních jednotek) k největším takto specializovan;Ím
literárním archívrim v Evropě' Je základem pro bádání nejen bohemistri,
aťjiž literárněvědn;/ch, nebo jazykovědn ch, n;íbrŽ i germanistri (pro velky
soubor germanik a celych fond čijejich částípražsk1/chněmecky píšících
autor , včetně F. KaÍky) a pro kulturní historiky obecně. Mastní téžŤaďu
velk5ich fondti v]/značnych nakladatelství, celk , kteréještě čekajína své
badatelské vy'těžení.
Jak se s tímto bohatstvím pracuje? Líterárni archív prijčuje prezenčně
ke studiu téměŤ všechny materiály ze zptacovan1ich fondri, za určit;Ích
podmínek i z nezpracovan;ich, nejvzácnější archiválie potom na mikrofilmech; umoŽĎuje kopírování' K dispozici je fotoarchív s desetitisíci pozitivy
i negativy. Studium rrizn1fch verzí rukopisri děl je nezbytné pro editory,
poznání korespondence a dokladrije cenn;Ím zdrojem pro chápání vazeb
v životě a díle sledovan;Ích autorri.
SamozŤejmostí je prezentování archívního materiálu formou vystav a
komentovan;Ích edic ve sbornících, které Literární archív vydává'
Pro badatele se otevírají pňi studiu v Literárním archívu nové perspektivy v tom smyslu, že počítačovézpracování dat umožní v dohledné době
zájemci rychlou orientaci ve fondech a snazší v1/'běrmateriálu. Dále hodlá
Literární archív vbrzku zavést pro badatele další sluŽbu - prijčování video.
kazet z videotéky budované od roku 1989, které zachycují semináŤe, konference a pŤednášky literárních historikri a vědc a taktéž rozhovory a
besedy odbornfch pracovníkri archívu se spisovateli, domácími i exilov1/'mi.
Za všechna tato setkání jmenujme rozhovory s L. Fuksem, J. Hiršalem'
L. Vaculíkem, P. Tigridem, J. Vladislavem, A. opaskem a D. Hodrovou.
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VZNIK Úsmvu PRo čEsKoU LITERAII]RU
A PRVNÍ oBDoBÍ JEHo črrwosrr
RUDOLF HAVEL
(1911-1993)
Když byl zŤízenÚstav projazyk českf prostou pŤeměnouKanceláŤe Slovníku
jazyka českého,která existovala již ve dvacát ch letech, začalo se roku
1946 jednat ve III. tŤíděČeskéakademie věd a umění (tj. ve tffdě, která
pečovalaojazykovědu a ]iterární vědu) takéo zÍízeníÚstavu pro českou
literaturu' Byla utvoŤena zvláštní komise, aby vypracovala organizační
Ťád a nawhla obecně hlavní rikoly ristavu. Komisi tvoŤ.iličlenovéIII. tŤídy
ČRvu: Karel Hrdina (klasick:Í fiiolog, editor a vykladač humanistick ch
památek, pŤekladatelKosmovy Kroniky), Jan MukďovskÝ (estetik a literrární
teoretik), A]bert Pražák (historik českéa slovenské literatury), Bohumil
Ryba (klasick;Í filolog, medievalista), Karel Svoboda (klasickÝ filolog),
František Šimek (historik staré českéliteratury, editor jejích památek),
Josef Vašica (profesor teologické fakulty, historik církevněslovanského
umění a staročeskéliteratury) a Frank Wollman (historik slovansk ch
literatur). Z nečlenri byli pŤizváni: literární historik bohemista Jan
Blahoslav Čapek(Arne Novák Ťftal: .'J. B. Čapekzvan;f Čapeček,'),
historik
slovans\fch literatur Julius Dolansk (dŤíveHeidenreich) a polonista Karel
Krejčí.Jednatel a spiritus agens komise byl historik českéliteratury Antonín
Grund. organizačníŤád byl schválen II.6.7947 a otištěn ve Věstníku
CAVLI (roč.46, s. 61-64).Podle něho měl mít ristav tŤiobory:obor pro dějiny
českéliteratury' obor pro styky s literaturami jinfmi a obor pro teorii
literatury. Podle toho byli také navrženi vedoucí těchto oddělení:Albert
.Pražák,
Frank Wollman a Jan Mukďovsk;f, kteŤíse měli vždy po roce stŤídat
jako Ťediteléceléhoristavu. Zástupcem vedoucího literárněhistorického
oddělení byl Antonín Grund, o němž se pŤedpokládalo, Že bude stál;fm
zástupcem všechŤeditelri.Za hlavní rikoly bylo ristavu určenoorganizovat
českoupráci literárněvědnou, poŤádata vydávat k tétopráci materiríl(edice,
sborníky, monogTafie' poŤádat diskuse a podobně), pracovat na rikolech,
které potŤebujíkolektivní spolupráci (tedy vytváŤenít]Ímri),a navazovat
pracovní styky s literární vědou jinfch národri, pŤedevšímslovansk ch'
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vzMK Úsrnvu PRo čEsKoU LITERAIIIRU
A PR\rNÍoBDoBÍ JEHo črrwosrr
RUDOLF HAVEL
(1911-1993)
Když byl zŤízenÚstav projazyk čes\f prostou pŤeměnouKanceláŤe Slovníku
jazyka českého,která existovala již ve dvacálfch letech, začalo se roku
1946 jednat ve III. tŤíděČeskéakademie věd a umění (tj. ve tffdě, která
pečovalaojazykovědu a ]iterární vědu) takéo zÍízeníÚstavu pro českou
literaturu. Byla utvoŤena zvláštní komise, aby vypracovala organizační
Ťád a nawh]a obecně hlavní rikoly ristavu. Komisi tvoŤjli členovéIII. tŤídy
Čevu: Karel Hrdina (klasickÝ filolog, editor a vykladač humanistick ch
památek, pňekladatel Kosmouy Kroniky), Jan Mukďovs\f (estetik a literrární
teoretik), A]bert Pražák (historik českéa slovenské literatury), Bohumil
Ryba (klasick;Í filolog, medievalista), Karel Svoboda (klasickÝ filolog),
František Šimek (historik staré českéliteratury, editor jejích památek),
Josef Vašica (profesor teologické fakulty, historik církevněslovanského
umění a staročeskéliteratury) a Frank Wollman (historik slovansk;fch
literatur). Z nečlenri byli pŤizváni: literární historik bohemista Jan
Blahoshv Čapek(Arne Novák Ťíkal:'.J. B. Čapekzvan;f Čapeček,'),
historik
slovansk ch literatur Julius Dolansk;f (dŤíveHeidenreich) a polonista Karel
Krejčí.Jednatel a spiritus agens komise byl historik českéliteratury Antonín
Grund. organizačníŤád byl schválen II.6.1947 a otištěn ve Věstníku
Čevu (ror. 46, s. 61-64).Podle něho měl mít ristav tŤiobory:obor pro dějiny
českéliteratury' obor pro styky s literaturami jinfmi a obor pro teorii
literatury. Podle toho byli také navrženi vedoucí těchto oddělení:Albert
.Ptažák,
Frank Wollman a Jan Mukďovsk , kteÍíse měli vždy po roce strídat
jako Ťediteléceléhoristavu. Zástupcem vedoucího literárněhistorického
oddělení byl Antonín Grund, o němž se pŤedpokládalo, že bude stál;fm
zástupcem všechŤeditel . Za hlavní rikoly bylo ristavu určenoorganizovat
českoupráci literárněvědnou, poŤádata vydávat k tétopráci materiríl(edice,
sborníky, monogTafie' poŤádat diskuse a podobně), pracovat na rikolech,
které potŤebujíkolektivní spolupráci (tedy vytváŤenít]Ímri),a navazovat
pracovní styky s literární vědou jinfch národri, pňedevšímslovansk ch'
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Takto nawhovan;f ristav zahájí|činnostI. záÍí 1948. Prvním Ťeditelem
byl Albert Pražák pro rok 1948.49(vždyod záŤí),druh:ÍmFrank Wollman
(1949-50)'tŤetímJan MukaŤovsk;i(1950-51).V dalšímroce (1951-52)měl
b t opět Albert Pražák, ale ten se funkce vzdal pro nemoc' a zŤejměí z
dťlvodripolitick;ich.Ředitelem se stal Jan MukaŤovsk1fa zristal jím aždo
roku ]-962.(Václav Čern;ímá ve sv5ichParnětech chyby.)
Prvními pracovníky,kteŤínastoupili onoho 1. záíi 1948, byli Žáci
A.PraŽáka doktor Josef Moravec (obecnězvan]fPepíček,1904.1976)a doktor
Josef Polák, dále Žákyně F. Wollrnana Felicitas Wiinschová (1914-1986)
profesoŤi,kteŤípro tuto
a doktor Rudolf Havel' První byli stŤedoškolští
práci dostávali od ministerstva školstvíplacenou dovolenou,R. Havel pŤešel
z Ustavu pro jazyk česk;!'.Místnosti byly ve druhém poschodídnešní
KanceláŤe Akademie věd na Národní tŤídě.Konec roku a začátekroku 1949
byl věnován zaíizování írstavu. Protože R. Havel byl v pŤátelsk;!'chi
pracovníchstycíchs A. Grundem, znal ho A.PtaŽák, dŤívev Brně byl žákem
F. Wol]mana a J. MukaŤovskémtrdělal korektury druhéhovydání Kapitol,
pŤecházelavětšina vnitŤníchorganizačníchpovinnostína něho. Ažkdyž
pŤišlaz Národního muzea do ristavu (1950)paní Ludmila TesaŤová,sice
jako archiváŤka a dokumentaristka, pŤevzalavětšinu administrativních
ona' Finance na provoz jsme dostávali z
a jin;ích prací včetněríčetnictví
kde
vládl
Ťeditel
Ťeditelstvi Čevu,
Šeplav5i,ríčetnípan-íKozáková a
sekretáŤka slečnaRtiŽičková,všichni neríŤednickyvlídní' Učetnictvíbylo
jednoduché,vedenézásadou ''nic jsem neukradl, musí to b;/tv poŤádku',.
A bylo. Dostaljsem tŤebado kapsy 30 000 Kčs a šeljsem kupovat. Lacino
jsem koupil ze zrušenéhoKravatkltrbu dvě kŤesla,konferenčnístolek, skŤíĎky
a zasklenéskŤíně;tyjsou dosud v ristavu pouŽívány.Pakjsem šelk velké
nábytkáŤskéfirmě (nevímuž ke které),Ťekl,žepotŤebujemetolik a tolik
psacích stolri, takov ch a takov;Íchskffní, vzali si míry na regály a do pril
roku jsme měli u čehosedět. T} stoly a skŤíněsloužídodnes. Táž firma
pak dělala regály ristavní knihovny na Strahově.
V Ťíjnu 1948 zemŤelkatolick literární historik a bibliograf Vilém
Bitnar. Koupili jsme jeho nevelkou knihovnu a biograficklf a bibliografick;f
a tím
materiál (zpracovanyovšemosobitě,cožse ukázalo málo vhodn].ím),
byl položenzáklad ke knihovně a k jakémusi dokumentačnímuoddělení.
V roce 1949jsme dosta]i zasluhou spisovatele Karla Sezimy knihovnu zrušené
Umělecké besedy uloŽenou tehdy na StŤeleckémostrově. Její jádro bylo
v krásné literatuŤe 19. a zaiátku 20. století,měla asi 10 000 svazkrj, lístkoqi
katalog (mnohoknih však užbylo ztraceno)a regály. Vzali jsme všechno.
Některé knihy jsme pak získali ze zrušenych gymnázií a mnoho časopisli
z duplikát Městské knihovny, jimž hrozilo zničení.
Roku ]'949se ristav rozrostl o šestlidí. PŤišeldoktor Miroslav HeŤman
(1903-1971),bibliotekáŤa zástupce ŤediteleMěstskéknihovny, kterou musel

356

z politick ch dlivodri opustit, pracovníks rozsáhl;foniznalostmi literárněhistorick;Ími (autor monografie o Gorkém' pŤekladatel z ruštiny, pňíští
editor
J. Dobrovského);literární historik a kritik, germanista Karel Polák
(1903-1956),žák Fischer v a Pražákriv, zna|ec
a editor díla Nerudova a
Arbesova;pŤekladatelkazjihoslovanskych literatur, stŤedoškolská
profesorka
Věra Vrzďová; pracovniceLiterárněhistorické společnosti,editorká J. Arbesa
Anna Karasová; demonstrátor A. Pražáka Miroslav Laiske (Lg23.tg7O,
pŤíští
bibliograf' A]e to uŽ začína|inastupovatdo stavu pracovníci mladí'
většinou Žáci profesora Mukaňovského'Prvním byl František Černy,už
tehdy se zaměŤující
k dějinám českéhodivadla. Po něm pŤicházeli áalší
(1950:M. Kačer,F. Svejkovsk;i.Z. Tlochová;
t95t: E. Čechova,H. Hrzalová,
L. T,antová,M. Nosek, M. Pohorsk , E. Strohsová),kteff se stávali vědec\imi
a odborn;ímipracovníkyajejichž činnosti pracovnív3ísledkypŤesahovaly
hranice ristavu. Ze staršíchpŤišeluŽjen Ťeditelstvíknihovny Národního
muzea zbaven;íliterární historik Miloslav Novotn5í(1894-1966),literární
a divadelníkritik, nesmírněvtipn:/Antonín Matěj Píša(1902-1966),ktery
však v ristavu vydrželjen dva roky, a Jaroslav Nečas(1913.1988),pracovnft
s širok:fmi zájmy (kulturní publicista, pŤekladateli básník, piopagátor
českéliteratury v Jugoslávii, autor literárních pŤíruček,bibliografli.
Ale to uŽ nám byly místnosti na Národní tŤíděmalé;novése nrámpodaŤilo
získatve Valentinskéulici (roku 1951)v místnostechb;ívalé
Nároání rady
(pŤedtímtam měla místnosti Velká lÓŽe svobodnych zednáňri
obŤadu
skotského)i s mobiliáŤem,kter jsme pňestěhovalina Strahov (i s obrazy
a velk;Ím stolem, za nímžsedávali svobodní zednáŤi,z nichžněkteií byli
literárními pracovníky; to je ten dlouh;Ístril v stavní knihovně). I par
knih jsme odtud získali. Knihovnu jsme .'vedli.'zpočátkuspolečně,pak
nastoupila (roku 1950)absolventka filozofickéfakulty a vysokéknihovnické
školy F. Pňibylová, ale ta v roce 1951 odešlailegálně naZápad'(slavnostně
jsme ji vylučovaliz RoH) a knihovníkem se stal A. Hradiiik (1904-1968).
kte4f sice neměl knihovnické vzdě|ání, byl vyškolen;/m knihkupeckym
ričetnímv nakladatelství A. Srdce, ale velice rychle (s pomocíM. HeŤmana)
se zapracoval a svou svědomitostía pečlivostíudržovalknihovnu v poŤádku
až do roku 1960, kdy pĚišlaškolená knihovnice Blanka Zemanová.
Na Strahov jsme se pŤestěhovaliv listopadu roku 1952 (v měsíci,kdy
si vzal životAntonín Grund). Tím skončilaprvní etapa v dějinách ristavu.
Úkoly dávali rístavu staré akademie Ťeditelé, ipočátkl i z podnětu
ministerstva školství,jehožzástupce (doktor JosefPoch) prisel nokdy do
stavu ',nainspekci,'.ristav vznikl v době,kdy vedoucísilou ve společnosti
se stávala dělnická tŤídaa slovo horník znělo hrdě. A tak pracovnícičetli
všelijakénoviny, časopisya sborníky s hornickou tematikou, aby uspoŤádali
tzv. Hornick;f sborník. Ukol se ukázal brzy ne právě vhodn;fm pro
literárněvědnébádání,vyšeldo zttacenaau pamětnftri z stď jen humoÁou
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Takto nawhovan1/ stav zahájil činnost 1'.záŤíL948. Prvním Ťeditelem
byl Albert Pražák pro rok 1948.49(vŽdyod záŤí),druh]ÍmFrank Wollman
(1949.50)'tňetímJan MukaŤovsky(1950.51).
V dalšímroce (1951-52)měl
b;ft opět Albert PraŽák' ale ten se funkce vzdal pro nemoc' a zŤejmět z
drivodri politick;ich. Reditelem se stal Jan MukaŤovsk1fa zristal jím až do
roku 1962. (Václav Cerny má ve sv5ÍchPamětech chyby.)
Prvními pracovníky' kteÍí nastoupili onoho 1. záÍi 1948, byli Žáci
A.Pražáka doktor Josef Moravec (obecnězvarr.fPepíček,1904-1976)a doktor
Josef Polák' dále žákyně F. Wollrnana Felicitas Wiinschová (1914-1986)
profesoŤi'kteŤípro tuto
a doktor Rudolf Havel' První byli stŤedoškolští
práci dostávali od ministerstva školstvíplacenou dovolenou,R. Havel pŤešel
Místnosti byly ve druhém poschodídnešní
z Ustavu pro jazyk česk;/'.
KanceláŤe Akademie věd na Národní tÍídě.Konec roku a začátekroku 1949
byl věnován zaíizování Írstavu. Protože R. Havel byl v pŤátelsk;ich i
pracovníchstycíchs A. Grundem, znal ho A. Pražák' dŤívev Brně byl žákem
F. Wollmana a J. MukaŤovskémtrdělal korektury druhéhovydáni Kapitol,
pŤecházelavětšina vnitŤníchorganizačníchpovinnostína něho. Ažkdyž
pŤišIaz Národního muzea do rístavu(1950)paní Ludmila TesaŤová,sice
jako archiváŤka a dokumentaristka, pŤevzalavětšinu administrativních
ona' Finance na provoz jsme dostávali z
a jin ch prací včetněríčetnictví
ŤeditelstvíČevu, kde vládl reditel Šeplavy, ričetnípaní Kozáková a
sekretáŤka slečnaRriŽičková,všichni neriŤednicky vlídní' Učetnictvíbylo
jednoduché,vedenézásadou .'nicjsem neukradl, musí to b;/tv poŤádku.'.
A bylo' Dostaljsem tŤebado kapsy 30 000 Kčs a šeljsem kupovat. Lacino
jsem koupil ze zrušenéhoKravatkltrbu dvě kŤesla,konferenčnístolek, skŤíĎky
a zasklenéskŤíně;tyjsou dosud v ristavu používány.Pakjsem šelk velké
nábytkáŤskéfirmě (nevímuŽ ke které)'Ťekl,žepotŤebujemeto]ik a tolik
psacích stolri, takov ch a takov1/chskŤíní'vzali si míry na regály a do pril
roku jsme měli u čehosedět' T} stoly a skŤíněsloužídodnes. Táž firma
pak dělala regály ristavní knihovny na Strahově.
V Ťíjnu 1948 zemŤel katolick1f literární historik a bibliograf Vilém
Bitnar. Koupili jsme jeho nevelkou knihovnu a biograficklf a bibliografick;i
materiál (zpracovanyovšemosobitě,cožse ukázalo málo vhodn;.im),a tím
byl poloŽen zák|ad ke knihovně a k jakémusi dokumentačnímuodděIeni.
V roce 1949jsme dosta]i zásluhou spisovatele lGrla Sezimy knihovnu zrušené
Umělecké besedy uloŽenou tehdy na StŤeleckémostrově. Její jádro bylo
v krásné literatuŤe19. a začátku20' století,měla asi 10 000 svazkri, lístkoqf
katalog (mnohoknih však už bylo ztraceno)a regály. Vzali jsme všechno.
Některé knihy jsme pak získali ze zrušenych gymnázií a mnoho časopisri
z duplikátri Městské knihovny, jimž hrozilo zn1č,ení.
Roku 1949se rístavrozrostl o šestlidí. Piišel doktor Miroslav HeŤman
(1903-1971),bibliotekáň a zástupce ŤediteleMěstskéknihovny, kterou musel

356

z politick ch drivodri opustit, pracovníks rozsáhlJfoniznalostmi literárněhistorick;/'mi (autor monografie o Gorkém' pňekladatel z ruštiny, píští
editor
J. Dobrovského);literární historik a kritik, germanista Karel Polák
(1903.1956),žák Fischerrlv a PraŽákriv, znalec
a editor díla Nerudova a
Arbesova;pŤekladatelkazjihoslovanskych literatur, stŤedoškolská
profesorka
Věra Vrzďová; pracovniceLiterárněhistorické společnosti,editorká J. Arbesa
Anna Karasová; demonstrátor A. Pražáka Miroslav Laiske (1g23-lg75),
pŤíští
bibliograf' A]e to už začína|inastupovat do ristavu pracovníci mladí,
většinou Žáci profesora Mukaňovského.Prvním byl František Černj,,
už
tehdy se zaměŤující
k dějinám českéhodivadla' Po něm pŤicházeli áalší
(1950:M. Kačer'F. Svejkovsk]/,Z.Trochová;l951: E.
Čechová,H' Hrzalová,
L. Lantavá, M. Nosek, M. Pohorsk;í,E' Strohsová),kteŽíse stávali vědeck rni
a odborn;Ímipracovníkyajejichž činnosti pracovnív5isledkypŤesahovaly
hranice ristavu. Ze staršíchpŤišeluŽjen Ťeditelstvíknihovny Národního
muzea zbaven,!Iiterární historik Miloslav Novotn}í(1894.1966),literární
a divadelníkritik, nesmírněvtipn;ÍAntonínMatěj Píša(1902-19bo),t.t""y
však v ristavu vydrželjen dva roky, a Jaroslav Nečas(1913-1988),pracovník
s širok;fmi zájmy (kulturní publicista, pŤekladate]i básník, propagátor
českéliteratury v Jugoslávii, autor literárních pŤíruček,
bibliografl;.
Ale to užnám byly místnostina Národní tiídě malé;novése nám podaŤilo
získatve Valentinskéulici (roku 1951)v místnostechb1ivaléNároání rady
(pŤedtímtam měla místnosti Velká lÓže svobodn;/chzednáŤri
obŤadu
skotského)i s mobiliáŤem,kter jsme pŤestěhovalina Strahov (i s obrazy
a velk;Ím stolem, za nímžsedávali svobodní zednáŤi,z nic|tžněkteŤíbyli
literárními pracovníky; to je ten dlouh;i stril v rístavníknihovně). I pár
knih jsme odtud získali. Knihovnu jsme .,vedli.'zpočátkuspolečně,pak
nastoupila (roku 1950)absolventka fiIozofickéfakulty a r,ysokoknitrovnické
školy F. PŤibylová,ale ta v roce 1951odešlailegálně naZápad(slavnostně
jsme ji vylučovaliz RoH) a knihovníkem se stal A. Hradiiík (1904-1968),
ktery sice neměl knihovnické vzdělání, byl vyškolen;Ímknihkupeck;/m
ríčetním
v nakladatelství A. Srdce, ale velice rychle (s pomocíM. HeŤmana)
se zapracoval a svou svědomitostía pečlivostíudrŽoval knihovnu v poŤádku
až do roku 1960, kdy pŤišlaškolená knihovnice Blanka Zemanivá.
Na Strahov jsme se pŤestěhovaliv listopadu roku 1952 (v měsíci,kdy
si vzal Život Antonín Grund). Tím skončilaprvní etapa v dějinách ristavu.
Úkoly dávali ristavu staré akademie ieditelé, zpočátkui z podnětu
ministerstva školství,jehoŽ zástupce (doktor JosefPoch) pŤišelněkdy do
ristavu .'nainspekci,'.ristav vznikl v době,kdy vedoucísilou ve společnosti
se stávala dělnická tŤídaa slovo horník znělo hrdě. A tak pracovnícičetli
všelijakénoviny, časopisya sborníky s hornickou tematikou, aby uspoŤádali
tzv. Hornick;Í sborník. Ukol se ukáza| brzy ne právě vhodn5í'mpro
literárněvědnébádání,vyšeldo ztracena a u pamětníkrizristď jen humornou
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epizodou' Jin m rikolem bylo edičněpŤipravovatjednotlivé svazky Souboru
Jird.skova díIa,ktery začď roku 1948 vycházet zaŤizeníZďeĎka Nejedlého.
od roku 1949, kdy ristav začalsvazky edičně,naštěstíanon;rmně, pŤipravovat, vyšlo do roku 1958 celkem 32 svazkri' Text pŤipraven ristavem prohlížel nakonec Z. Nejedlf sám, někdy až v korektuŤe, a sem tam zasáhl
do textu proti zásadrím v tistavu dodržovan;irrn.Tak napíkladv Psohlavcích
ve větě: ..Vkoutku kostelním pod krirem klečel soused jakfsi a rnodlil se,,,
škrtl poslední tŤi slova. Nejhoršína tom bylo, žepodle textu pŤipraveného
Nejedl m se muse] Jirásek vydávat pro školnípotŤebu.S jiráskovskou akcí
souviselo i vypracováníjiráskovského'.itineráŤe.',také nedokončené.
V roce 1950 rozhodla vláda renovovat Strahovsk;f klášter, v němž v té
době žilo asi devět členriŤádu (pŤitombyla odkryta dosud neznámá zasy.
paná částprivodníhorománského kláštera z polovice 12. stolet0 a věnovat
jej kulturním ričelrim.Byl v něm zÍízenPamátník národního písemnictví,
jehožčástímělo bft muzeum českéliteratury v pŤízemía v prvním poschodí; místnosti ve druhém poschodíbyly nabídnuty ristavu. Roku 1952 byl
zffzen sedmnáctičlennykomitétza pŤedsednictvíZdeřka Fierlingera, jehož
členy byli (kromě historikri, kunsthistorikri, pedagogri, qÍtvarníkri) Jan
Mukďovsk , Felix Vodička,Mojmír otruba (tehdy ještěne pracovník ristavu) a tajemník ristavu. ristav, jemuž bylo uloženovypracovat libreto vÍstavy,
se stal organizačnímcentrem literárněvědné práce. Zarcďakce J . MukaŤovského a F. Vodičky pracovali na libretu všichni pracovníci ristavu i Ťada
pracovníkri externích,z nic}.žJ . Kolár a M' otruba byli pak pŤijati do ristavu. Libreto obsahovalo ideovou směrnici qfstaqy, rozčleněníhistorického
r voje do jednotlivjch obdobíreprezentovan;Íchnejvjznamnějšími osobnostmi a jejich díly, popŤípaděqfznamn;fmi institucemi nebo společensk mi
a politick mi jevy a událostmi. Pracovníci nejen Ževybírali potŤebnéknihy'
podobizny, obrazy,grafiky i plastiky v originále nebo fotokopiích a vhodné
citáty, ale v mnoha pŤípadechnavrhovali i qftvarnou stránku vitrin a panelri, kterou potom realizovali vytvarníci. Muzeum bylo otevŤeno8. května
1953 a k q/stavě byl téhožroku vydrín katalog za redakce F. Vodičky a B.
Novríka (pracovníka Památníku národního písemnictví).Katalog pak sloužil
i jako pomricka žrák m i učitelrim,protoŽe obsahoval v kostce dějiny české
literatury od začátku aŽ do generace Národního divadla a ve stručném
pŤehledu téměŤdo současnosti.Zprisob vypracování libreta a instalace se
pak stal vzorem pro jiná literární muzea (pracovníci ristavu se ričastnili
ještěvybudování Muzea B. Němcovév ČeskéSkalici a A. Jiráska ve Hvězdě). Privodní expozicev Památníku byla mnohem rozsáhlejšía podrobnější,
neŽje dnešní,a i kdyŽ byla někde poplatná době, pŤecepŤedstavovalav voj
našíliteratury celkem objektivně. Reinstalace a restrikce po roce 1969 se
dá|a bez ričasti ristavu'
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Y témžeroce 1952, kdy se pŤipravoval Památník, pŤipravovala se i
reorganizace Akademie věd' Ta vstoupila prakticky v život 1. ledna 1953,
ale pracovníci pŤijímanído ristavu po prázdninách 1952 byli už pŤijímáni
jako pracovníci ČSAV z nichž někteŤíse stali prvními aspiranty' V Ťíjnu
1952 dal pŤedsedapŤípravné
komise ČSAV Ladislav Štollsvolat pracovníky
ristavu a oznámil, žese stď (nebo žebude, to pŤesněnevím)Ťeditelemristavu
a jeho zrístupcemžebude Felix Vodička.PĚi soukromémsezení(Štoll,vodička
a tajemník) pak Ťekl, žesi vedení ristavu pŤedstavuje tak, žeon si vezme
do péčeideologickou, politickou stránku ristavu a vědeckou že povede
Vodička.Nedošlok tomu. Ředitelem z stal MukaŤovsk1fa jeho zástupcem,
i kdyŽ ne jmenovan1fm,Vodička.Rriznévysokéfunkce MukaŤovského(rektor
Univerzity Karlovy, pŤedsedaV;íboru obráncri míru) zprisobovaly, žeduší
ristavu se stále více stával Vodička.
Koncem prwníhoroku na Strahově, tedy 1953, měl ristav brto pracovníky:
E. Čechová,R. Havel, M. HeŤman, A. Hradilft, H. Hrzalová, A. Karasová,
J. Kolár' M. Laiske, L. Lantová, J. Moravec, Mil. Novotn , M. Nosek,
M.otruba, Z.Pešat,A. M. Píša,M. Pohorsk , J. Polák, K. Polrík,R. SkŤeček,
E. Strohsová, F. Svejkovsk , L' TesaŤová,Z'Tichá,Z.TYochová,J. Víšková,
V. Vrzalová a J. Weingartová.Štěpánková,Ze.'starfch'' pracovníkri se
doktorka F. WÍinschová stala sekretáŤkou 8. sekce ČSAV.
Ředitelem byl J. MukaŤovsk , kte4f pŤedsedal vědecké radě, jejímž
členybyli J. Hrabák, F' Vodička, K. Iftejčí...Tajemníkem byl R. Havel do
roku 1958 (pŤičasbÍchnemocech ho zastupoval M. HeŤman nebo R. SkŤeček),
po něm M. otruba a od roku 1961 M. Kačer.
Ustav měl tato oddělení:
1) oddělení pro starou literaturu; externívedoucíJ. Hrabrík,pracovníci:
J. Kolár (aspirant), F. Svejkovsk , Z, Ttchá, roku 1954 pŤišelE. Ptažák
(Dějiny starší českéliteratury, red. J. Hrabák, 1959).
2) oddělení pro literaturu obrozenskou; externí vedoucí F. Vodička,
pracovníci:M. HeŤman,H.Htza|ováaapiranti M. Kačera M. otr:ha(Dějiny
českéliteratury národního obrození, red. F. Vodička, 1960).
3) oddělení pro literaturu druhé poloviny 19. století; externí vedoucí
K. Ikejčí'pracovníci:J. Moravec, M. Novotn , J. Polák, K. Polák a aspiranti
Z.Pešat a M. Pohorsk (Dějiny české
literatury 19. století,red. M. Pohorsk ,
1961).
4) oddělení pro literatur'rr 20. století;vedoucíJ. MukaŤovsk;Í,pracovníci:
L. Lantová, M' Nosek, A. M' Píša,E. Strohsová,Z.TYochová(Dějiny české
literatury 20. stoletízristďy v rukopise).
5) Ediční stŤedisko;vzniklo pro koordinaci stále se zvětšujícíediční
práce ristavu. Jeho vedoucím byl R. SkŤeček (1908-1983). PŤišel z
nakladatelství orbis, kde byl jazykovjm redaktorem Národní knihovny,
která tam tehdy začalavycházet. PŤedtímbyl pracovníkem zemskéškolní
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epizodou.Jin m rikolem bylo edičněpŤipravovatjednotlivé svazky Souboru
Jirá,skova díIa,ktery začď roku 1948 vycházet zaŤizeníZďeĎka Nejedlého.
od roku 1949, kdy stav zača]svazky edičně,naštěstíanonymně, pŤipra.
vovat, lyšlo do roku 1958 celkem 32 svazkri' Text pŤipraven;fristavem prohlížel nakonec Z. Nejedlf sám, někdy až v korektuŤe, a sem tam zasáhl
do textu proti zásadiím v tistavu dodržovan;fm.Tak napžíkladv Psohlaucích
ve větě: .'V koutku kostelním pod krirem klečel soused jak;fsi a rnodlil se,,,
škrtl poslední tŤi slova. Nejhoršína tom bylo, žepodle textu pŤipraveného
Nejedl m se muse] Jirásek vydávat pro školnípotŤebu.S jiráskovskou akcí
souviselo i vypracováníjiráskovského'.itineráňe.',také nedokončené.
V roce 1950 rozhodla vláda renovovat Strahovsk klášter, v němž v té
době Žilo asi devět členriŤádu (pŤitombyla odkryta dosud neznámá zasy.
paná částprivodníhorománského kláštera z polovice 12. stolet0 a věnovat
jej kulturním ričelrim'Byl v něm ziízenPamátník národního písemnictví,
jehožčástímělo b;ft muzeum českéliteratury v ptízemi a v prvním poschodí; místnosti ve druhém poschodíbyly nabídnuty ristavu. Roku 1952 byl
zŤízensedmnáctičlenn1fkomitétza pŤedsednictvíZdeřka Fierlingera, jehož
členy byli (kromě historikri, kunsthistorikri, pedagogri, v tvarníkri) Jan
Mukďovsk , Felix Vodička,Mojmír otruba (tehdy ještěne pracovník ristavu) a tajemník ristavu. ristav, jemuž bylo uloženovypracovat libreto r stary,
se stal organizačnímcentrem literárněvědné práce. Zaredakce J. MukaŤovského a F. Vodičky pracovali na libretu všichni pracovníci ristavu i Ťada
pracovníkri externích,z nic}.žJ . Kolár a M' otruba byli pak pŤijati do ristavu. Libreto obsahovalo ideovou směrnici qfstavy' rozčleněníhistorického
qfvoje do jednotliqfch obdobíreprezentovan;Íchnejqfznamnějšími osobnostmi a jejich díly, popŤípaděqfznamn;fmi institucemi nebo společensk mi
a politick mi jevy a událostmi. Pracovníci nejen ževybírali potŤebnéknihy'
podobizny, obrazy,grafiky i plastiky v originále nebo fotokopiích a vhodné
citáty, ale v mnoha pffpadech navrhovali i qftvarnou stránku vitrin a panelri, kterou potom realizovali v1itvarníci.Muzeum bylo otevŤeno8. května
1953 a k qfstavě byl téhožroku vydán katalog za redakce F. Vodičky a B.
Novríka (pracovníka Památníku nrírodníhopísemnictví).Katďog pak sloužil
i jako pomricka žrák m i učitelrim,protoŽe obsahoval v kostce dějiny české
literatury od začátku až do generace Národního divadla a ve stručném
pŤehledu téměŤdo současnosti.Zprisob vypracování libreta a insta]ace se
pak stal vzorem pro jiná literární muzea (pracovníci ristavu se ričastnili
ještě vybudování Muzea B. Němcovév ČeskéSkalici a A. Jiráska ve Hvězdě). Privodní expozicev Památníku byla mnohem rozsáhlejšía podrobnější,
neŽje dnešní,a i kdyŽ byla někde poplatná době, pŤecepŤedstavovalav voj
našíliteratury celkem objektivně. Reinstalace a restrikce po roce 1969 se
dá|a bez ričasti ristavu.
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V témžeroce 1952, kdy se pŤipravoval Památník, pŤipravovala se i
reorganizace Akademie věd. Ta vstoupila prakticky v život I".ledna 1953,
ďe pracovníci pŤijímanído ristavu po prázdninách 1952 byli už pŤijímáni
jako pracovníci ČSAV, z nichž někteŤíse stali prvními aspiranty. V Ťíjnu
1952 dal pŤedsedapŤípravné
komise ČSAV Ladislav Štollsvolat pracovníky
ristavu a oznámil, žese stď (nebo žebude, to pŤesněnevím)Ťeditelemristavu
a jeho zrístupcemžebude Felix Vodička.PŤi soukromémsezení(Štol],Vodička
a tajemník) pak Ťekl, žesi vedení stavu pŤedstavuje tak, žeon si vezme
do péčeideologickou, politickou stránku ristavu a vědeckou že povede
Vodička.Nedošlok tomu. Ředitelem z stal MukaŤovsk a jeho zástupcem,
i kdyŽ ne jmenovan1/m,Vodička.Rriznévysokéfunkce MukaŤovského(rektor
Univerzity Karlovy, pŤedsedaV;íboru obráncri míru) zprlsobovaly, žeduší
ristavu se stále více stával Vodička.
Koncem pn'rrího roku na Strahově, tedy 1953, měl ristav brto pracovníky:
E. Čechová,R. Havel, M. HeŤman, A. Hradilft, H. Hrzalová, A' Karasová,
J. Kolár' M. Laiske, L. Lantová, J. Moravec, Mil. Novotn , M. Nosek,
M.otruba, Z.Pešat,A. M. Píša,M. Pohorsk , J. Polrík,K. Polák, R. SkŤeček,
E. Strohsová, F. Svejkovskf, L' TesaŤová,Z'Tichá,Z.TYochová,J. Víšková,
V. Vrzalová a J. Weingartová-Štěpánková,Ze,'starfch'' pracovníkri se
doktorka F. Wiinschová stala sekretáŤkou 8. sekce ČSAV.
Ředitelem byl J. MukaŤovsk , kte4f pŤedsedal vědecké radě, jejímž
členybyli J. Hrabák, F' Vodička, K. Iftejčí.'.Tajemníkem byl R. Havel do
roku 1958 (pŤičastfch nemocech ho zastupovď M. HeŤman nebo R. SkŤďek),
po něm M. otruba a od roku 1961 M. Kačer.
Ustav měl tato oddělení:
1) oddělení pro starou literaturu; externívedoucíJ. Hrabrík,pracovníci:
J. Kolár (aspirant), F. Svejkovsk;f, Z, Tichá, roku 1954 pŤišelE. Pražák
(Dějiny starší česhé
literatury, red. J. Hrabák, 1959).
2) oddělení pro literaturu obrozenskou; externí vedoucí F. Vodička,
pracovníci: M. HeŤman, H. Hrzalová a apiranti M. Kačer a M. otn a(Dějiny
českéliteratury národního obrození,red. F. Vodička, 1960).
3) oddělení pro literaturu druhé poloviny 1.9.století; externí vedoucí
K. Krejčí,pracovníci:J. Moravec, M. Novotn , J. Polák, K. Polák a aspiranti
Z.Pešat a M. Pohorsk]/(Dějiny české
literatury 19. století,red. M' Pohorsk]f,
1961).
4) oddělení pro literatur'rr 20. století;vedoucíJ. MukaŤovsk;Í,pracovníci:
L. Lantová, M. Nosek, A. M' Píša,E. Strohsová,Z,Trochová(Dějiny české
literatury 20. stoletízristaly v rukopise).
5) Ediční stŤedisko;vzniklo pro koordinaci stále se zvětšujícíediční
práce stavu. Jeho vedoucím byl R. SkŤeček(1908-1983). PŤišel z
nakladatelství orbis, kde byl jazykov1fm redaktorem Národní knihovny,
která tam tehdy začalavycházet. PŤedtímbyl pracovníkem zemskéškolní
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rady, kterou musel opustit, protožejako funkcionáŤ strany sociálně
demokratické hlasoval proti sloučenís KSČ' ByI Žákem profesora
V.Šmilauera,od něhož si pŤinesl nejen solidní zák|ady mluvnické, ale i
pŤesnosta pracovníhouževnatost.PŤipráci na Národní knihovně se sblížil
s profesorem Havránkem, od něhožse naučilchápatjazyk literárních děl
jako individuální uměleck jazyk autorri.o textovoučistotua autentičnost
v ristavu' ProtoŽese tento zprisob
pečovalpo celou dobu svéhoprisobenÍ
vydávání novočesk ch textrl dostával po roce 1948 proti diívějškuna novou,
,,-oa"rtojsibázi, byla na filozofickéfakultě z podnětu profesoraHavránka
zavedena cvičenív edičnítechnice. V letech l952-54je vedl R. Havel, po
něm R' SkŤeček,ktery lrychovď několik editoru a nakladatelskych redaktoni.
Ediční a textologickézásaďy ukládané do edičníchpoznámek každého
(I97l)
ristavem vydávanéhosvazku a shrnutépozději do knihyEditor a tert
1955
od
Víšková,
J.
byli
oddělení
Pracovníky
se staly obecně platnyrni.
otázkám
věnoval
také
se
kter;í
B.
Štorek,
1957
roku
od
a
o'Svejtovská
textologrckym(zemňeltragicky rokrr 1976ve věku 46 let)' EdičnímstŤediskem
procházely jednotlivésvazky (edičněpŤipravovanéi pracovníkymimorisiavními) K''iho.,,.'y klasikri (Spisy B oženyNěmcoué,1950-1961,16 sv.;Splsy
JanaNerudy,195]--1973,39 sv';SpísyJ' K. T\la, 1953-1989,16 sv.;Splsy
1953.1954,3 sv.;Spisy K' H. Mdchy, 1959.1972,3sv.;Spisy
Jií-íhoWolhet.o,,
l1 sv.),Národní knihovny (v ustavu od roku
S. K' Neutnanna,1962-1971,
Soubor díta F. X. Šaldy (v ristavu od roku
sv.),
1955, do roku 1981, 100
pŤeátím
vydáva1aSpolečnostF. x. Šaav),Ititické
sv.,
10
1961,
roku
rgs3, do
B.
knihovny (J. Neruda: o umění, 1950;J. K. T}1:o literatuŤe,1951; V'
o
utnění
I'
olbracht:
1955;
F. X. Šalda:o umění,
Nebesk]f:o literatuŤe,1953;
a společnosti'1958; S. K. Neumann..o umění, 1958).
6)odděIeníbibliografickésvedoucímJ.Nečasemapracovníky
A.Karasovou, M. Laiskem, E' Mackem a V. Vrzalovou, později o. Balášovou.
V roce 1964 vydalo bibliografii Česhá,literdrní uěda 1945.1955;od roku
(za
1964 vydávalo pravidelně bibliografickéročenkyČeshá'literární uěda
rok 1961 až 1980).
7) Knihovna vedená A. Hradilíkem, jemuŽ nějakou dobu pomáhal za.
chmuŤenyLuděkKutt,pŤekladatelzešpaněIštinyafrancouzštiny,knihovnice J. Khelová, která pŤešlado Univerzitní knihovny, Eva Dostálová, která
se vdala a odešla(?) do Hradce Králové.
8) oddělení dokumentačníse sbírkou fotokopiía, po pŤipojeníKabinetu
tiskri. S L. TesaŤovouzde
star:|.ch
pro filologickoudokumentaci,pŤedevším
Girgal'
O'
nakladatel
val!
i
b
1953
p.acorral od roku
(1952)'
Prvními aspiranty stavu byli: M. otruba, M. Kačer,M. Pohorsky
(1954)'
J. Kolár, Z. Pešat(1953)a M. Grygar
(sekretáŤkaVěra
Roku 1953 se začalvytváŤettakésekretariát tistavu
a jedinym
jehož
vedoucím
prvním
hospodáňské,
T\rrková) a odděIení
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pracovníkembyl mlad;/J. Jevick1i,kter1'
nás pŤevedlpŤesměnovou reÍbrmu
a odešel'
Roku 1953 zača|uycházetčasopisČeská
literatura s vedoucímredaktorem J. MukaŤovsk;ima redakčniradou (která
se měnila) ri.uuat".,
K. Krejčím,F. Vodičkou;redakčnÍmtu;".,,ito"rn
"r.
byl J. Polák.
Roku l'954 (2. 11) byJo ristavu dáno právo
udílet vědeckéhodnostr
kandidátrj věd na základě pracízdějin;ta;;
českéliteratury, obrozenské
literatury, českéliteratury 19. a 20'
století a z teorte a metodologie
literatury.
'Roku
1954byl k ristavu pŤipojenKabinet pro filologickou
dokumentacr,
kterf byl roku 1953zďole.n jako .u-o"tut.'y,iil,ar;
vedl jej profesorBohumil
Ryba (po něm Antonín-Škarka)s tajemnicí
M. Bohatcovou a pracovníky
J. Martínkem, D. Marďkovo,', P. SpunaÁ,}'
rrisr.o,,, později J. Hejnicem.
Rok-u1957 pŤešelJ. TŤíškado a.ciivu U.'iu"."ity
Karlovy, M. Bohatcová
do Ceskoslovensko-sovětského
institut.,. o.át.,í do Kabinetu pro studia
Ťeckáa Ťímská;tím Kabinet pro filologickou
dokumentaci zanikl. V rístavu
z stala jen D. Marečková,která brz}
onemocněla.
Roku 1955 byl ustaven Kabinet S. K. Neumanna
zatím jen s rikoly
bibliografick;fmi,které.vykonávalip.u.o.,,.,i.i;l.'.'ch
oddělení..
Roku 1959
vyšel Soupls díla S. K. Neumanna La redakce
M. Chlíbcové,n' strot,sovo
a-E. ]\{acka.Skutečn5í
kabinet s vlastními pracovníky (F. Kautmane-

M. Chlíbcovou,
S. Mazáčovou
a historitemvistcpJ;

'"l';ili';ffil;

Jeho rikolem bylo vydávat spisy S. K. Neumanna (1.
.1962.
svazek vyset
i,i1-y roce 7962) a napsat monografii. Její první ea.t uysru
."r." iouu
(F.Kautman: S' K. Neumann, člouěk
a dtl-d.
Roku 1956 (v lednu) by| za|oženKabinetpro
studium českého
divadta
a byl pŤipojenk rístavu.Externím vedoucím
Lyl František Č"..'y' Hiá'.,i
vypracovat dějiny českého
divadla (1.áíl vysel roku 1968,2. 7969,
ÍYl!r'
3 . 1 9 7 7a 4 . 1 9 8 8 ) .
1959 byli jmenováni interní vedoucíjednotliv.l'ch
- -.R:k.'
oddělení,a to
J. Kolár (oddělenístaročeské
literatury), M' Pohorsk toáaat".,ltlt".át,,.y
19. století),Z. Pešat(oddělenípro literáturu 20.
stoleií)a tu. cryga. {;ádolení teorie literatury).
Roku 1961vznikla v Brně pobočkaristavu s vedoucím
ŠtěpánemMašínem. Roku 1962byl ristav sloučens katedrou
literatury pŤiInstitutu společensk ch věd trv xsg' Mukaňovskf odesel do
árichodu (irochu z donuáni),
ňeditelem se stal L. Štoll,pŤišlipracovníci:
V Forst, J. opuu.r.y, j. p"t..
michl, M. Tomčík,z mladyíchM. Blahynka,
K. Homolová, V. Kubínová,
J Kocián (ten si vzal, tušímroku 1970, Živ;;).
Vletech 1962.1968byl Ťediteleml. Štolt,v letech
1968-1970F. Vodička (za jeho těŽkénemoci od roku 1969 zastupo
vany Z. Pešatem),v letech
7970-1972Vladimír Brett, zaněhož(po provÉrkách)
muselo ,l.tu'r,op.,.tit
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rady, kterou musel opustit, protožejako funkcionáŤ strany sociáIně
demokratické hlasoval proti sloučenís KSČ' Byl Žákem profesora
V.Šmilauera,od něhožsi pÍinesl nejen solidní základy mluvnické, ale i
pŤesnosta pracovníhouževnatost.PŤipráci na Národní knihovně se sblížil
s profesoremHavránkem, od něhožse naučilchápatjazyk literárních děl
jako individuální uměleck jazyk autorri. o textovou čistotua autentičnost
pečovalpo celou dobu svéhop sobenív stavu' Protožese tento zprisob
textri dostával po roce 1948 proti džívějškuna novou'
vydávání novočesk5ích
vědečtější
bázi,by|a na filozofickéfakultě z podnětu profesora Havránka
zavedena cvičenív edičnítechnice.V letech 1952-54je vedl R. Havel, po
redaktorri.
ktery rychovď několik editor a nak]adatelsk;Ích
něm R. SkŤeček,
Ediční a textologickézásady ukládané do edičníchpoznámek kaŽdého
írsťavemlydávaného svazku a shrnutépozději doknihy Editor a text (I97 I)
se staly obecně platn;imi. Pracovníky odděleníbyli J. Víšková,od 1955
o.Svejkovská a od roku 1957 B. Storek, ktery se také věnoval otázkárr^
texbolosickÝm(zemŤeltragicky roku 1976ve věku 46 let).Eďčním stŤediskem
procházely jednotlivésvazky (edičněpÍipravovanéi pracovníkymimoustavními) Knihovny klasikri (Spisy B oženyNěmcoué,1950-1961,16 sv.;Spzsy
Jana Nerudy,1951-1973,39 sv.;Spisy J. K. I)ta,1953-1989,16 sv.;Splsy
1953-1954,3 sv.;SplsyK. H' Mdchy, 1959.1972,3sv.;Splsy
Jií"íhoWolhet"o,
S. K. Neumanna,1962-7971, 11 sv'),Národní knihovny (v risťavuod roku
1955, do roku 1981, 100 sv.),Soubor díIa F, X. Šaldy (v stavu od roku
1953,do roku 1961, 10 sv.,pŤedtímvydávala SpolečnostF. X' Šďdy),Kritické
knihovny (J. Neruda: o umění, 1950;J. K. T}l: o literatuíe, 1951; V. B.
Nebesk5í:o literatuŤe,1953;F. X. Šalda:o umění,1955;I. olbracht: o utr ní
a společnosti'1958;S. K. Neumann: o umění, 1958).
6) oddělení bibliografické s vedoucím J. Nečasem a pracovníky
A.Karasovou,M. Laiskem, E. Mackem a V. Vrzalovou,pozdějio. Ba]ášovou.
V roce 1964 vydalo bibliografli Českaliterární uěda 1945-1955;od roku
1964 vydávalo pravidelně bibliografickéročenkyČeshdliterdrní uěda (za
rok 1961 aŽ 1980)'
7) Knihovna vedená A. Hradilíkem, jemuž nějakou dobu pomáhal zachmuŤenyLuděk Kult, pŤekladatelze španělštinya francouzštiny'knihovnice J. Khelová, která pŤešlado Univerzitní knihovny, Eva Dostálová, která
se vdala a odešla(?) do Hradce Králové.
8) oddělení dokumentačníse sbírkou fotokopiía, po pŤipojeníKabinetu
starych tiskri. S L. TesaŤovouzde
pro filologickoudokumentaci,pŤedevším
pracoval od roku 1953 i b:ÍvalÝnakladatel o' Girgal.
Prvními aspiranty stavu byli: M. otruba, M. Kačer,M. Pohorsky (1952),
J. Kolár, Z.Pešat (1953)a M. Grygar (1954).
Roku 1953 se začalvytváŤettakésekretariát ristavu (sekretáŤkaVěra
T\rrková) a oddělení hospodáňské,jehož prvním vedoucím a jedinym
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:ffi:J:r""'

byl mlad;'J. Jevicky,kter1'náspŤevedl
pŤesměnovoureformu

Roku 1953 začaluycházet časopis
Česká

literatura s vedoucím redaktoremJ. MukaŤovskfma redakčni.uao.'ttt".a
K. Krejčím,F. Vodičkou;."d"kč;il];;;;;íkem se měnila)"r.i..íar.".,
Roku 1954(2. 1lJ bylo ustavu a?"".p.a"o byl J. Polák.
udíletvědeckéhodnosti
kandidátrivěd na základi p.u.i
ao:ii.iuio e".to literatury,obrozenské
českéliteratury 19."u áo .toi"ti
a z teorie a metoJologie
Í:ffH:l
.Roktr1954

byl k rístavupiipojen Kabinet pro
filologickoudokumenract,
ktea byl roku 1953
ilo..á''7',"u.;
vedl jej profesorBohurnil
"ť"Ť'",*i
Ryba (po něm Antonín.Štárka)
. io"-"i".irra. Bohatcovou a pracovníky
J. Martínkem, D. Marečkov"", P.
šp;;;;;l"''
'xuto,,,
Rok-u 1957 pŤešelJ' TĚíškad; .."h;;^U;iierzttyKarlovy,později J' Hejnicem.
M. Bohatcová
do Ceskoslovensko-sovětského
institut", á.i*"' do Kabinetu pro
studia
Ťeckáa Ťímská;tím Kabin-etp."
fiI"l";;k;;;okumentaci zanikl. V
stavu
ztistala jen D. Marečková,která
r.'i' o""-i".'or..
"S.
Roku 1955 byl ustaven Kabinet
K. Ň;"..
nna zatímjen s rÍkoly
bibliog::afick;Ími,
které.vyko"a"urif.u.o.,.,'.' j'.',,"t,
oddělení.'Roku1959
vyšelSoupls díta S. K. Neurnann"
;";;á.k*
M.
Chlíbcové,
E. Strohsové
a E. Macka. Skutečn;í-kabinet
s.vlast;;;;;.u"olo,,fty (r.. Kautmanem,
M. Chlíbcovou,S. Maz.áčovoua historit"v| Stěpánkem) vznikl ažroku
1962. Jeho ríkolembvlo vydávat
** š. i<' Neumanna (1. svazek vyšel
jiŽ v roce 1962) a nápsat
monografii. Její první část vyšla
roku 1966
(F.Kautman: S. K. Neumann,
ttouAk a ailZ).Roku 1956 (v lednu) byl zaloŽenx.li"ui
p." studium českého
divadla
a byl pňipojenk stavu. ExternÍm
;;il;il;yl
František Čern;í.Hlavní

Í:ii?ť;ť.ff

ovatdějinyčeského
di;;Ji;ii ]án,,"s"r
.r." ] scí z.lbog,

Roku 1959 byli jmenováni interní
vedoucí jednotliv;ich

oddělení, a to
J. Kolár (oddělenístaročeské
p"t'*.ty
literaturyl, rnl".
roáactu.,iiit-"*t.,.y
19. století),Z. Pešat(oddělenípro
lit".;il;
2ň. století)a M' Grygar (oddělení teorie literatury).
Roku 1961vznikla v Brně pobočka
ristavu s vedoucímStěpánem Mašínem. Roku 1962 byl ristav sloučen
. k.t;á;;"literatury
pŤiInstitutu spole.

čensk;Ích
vědUV KSČ,trl"t.arovst1;
oáes"rl"aí.n"J"

ri.".n" a""".ii'',,
ňeditelemse stal L. Štoll,piisli pácovni.i
" J. Petrí]b"*t, J. opavsk;í,
michl, M. Tomčft,z mlad.fch M. Blahynka,
K. Ho.nolo.,á, V Kubínová,
J. Kocián (ten si vzal' tuším'or."
rszO'l-i;j).
Vletech 1962-1968byl Ťeditelem
r,' Št"rr,ír"tech 1968-1970F. Vodička (za jeho těžkénemociod roku 196'
van'!Z.Pešatem),v letech
I970-1972Vladimír Brett, zaněhoŽ (po";;;;;;
p.ouá.t.a.n) muselo ristav opustit
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asi šestnáct pracovníkri, z toho pět kandidát věd a jeden doktor věd
(M. Cervenka). Po tétočernépráci vykonanéV. Brettem se vrátil a rístav
dirisoval v obdobíI972-L98I L. StoII.
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ČinnostÚstavu pro českouliteraturu (do roku 1952jako instituce Ceské
akademie věd a umění,potéCeskoslovenskéakademie věd) byla zahájena
v záŤíroku 1948' V jeho čelese měly stňídattŤi osobnosti - A. Pražák,
F. Wollman a J. MukaŤovsk ' DušíÍrstavubyl od počátkuaŽ do roku 1958
R. Havel ve funkci tajemníka. První velk;f rikol dostalo novépracoviště,
když mělo bÝt v renovovanémklášteŤena Strahově - po násilném lrystěhování premonstrát - zÍízenoMuzeum českéliteratury. Zarcďakce J . MukaŤovskéhoa F. Vodičkyse zrodilo libreto a pracovníciristavu se rozhodn m
zpťlsobempodílelina dokumentárnímvybaveníinstalace i najejím prosto.
rovémrozvrhu. Památník národníhopísemnictvíbyl otevňenv roce 1953
aještě pŤedtímzískal v prostorách kláštera svrij nov1fritulek i ristav.Jeho
Ťeditelembyl jmenován J' MukaŤovsk;f,zástupcem Ťeditelese stal F. Vodič.
ka. V čelejednotlivych odděleníprisobili externí pracovníci J. Hrabák,
F. Vodička,K. Krejčí.Jako svrij hlavní cíl si nová instituce poloŽilavypra.
literatu4y (vyšly tŤi svazky, čtvrty jIžnesměl b;ítv roce
cováníDějin české
1970 publikován), pĚípravukritického vydání sebranych spisri v5íznamn;ích
pŤedstavitelričeské
literatury (B. Němcová, J. Neruda, J' K. Tyl, J' Wolker,
K. H. Mácha' S. K. Neumann, F. X. Salda) i památek staréliteratury české,
poŤádáníKritické knihovny pii Ceskoslovenskémspisovatelia téžuspoŤák]asickéliteratury, stosvazkovéNároddání reprezentatirmíhoqfběru české
práci
v
stavu
za\oženoedičnístŤediskose zkušebylo
Pro
tuto
knihovny.
ní
n m R. SkŤečkemv jeho vedení.Soustavně se začalabudovat i retrospektivní bibliografie českéliteratury zaŤízeníJ. Nečase.
V prriběhu padesátych let se ristav rozrristal o dalšíritvary: v roce 1954
byl k němu pŤičleněnKabinet pro filologickou dokumentaci, jehožposláním
byla evidence o materiálech staršíčeskéliteratury, v roce 1955 byl ustaven
Kabinet S. K' Neumanna s ríkolem pŤipravit vydání spisri a sestavit
divadla,
bibliografii, v roce 1956 byl založenKabinet pro studium českého
Dějiny česhého
z jehoždíIny za vedení F. Cerného vznikly čtyŤsvazkové
cliuad,la,a v roce 1961 vznikla brněnská pobočkaristavu. Jak odborně
dorťrstalimladí pracovníci, byli v roce 1959 externí vedoucí oddělení
nahrazeni vedoucímiinterními' Nad činnostíakademick;Íchrístavribděly

jednotlivé vědeckésekce, nicméně
docházelo stále častějik pŤím;Ím
hrub;ím
zásahrim ze stranv ÚV KSČ do práce
rístavu. ZvIáštěv,!'razněse to projevilo
koncem padesálfch let, kdy ." rit".a."i
pokoušeli zbavitwlij obor
těch-nejkŤiklavějšíchvulgarizací. Snahy "!dci
o vyuzití postupri strukturalismu
narážely na odpor ,á:|iY:\.:,:áŽc
čisioty marxistické literární vědy. Na
dvoudennímzasedánív dobiíšském
p"raaanémpod zástěrkou Svazu
českoslovensoÝ.n.o]:..".l1elri kulturně
"a*r.",
áddotenim uv xsc,
|.J|ug.ue.,i,,'
byl ristav podrobenkritice, proti ristavu j'
u M.'kuňo.,skémubyla v tisku
rozpoutána kampaĎ. Na katedŤeliterární
vědy (vedoucíV Dostál) v Institutu
společenskychvěd pŤiÚv xsČ (rektor
L' šňu ." zrodil návriL.iáiip.a,,o
zde h]avní literrirněvědné pracoviště,
p..i.oruru akademickéhousta'"rr
"uu..o
by se omezilo na bibliografickou a áait"i
p.j.i. NěkteŤípracovníciristavu
byli získáváni k pŤechodudor".tit"l". pž.lpektivou
brzkéhonávratu ve
vedoucíchfunkcích (dojednoho odmitli).
Nakonec se na sekretariátu ÚV
žese provede sloučeníkatedry Institutu
Fj
:":|"1'o,
s stavem. V roce
1962 J. MukaŤovskéhg f:"k:'..."{1ele
vrstridat
i,.
Štot1
**á É'v"aier."
jako zástupce pŤišelJ. ":Petrmichl'
u.t",, *"-.ozdělil na dva tábory a celá
šedesátá léta v něm probíhaly ostréideová
i odborné.po.y r.o,,"ápe.,*,o
rázu, kte.rénezristaly omezeny zdmi
ristavu (napŤíkladBrabcova kritika
Stollovy kniby TŤicetlet bojti žo a,no,
,o"iZli"ti,kou poezii v Literárních
novinách, o kteréjako o konfliktu Ťeditele
se zaměstnancemjednalo i prezídium ČSAV)' Řada prací pĚitom vznikala
proti vrili ňeditele(napÍíklad
konečnáfáze modréhoSlouníku č"'k,;;;p,:"uatelt),
do něhožse podaŤilo
prosadit i spisovatele z'exi|u,mimo
zístaÍ- po zásahu Ťeditele- jen R.Jakobson; sborník k životnímujubileu J.
MukaŤovskéhoStruhtura a smysl
literdrního díla aj.)'
Ilo1{iktr wrístily v roce 1968 v odchod
l. Štoltaz stavu a Ťeditelem
se stal F. Vodička.StačilvytvoŤitnovou
koncepci rístavu,jejím,,zpr*.,,
uskutečněnízabránilo nejprvejehotožké
onemocněnía pak nástup norma|izace.Y prriběhu |et 7g7o-72,-kdyrístav
Brett, muselo z něj odejít
takŤkadvacet pracovníkri,rístavbyl sloueen
""áTv
s dalším.r..a.-i.tl#p*."vištěm - Ústavem jazykťra literaiur u
p":,'enován jako Ústav pro
českoua světovou literaturu. Po teto ""*
čistcese roku 1972 funkce ňeditele
znovu ujal L. Stoll a jeho zástupkyní
se stala H. Htzalová,:.z p" št"rl""o
smrt.i roce 1981 pŤevzalavedeni rístavu
se sv;ímizástupci M' Ze;;;"-v
a S. Wollmanem. Těžceochromen ristav jen
se
pomalu vzpamatovával z
utrŽen;Íchran'
PŤicházeli však novímladí pracovníci
a nesporně liberálnějšíovzduŠí,
jež v rístavu panovalo v-esrovnání
napžíklads katedrou t".tÉiit"..t...y
na Filozofickéfakultě
umožiávalo po.e..'o rychl odborn rrist'
Y5:il
SoustŤeděnihlavně v oddělení
teorie rit".ut-"iy,,ytvoŤili napiíklad kvaliunr
Slouníh literd,rníteorie $ehov;Íslednou
;"J;;" z pozadíanonymněovliv-
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asi šestnáct pracovníkri, z toho pět kandidát věd a jeden doktor věd
(M. Cervenka). Po tétočernépráci vykonanéV. Brettem se vrátil a rístav
dirigoval v obdobíI972-I98I L. Stoll.
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ČinnostÚstavu pro českouliteraturu (do roku 1952jako instituce Ceské
akademie věd) byla zahájena
akademie věd a umění,potéČeskoslovenské
v záŤíroku 1948' V jeho čelese měly stňídattŤi osobnosti - A. Pražák,
F. Wollman a J. MukaŤovsk ' Dušíírstavubyl od počátkuaŽ do roku 1958
R. Havel ve funkci tajemníka. První velk;f rikol dostalo novépracoviště,
kdyžmělo bÝt v renovovanémklášteŤena Strahově - po násilnémvystěhování premonstrát - zÍízenoMuzeum českéliteratury. Zareďakce J . MukaŤovskéhoa F. Vodičkyse zrodilo libreto a pracovníciristavu se rozhodn m
zpťlsobempodílelina dokumentárnímvybaveníinstalace i najejím prosto.
rovémrozvrhu. Památník národníhopísemnictvíbyl otevňenv roce 1953
aještě pŤedtímzískal v prostorách kláštera svrij nov1fritulek i ristav. Jeho
Ťeditelembyl jmenován J' MukaŤovsk;f,zástupcem Ťeditelese stal F. Vodič.
ka. V čelejednotlivych odděleníprisobili externí pracovníci J. Hrabák,
F. Vodička,K. Krejčí.Jako svrij hlavní cíl si nová instituce poloŽilavypra.
literatu4y (vyšly tŤi svazky, čtvrty jIžnesměl b;ítv roce
cováníDějin české
1970 publikován), pŤípravukritického vydání sebranych spisri v5íznamn;ích
pňedstavitel české
literatury (B. Němcová, J. Neruda, J' K. Tyl, J. Wolker,
K. H. Mácha' S. K. Neumann, F. X. Salda) i památek staréliteratury české,
poŤádáníKritické knihovny pii Ceskoslovenskémspisovatelia téžuspoŤák]asickéliteratury, stosvazkovéNároddání reprezentatirmíhoqfběru české
práci
v
stavu
za\oženoedičnístŤediskose zkušebylo
Pro
tuto
knihovny.
ní
n;ÍmR. SkŤečkemvjeho vedení.Soustavně se začalabudovat i retrospektivní bibliografie českéliteratury zaŤízeníJ. Nečase.
V prriběhu padesátych let se ristav rozrristal o dalšíritvary: v roce 1954
byl k němu pfičleněn Kabinet pro filologickou dokumentaci, jehožposláním
byla evidence o materiálech staršíčeskéliteratury, v roce 1955 byl ustaven
Kabinet S. K. Neumanna s ríkolem pŤipravit vydání spisri a sestavit
divadla,
bibliografii, v roce 1956 byl založenKabinet pro studium českého
Dějiny česhého
z jehoždíIny za vedení F. Cerného vznikly čtyŤsvazkové
cJiuad,la,a v roce 1961 vznikla brněnská pobočkaristavu. Jak odborně
dorťrstalimladí pracovníci, byli v roce 1959 externí vedoucí odděIení
nahrazeni vedoucímiinterními' Nad činnostíakademick;Íchrístavribděly

jednotlivé vědeckésekce, nicméně
docházelo stále častějik pĚím;Ím
hrub.m
zásahrim ze strany ÚV KSČ do práce
rístavu.Zv|,áštěv3razněse to projevilo
koncem padesálfch let, kdy ." rit".a."i"!dci
pokoušeli zbavit.,,.i; obo.
těch-nejkŤiklavějšíchvulgarizací. Snahy
o vyuzití postupri strukturalismu
narážely na odpor ,á:|iY:\.:,:áŽc
čisioty marxistické literární vědy. Na
dvoudennímzasedánív dobiíšském
p"raaanémpod zástěrkou Svazu
českoslovensoÝ.n.o]:..".l1elri kulturně
"a*t",
áddolenlm uÝ xsc,
|.J|ug.ue.,i,,'
byl ristav podrobenkritice, proti ristavu j'
u M.'kuŤo.,skémubyla v tisku
rozpoutána kampaĎ. Na katedŤeliterární
vědy (vedoucíV Dostál) v Institutu
společenskychvěd pŤiÚv xsČ (rektor
L. šňu ." zrodil navriL.iáiip.a,,o
zde h]arní literzirněvědné pracoviště,
p..i.oreru akademickéhousta'"u
"uu..o
by se omezilo na bibliografickou a áait"i
p.j.i. NěkteŤípracovníciristavu
byli získáváni k pŤechodudornstitutu p.e.spektivou
s
brzkéhonávratu ve
vedoucíchfunkcích (dojednoho odmitli).
Nat<onecse na sekretariátu ÚV
žese provede sloučenÍ
katedry Institutu s stavem. V roce
Fj
:":|"9'o,
1962 J. MukaŤovskéhgv; funk5r.r.e{1!ele
vystrídati,. štoti **á p. v"aier."
jako zástupce piišel J. Petrmichl'
u.tu.,, *"-.ozdělil na dva tábory a celá
šedesátá léta v něm probíhaly ostréideová
i odborné.po'y r.o,'"ápe.,it,o
rázu, kte.rénezristaly omezeny zdmi
ristavu (napŤíkladBrabcova kritika
Stollovy kniby TŤicetlet bojti žo ru,n,,
,,"iZli"ti,kou poezii v Literárních
novinách, o kteréjako o konfliktu Ťeditele
se zaměstnancemjednalo i prezídium ČSAV)' Řada prací pĚitom vznikala
proti vrili ňeditele(napÍíklad
konečnáfáze modréháSlouníku č"'k,;;;;:"uatelt)'do
něhožse podaŤilo
prosadit i spisovatelez exilu, mimo
zístaÍ- po zásahu Ťeditele- jen R.Jakobson; sborník k životnímujubileu
J. MukaŤovskéhoStruhtura a smysl
literdrního díta aj.).
Konflikty vyrístilyv roce 1968 v odchod
l. Štoltaz stavu a ieditelem
se stal F. Vodička.StačilvytvoŤitnovou
koncepci rístavu,jejím*
;'""."
uskutečněnízabránilo nejprvejehotožké
onemocněnía pak nástup normalizace.Y prriběhu |et 7g7o-72,-kdy stav
Brett, muselo z něj odejít
takŤka dvacet pracovníkri, rístavuyt .to,,e".'
""áTv
s dalším.l.'a.-l.tl#p*."vištěm - Ústavem jazykťra literaiur u
p":*enován jako Ústav pro
českoua světovou literaturu. Po této ""*
tist"e se roku 1972 funkce Ťeditele
znovu ujal L. Stoll a jeho zástupkyní
se stala u. Htza|ová,:.z p" št"rl""o
smrt.i roce 1981 pŤevzalavedenírístavu
se sv;ímizástupci M' Ze;;;em
-v
a S. Wollmanem. Těžceochromen ristav jen
se
pomalu vzpamatovával z
utrŽen;Íchran'
PŤicházeli však novímladí pracovníci
a nesporně liberálnějšíovzduŠí,
jež v rístavu panovalo ve srovnání
napžíklads katedrou t".tÉiit"..i...y
na Filozofickéfakultě
umožiávalo po.e..'ě rychl odborn;;rrist'
Y5:iry
SoustŤeděnihlavně v oddělení
teorie rit".uffi.,,ytvoŤili napĚíkladkvaliunr
Slouníh literd'rníteorie (1ehov slednou pJ;b"
z pozadíanonymněovliv-
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Na jednotlivé rístavy měla rrizn dopad. Ústav pro
českou a světovou litera.
turujakojedno z největších pracovišťv rámci
společensk;Íchvod postihla
velice citelně, aniŽ se bral ohled na skutečnost,
Že ristav v současná podobě
reprezentoval celkem tŤi vědní obory, které b.y
mohly b;Ítpěstoványl,e tňech
samostatnych ristavech (bohemistika, světové literaiury,
divadelni věda)
u
najednom pracovišti.ud ržova|aprávě predstava vzájemně
se inspi\!"l"
rující spolupráce. Vedle redukce uotremistity ristav
tehdy oplstili odborníci
n.a světové literatury, kteŤírněli na Filozofické fakultě
UťvytvoŤit základ
obnovované katedry srovnávacích literatur, a na rrizná p.u"ouiště
se rozešli
divadelní věďci, z niclrŽ jen část nalezla nov ritulek
v Divadelním stavu
ministerstva kultury.
Redukce si vyžádala změnu koncepce ristavu, pŤedevšímpŤechod
rra
jednooborovou instituci vyhrazenou pouze
studiu českéliteratury a literárněvědné teorie. I kdyŽ základní lrromadné ikoly, Lexikon
českěhfuratury
a Slouníh česk!,chspisouatelzL od.roku 7945, nedoznaly
změn, práce uvnitŤ
těchto oddělení musela se podŤíclitnovym ztiŽenympodmínkám,
zejména
pokud šlo o časovy harmonogratn prací. V této
situaci vydatně ristavu ptlmohl nově zavedeny systém grantri (celorepublikov;;;cť
l akademickych),
kter1Ítransforrnaci Akademie věd provázel a tte{i hlavně
umožnil efekíivně
pokračovat na projektech vyŽadujícíclr rozsáhlou
t5imovou spolupráci.
K 1. rinoru 1993 došIo také ke změně ve vedení pracoviště,
káy se.,a
základě konkursu novym Ťeditelem stal V Macura
a jeho
PJanoušek. Nově byla též zvolena vědecká rada a nakonec." "á.ť,,p"",'.
pŤizprisobilo i jméno instituce, jeŽ se na podzim
"-á.'u',
roku 1993 vrátila
k
p vodnímu názvu Ústav pro českou literaturu. o
současné koncepční i
badatelské rovni stavu svědčí to' že podstatná část jeho
činností je
pokryta granty, ojeho současnych snahách pak skutečnost,
ževedle hlavních
badatelsk]fch rikolri k jeho qfo aznymaktivitám
patŤí i poŤádání odbornfch
konferencí (napÍíklad o českéhynrně, o literárněvědném díle V
Černého),
zejména pak setkání literárních bohemistri z celého světa v polovině
roku
1995, nebo vědeckou radou schválenjí projekt nové varianty
národní
knihovny, jenž by pÍevedl na počítačová média kanonizované
texty
základních děl českéliteratury'
Pokusil jsem se načrtnout jakési vnitŤní dějiny ristavu, jeho proměny jakoŽto instituce. Jistě podstatnější a pro obor i podnetnojsi
,.aIe téŽ
nesrovnatelně náročnější by byl nástin vnitňních proměn
oboru, v voje
]iterárněvědné problematiky, jak se odrazi]a v této instituci
a jak v ní
byla Ťešena. Snad i k tomu se naskytne pŤíležitost i čas
a hlávně též
fundovan1i odborník, kter by s patŤičn;/'modstupem objektivně
a bez
apriorních pŤedsudkri pohlédl na peripetie ve vědecké historii
írstavu.

Ďoval z stavu propuštěny M. Kačer), za redakce V. Macury vznikl obsáhl;Í
Slouník suětouych literdrních děl a pÍímo v oddělení Pr uodce po suětoué
literdrní teorll. V osmdesát ch letech svéplody pňinesla i orientace oddělení
literatury). Tlosky
teorie na historickou poetiku (Poetika česhémeziud'Iečné
na
vytváŤení čtyŤdílpak
lexikografie
v
oddělení
zaměŤily
starého ristavu se
ného základního kompendia českéliterárnívédy, Lexikonu česhéliteratury.
TÝto pozitivní aktivity uprostŤed normalizačního rihoru ovlivnil také nikdy
nepŤerušeny kontakt Ťady pracovníkri ristavu s těmi, kdoiej museli opustit;
uskutečĎoval se na pravideln5ích by'tov]ich sclr zkách (tzv. medvědáŤri) a
po celou dobu jej obětavě zajišťoval J. Kolár.
I,istopad 1989 pŤinesl změny ve vedení ristavu (Ťeďite|Z. Pešat, zástupce
V Macura) i vjeho personálním složení'Vrátila se podstatná část pracovníkri
vyhnan;Ích za normalizace a na základě atestací írstav opustilo několik
odborně méně zdatnych jednotlivcr]. Ustav byl koncipován jako těsné
vzájemně propojenépracoviště, v němŽ vyzkum českéliteraturyv kontextu
teorie by se nerněl vzdávat horizontu světov ch literatur a ty zase by se
měly zkoumat z hlediska vnitŤních vazeb s bohemistikou. Tomuto írčelu
slouŽilo celkem pět časopisri, které v stavu vznikly a které vedle české
literatury byly zasvěceny divadelní vědě, světovym literaturám a slavistice.
Jednotlivá odděIení měIa pŤitom své samostatné ríkoly. Kabinet českého
divadla pŤistoupil ke zpracování v voje nejnovější fáze divadelní tvorby
pro roce 1945, oddělení současné literatury naváza\o na Lexikon česhé
literatut1 a projektovalo obsáhl;í Slo uníh českj,chspisouatel od roku 1945,
pŤičemžoběma slovníkrim autorsky vydatně pomáhali pracovníci brněnské
pobočky. oddělení liťerární teorie vedle tematologické a interpretační
problematiky literární vědy se stalo trižhlavním organizátorem mezinárodní
konference o českémstrukturalismu. U pŤíleŽitosti stého vyročínarození
Jana Mukďovského došIo tak po letech newaživ;ích kritik k ocenění vyznamu
strukturalismu pro moderní estetické myšlení a k vyzdviŽení jeho stále
podněťn;fch stránek. Na sluŽbu pro veŤejnost se vyrazně pŤeorientovala
rístavní knihovna a bibliografické stŤedisko, vytžívajici pŤi shromaždbvání
rídajrl o současnéliteratuŤe počítačovoutechniku. Neb5ívale se rozšíiila
spolupráce s vysokymi školami, zejména pŤi pedagogickém prisobení
pracovníkri. V roce 1991 zásluhtlu tehdejšího ministra národní obrany
L.Dobrovského získal Írstav i nové prisobiště v kasárnách JlŤího z Poděbrad
(na náměstí Republiky), když byl nucen opustit klášter na Strahově
navráceny Ťádu premonstrátri' Na začátku roku 1992 se z ristavu vydělilo
oddělení slavistiky a komparatistiky a stalo se součástí obnoveného
Slovanského ristavu.
Když po rozdělení státu vznikla k 1. lednu 1993 Akademie věd Ceské
republiky, jedním z jejích hlavrríclr počinri byla transformace pracovišť
vědeckého vyzkumu, vyvolaná podstatn;fm krácením rozpočtu akademie.
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Na jednotlivé ristavy měla rŮzn5; dopad. Ústav pro
českou a světovou literaturu jako jedno z největších pracovišť v rámci
společensk;ich vod postihla
velice citelně, aniž se bral oh]ed na skutečnost,
že stav v současná podobě
reprezentoval celkem tňi vědní obory, které by
mohly b;/t pěstová.'y,," tŤu.l'
samostatnych rístavech (bohemistika, světové literaiury,
divadelní věda)
'\!"lé najednom pracovišti udržovala právě pŤedstava
vzájemně se irrspt.
rující spolupráce. Vedle redukce lotremistity istav
tehdy opustili odborníci
n.a světové literatury, kteŤíměli na Filozofické fakultě
UťvytvoŤit základ
obnovované katedry srovnávacích literatur, a na r zná p.u.ouiště
se rozešli
divadelní vědci, z niclrŽ jen část nalezla nov5; ťrtulek
v bivadelním
stavu
ministerstva kultury.
Redukce si vyžádala změnu koncepce rístavu, pŤedevšíInpŤechod
.
na
jednooborovou instituci vyhrazenou pouze
studiu českéliteratury a literarněvědné teorie. I kdyŽ základní hromadné ukoly, Lexikon
českěhteratury
a Slouníh česfulchspisouatel ' od,roku 1945, ned'oznaly
změn, práce uvnitŤ
těchto oddělení musela se podňídit novyrn ztíženympodmínkám'
zejména
pokud šlo o časov;iharmonogr.atn prací. V této
situaci vydatně ristavu pomohl nově zavedeny systém grantri (celorepublikov5Íctr.
i akademick1ich ),
kter1Ítransformaci Akademie věd provázel a tte4i hlavně
umoŽnil efekiivně
pokračovat na projektech vyŽadujícíclr rozsáhlou
t movou spolupráci.
K 1. unoru 1993 došlo také ke změně ve vedení pracoviště,
káy se,'a
základě konkursu nov;im Ťeditelem stal V. Macuia
a jeho zá"tupcen'
PJanoušek. Nově byla též zvoIena vědecká rada a nakonec
."
pŤizprisobilo i jméno instituce, jeŽ se na podzim
"-á,'uroku 1993 vrátila
k
p vodnímu názvu Ustav pro českou literaturu.
o současné koncepční i
badatelské rovni ristavu svědčí to' že podstatná část jeho
činnostr .;e
pokryťa granty, ojeho současnych snahách pak skutečnost,
ževedle hlavních
badatelsk;ích rikolri k jeho vyrazn,lmaktivitám
patŤíi poŤádání odborn]ích
konferencí (napĚíklad o českéhyrrrně, o literárněvědn8m díle V.
Černého),
zejména pak setkání literárních bohemistri z celého světa v polovině
roku
1995, nebo vědeckou radou schválen;i projekt nové varianty
národnÍ
knihovny, jenž by pŤevedl na počítačová média kanonizované
texty
základních děl českéliteratury.
Pokusil jsem se načrtnout jakési vnitŤní dějiny tistavu, jeho promě.
ny jakoŽto instituce. Jistě podstatnější a pro obor i podnotnojsí
,^ale téŽ
nesrovnatelně náročnější by by| nástin vnitŤních proměn
oboru, v voje
literárněvědné problematiky, jak se odrazila v této instituci
a jak v ní
byla Ťešena. Snad i k tomu se naskytne pfileŽitost i čas
a hlavně téŽ
fundovan5i odborník, kter by s patŤičn;ímodstupem objektivně
a bez
apriorních pŤedsudkri pohlédl na peripetie ve vědecké historii
ristavu.

Ďoval z írstavu propuštěny M. Kačer), za redakce V. Macury vznikl obsáhlf
Slouník suětouych literdrních děI apŤímo v oddělení Pr uodce po suětoué
literdrní teorll. V osmdesát ch letech svéplody pŤinesla i orientace odděleni
literatury). Tlosky
teorie na historickou poetiku (Poetika česhémeziuÓ'Iečné
na
vy'tváŤení čtyŤdílpak
lexikog3afie
v
oddělení
zaměŤily
starého stavu se
ného základního kompendia českéliterárnívédy, Lexikonu česhéliteratuty.
TWo pozitivní aktivity uprostŤed normalizačního Írhoru ovlivnil také nikdy
nepŤer'ušeny kontakt Ťady pracovníkťr rístavu s těmi, kdoiej museli opustit;
rrskuťečĎovalse na pravideln ch by'toqích schtizkách (tzv. medvědáŤri) a
po celou dobu jej obětavě zajišťoval J. Kolár.
Listopad 1989 pŤinesl změny ve vedení ristavu (Ťeditel Z.Pešat, zástupce
V Macura) i vjeho personálním složení.Vrátila se podstatná část pracovníkri
vyhnan1fch za normalizace a na základě atestací írstav opustilo několik
odborne mené zdatnych jednotlivcri. Ustav byl koncipován jako těsně
vzájenrně propojené pracoviště, v němž l zkum českéliteraturyv kontextu
teorie by se nerněl vzdávat horizontu světov ch literatur a ty zase by se
měly zkoumat z hlediska vnitŤních vazeb s bohemistikou. Tomuto Írčelu
sloužilo celkem pět časopisri, které v ristavu vznikly a které vedle české
literatury byly zasvěceny divadelní vědě, světov m literaturám a s]avistice.
Jednoťlivá oddělení měla pŤitom své samostatné ríkoly. Kabinet českého
divadta pŤistoupil ke zpracování v voje nejnovější fáze divadelní tvorby
pro roce 1945, oddělení současné literatury naváza\o na Lexikon české
literatuta a projektovalo obsáhl Slouníh česk!,chspisouatel od roku 1945,
pŤičemŽoběma slovníkrim autorsky vydatně pomáhali pracovníci brněnské
pobočky. oddělení literární teorie vedle tematologické a interpretační
problematiky literární vědy se stalo téžhlavním organizátorem mezinárodní
konference o českémstrukturalismu' U pŽíleŽitosti stého vyročínarození
Jana Mukďovského došlo tak po letech newaáv ch kritik k ocenění vyznamu
strukturalismu pro moderní estetické myšlení a k vyzdvižení jeho stále
podnětn ch stránek. Na službu pro veŤejnost se vyrazně pŤeorientovala
stavní knihovna a bibliografické stŤedisko, vyuŽívající pŤi shromaždbvání
rídajri o současnéliteratuŤe počítačovoutechniku. Neb;fuale se rozšíŤi]a
spolupráce s vysokymi školami, zejména pŤi pedagogickém prisobení
pracovníkti. V roce 1991 zásluhou tehdejšího ministra národní obrany
L.Dobrovského získal írstav i nové p sobiště v kasárnách JlŤího z Poděbrad
(na nárněstí Republiky), když byl nrrcen opustit klášter na Strahově
navráceny Ťádu premonstrátti. Na začátku roku 1992 se z Ítstavu vydělilo
oddělení slavistiky a komparatistiky a stalo se součástí obnoveného
Slovanského ťrstavu'
Když po rozdělení státu vznikla k 1. lednu 1993 Akademie věd Ceské
republiky, jedním z jejích hlavních počin byla transformace pracovišť
vědeckého vyzkumu, vyvolaná podstatn;fm krácením rozpočtu akademie.
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Ustav pro českou literaturu byl založen schválením organizačního statutu
v roce 1947 Českou akademií věd a umění a posléze začleněn do struktury
vznikající Ceskoslovenské akademie věd.l Jako pracoviště určenék qfzkumu
českéliteratury byl sice vystaven dlouhodob1/m ideologick1fm tlakrim, ale
pŤesto na jeho pridě postupně'"rynistala rozsáblá základna literárněvědného
vyzkumu, která byla také zpočátku poměrně slušně finančně zajišťována'
V prriběhu let zde vznikla bohatá bohemistická literární a literárněvědná
knihovna a byl vy'tvoŤen solidní bibliografick1Í fond (zvláště unikátní
bibliografie
Retrospektivní bibliografie, ale i aktuální literárněvědná
pravidelně publikovaná v speciálních ročenkách). V šedesát]/'chletech se
v stavu zformovala masová opozice proti oficiálnímu glajchšaltování oboru,
pod jejímž tlakem byl v roce 1968 jmenován Ťeditelem vynikající odborník,
profesor F. Vodička. Zajeho krátkého vedení byla vytvoŤena promyšlená
koncepce pracoviště metodologicky zhodnocující koncept pražského
literárněvědného strukturalismu.
Tento plodn1/' wjvoj byl zmrazen na pŤelomu let šedesát1fch a sedmdesát;Ích. Pod záminkou sloučeníUstavu pro českou literaturu s literární
složkou Ustavu jazykťr a literatur došlo k jeho formálnímu rozpuštění, pŤi''novéinstituce'' nebyli jiŽ pŤijati mnozí dosavadní pracovníci ocejčemždo
chovaníjako ideotogicky nelyhovující; další' často špičkovíbadatelé zristali
v ristavu podmíněně, s omezenynri publikačními možnostmi a odsouzenr
k'.materiálovému v1fzkumu''. Dosavadní tikoly byly zrušeny (k tisku neby]
doporučen ani IV díl právě dokončenych akademick;/chDějin česhéliteratury
1918.1945), pŤerušena byla rovněž většina aspirantur a studijních pobytri.
Vědecká oddělení byla reorganizována a podŤízena prověŤenym straník m
většinou bez ohledu na jejich odbornou kvalifikaci. Zce|a znovu bylo ziízeno
ideologicky exponované oddělení literární teorie s myslem vytvoŤit v něm

l
Byl zŤízenjako samostatnébadatelsképracoviště'Jeho čirrnostbyla zahájena 1. 9.
akademie věd; k 1' 1' 1956 byl vjeho rámci
1948,k 1. 1. 1953 byl začleněndo Československé
z Í í z e nK a b i n e t p r o s t u c l i u mč e s k é hdoi v a d l a a k l ' 9 ' l 9 6 1 u s t a v e n aP o b o č k aÚ Č L v B r n o '
Na počátkunormalizace byl Ústav pro českouliteraturu sloučens literáměvědnou částiUstaw
jazykťra literatur a jako mnohooborová instituce pŤejmenovánk 5. 11' 1970 na Ústav pro
českoua světovou literaturu. S platnostík 1. 1. 1992 se zjeho struktury lrydělila literárněvědná
slavistika a po vzniku Akademie védČeskérepubliky na pŤelomulet 1992 a 1993 ajejí rozsiíhlé
transformaci bylo k 30. 4. 1993 z jeho prisobnosti vyděleno i studium českéhodivadla a
světov]y'chliteratur. Tato oborová restrukturace základního qfzkumu zabezpečujícípouze
dalšírozvoj literárněvědné bohemistiky vedla 1. 9. 1993 k obnoveníprivodníhonázvu.
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platformu pro systematickf v zkum českéa světové marxistické kritiky.
Tbto ''pŤebudování'.oboru se však nepodaŤilo uskutečnit do drisledkri. Propuš.
tění vědečtípracovníci udržovali po celé období norma|ízace uzké odborne
vztahy se zbyl5imi nositeli starší tradice ristavu (od roku Ig7O jíž Ústavu
pro českou a světovou literaturu) na pravideln;ich měsíčníchbytovych semináňích' na nichŽ se 1974-1989 postupně podílel i širšíokruh odborníkri z
pŤíbuzn;Íchobor (filozofir, historikri, uměnovědcri). Společně spolupracovali
na Ťadě rukopisn1/ch sborník ''vydávan ch'' většinou k jubileím pŤedních
literárních vědcri' kteŤí měli b;ít vyloučením z Akademie věd publikacne
umlčeni.
I tímto zprisobem vznikaly pod oficiálním ideologickym nátěrem pracoviště relativně svobodné prostory aktivity. Kabinet pro studium českého
divadla pokračoval v cenném projektu několikasvazkov;ích dějin; literární
historici se seskupili ko\emLexihonu českéliteratury, kter,! se tehdejšímu
vedení nikdy nepodaŤilo ideologicky zmanipulovat. Dokonce ani teoretické
oddělení nesplnilo očekávání v ně vk]ádané; ideologické írkoly byly odsunuty
a na poŤad dne se dostala i zde racionálně formulovaná témata: Slouník
literární teot.le,interpretační kompendia Rozumět literatuŤe, Pr ,uod,cepo
suětouéliterární teorii' Poetika českémeziuálečné literatury: Proměny ždnr .
.'Ideologové.'
se ve většině pracovních t;fmú ocitali v izolaci.
Tbansformace Ústavu pro českou a světovou ]iteraturu tak nebyla
zahájena shora, ale uskutečĎovala se pod pňímym tlakem naprosté většlny
pracovníkri, ktefi veŤejně vystoupili se sv5ími poŽadavkv bezprostŤedně
po 17' Iistopadu 1989. Nové vedení, ustavené na základě volby shromážděním vědeck;ich pracovník ristavu a schválené predsednictvem ČsRv,
nabídlo místa na pracovišti všern perzekvovaníryn byuďym kolegrim, zahájliro
rozsáhlé atestace odborné zptisobilosti zaměstnancri a rozloučilo se s těmi,
kteŤípo stránce odborné nelyhověli. Byla vytvoŤena nová struktura pracoviš.
tě, pŤi které byl akceptován fakt soustŤedění badatelri rrizn5Ích,vzájemně
propojen;Ích oborri (dějiny českéliteratury, teorie literatury, světová lite.
ratura a komparatistika, dějiny slovansk}ích literatur, literárněvědná biblio.
grafie a knihovnictví). K rístavu sejako autonomní regionáIní sloŽka vrátilo
oddělení brněnské, které bylo v osmdesá!Ích letech mechanicky a neristrojně
včleněno do krátkodobého Slovanského rístavu se sídlem v Brně.
Nová koncepce pracoviště směŤova]a k jeho pŤetvoŤeníve vzájemně
komunikující efektivní celek' umožĎující qfzkum české literatury v
bezprostŤední v azbě k problémrim literatury světové, k metodologickému
kontextu světové literární teorie a k otázkám českéhodivadla. Cílem bylo
vytvoŤitjediné a společnéliterárněvědné bibliografické centrum a uvolnit
pro jeho rozvoj dostatek prostňedk , zkoordinovatjeho koncepci a pŤizprisobit
bibliografickou
práci (od sedmdesát ch let opomíjenou a finančně
nedostatečně zabezpečovanou) možnostem a potŤebrímdoby. Na této základně
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Ústav pro českou literaturu byl zaloŽen schválením organizačního statutu
v roce 1947 Ceskou akademií věd a umění a posléze začleněn do struktury
1
vznikaj ícíCeskoslovenské akademie věd. Jako pracoviště určenék qf zkumu
českéliteratury byl sice vystaven dlouhodob;im ideologick;Ím tlakrim, ale
pŤesto najeho pridě postupně vynistala rozsáhlá základna literárněvědného
v5izkumu, která byla také zpočátku poměrně slušně finančně zajištbvána.
V prriběhu let zde vznikla bohatá bohemistická literární a literárněvědná
knihovna a byl vy'tvoien solidní bibliografick;Í fond (zvláště unikátní
bibliografie
Retrospektivní bibliografie, ale i aktuální literárněvědná
pravidelně publikovaná v speciálních ročenkách). V šedesát1fch]etech se
v stavu zformovala masová opozice proti oficiálnímu glajchšaltování oboru,
pod jejímž tlakem byl v roce 1968 jmenován Ťeditelem vynikající odborník,
profesor F. Vodička. Zajeho krátkého vedení byla vytvoŤena promyšlená
koncepce pracoviště metodologicky zhodnocující koncept pražského
literárněvědného strukturalismu.
Tento plodn5í vjwoj byl zmrazer' na pňelomu let šedesát;fch a sedmdesát ch. Pod záminkou sloučeníUstavu pro českou literaturu s literární
složkou Ústavu jazykri a literatur došlo k jeho formálnímu rozpuštění, pŤi.'nové
instituce.' nebyli jiŽ pŤijati mnozí dosavadní pracovníci ocejčemždo
chovaníjako ideologicky nelyhovující; další, často špičkovíbadatelé zristali
v rístavu podmíněně, s omezenymi publikačními možnostmi a odsouzenr
k'.materiálovému v}?zkumu''' Dosavadní rikoly byly zrušeny (k tisku nebyl
doporučen ani IV. díl právě dokončen;íchakademickychDějin česhéliteratury
1918-1945), pŤerušenabyla rovněŽ většina aspirantur a studijních pobyt .
Vědecká oddělení byla reorganizována a podŤízena prověŤen5im straníkrim
většinou bez ohledu na jejich odbornou kvalifikací. Zce|a znovu bylo zŤízeno
ideologicky exponované oddělení literární teorie s rimyslem vytvoŤit v něm

1
Byl zŤízenjakosamostatnébadatelsképracoviště.Jeho činnostbyla zahájena 1.9.
akademie věd; k 1. 1. 1956 byl vjeho rámci
1948' k 1. 1. 1953 byl začleněndo Československé
z i í z e n K a b i n e t p r o s t u d i u m č e s k é hdoi v a d l a a k 1 ' 9 . 1 9 6 r u s t a v e n aP o b o č k aÚ Č L v B r n e '
Na počátkunormalizace byl Ústav pro českouliteraturu sloučens literárněvědnou částíÚstaw
j azykri a literatur a jako mnohooborová instituce piejmenován k 5. 11. 1970 na Ústav pro
českoua světovou literaturu. S platností k 1. 1. 1992 se zjeho struktury lydělila literrírněvědná
slavistika a po vzniku Akademie věd Českérepubliky na pňelomu let 1992 a 1993 ajejí rozsrí}rlé
transformaci bylo k 30' 4. 1993 z jeho prisobnosti vyděleno i studium českéhodivadla a
světoq/ch literatur. Tato oborová restruktuace základního v1fzkumu zabezpečujícípouze
dalšírozvoj literárněvědné bohemistiky vedla 1. 9. 1993 k obnoveníprivodníhonázvu.
Ďoo

platformu pro systematicky qízkum českéa světové marxistické kritiky.
Tbto'.pŤebudování'. oborrr se však nepodaŤilo uskutečnit do drisledkri. Propuštění vědečtípracovníci udrŽovali po celéobdobí normalizace írzkéodborné
vztaby se zbyl]y'mi nositeli starší tradice ristavu (od roku 1970 jíž Ústavu
pro českou a světovou literaturu) na pravideln;ích měsíčníchbytor1ích semináŤích, na nichŽ se 1974-1989 postupně podílel i širšíokruh odborníkri z
pÍíbuzn;ich oborri (filozofir, historik , uměnovědcri). Společně spolupracovďi
na Ťadě rukopisn;Ích sborníkrj ,'vydávanych'. většinou k jubileím pŤedních
literárních vědcri, kteŤí měli b]ft vyloučením z Akademie věd publikačně
umlčeni.
I tímto zplisobem vznikaly pod oficiáIním ideologick;ím nátěrem pracoviště relativně svobodné prostory aktivity' Kabinet pro studium českého
divadla pokračoval v cenném projektu několikasvazkov;ích dějin; literární
historici se seskupili ko|'em Lexikonu českéliteratury, ktery se tehdejšímu
vedení nikdy nepodarilo ideologicky zmanipulovat. Dokonce ani teoretické
oddělení nesplnilo očekávání v ně vkládané; ideologické rikoly byly odsunuty
a na poŤad dne se dostala i zde racionálně formulovaná témata: Slouník
literá,rní teorle, interpretační kompendia Rozumět literatuŤe, Pr lodce po
suětouéliterární teorii, Poetika česhémeziu lečnéliteratury: Proměny žánr .
''Ideologové.'
se ve většině pracovních t mri ocitali v izolaci.
Tbansformace Ústavu pro českou a světovou literaturu tak nebyla
za]r'ájena shora, ale uskutečĎovala se pod pÍím;Ímtlakem naprosté většrrry
pracovníkti, kteŤí veŤejně vystoupili se sv}imi poŽadavky bezprostŤedně
po 17' listopadu 1989. Nové vedení, ustavené na základě volby shromážděním vědeck;fch pracovníkťt stavu a schválené pŤedsednictvem ČsAv,
nabídlo místa na pracovišti všem perzekvovan]Ím by/ď}Ťn kolegrim, zahájilo
rozsáhlé atestace odborné zprisobilosti zaměstnancri a rozloučilo se s těmi,
kteĚí po stránce odborné nevyhověli. Byla vytvoŤena nová struktura pracoviště, pŤi které byl akceptován fakt soustňedění badatelri rrizn ch, vzájemně
propojen ch oborri (dějiny českéliteratury, teorie literatury, světová literatura a komparatistika, dějiny slovansk1/'ch literatur, literárněvědná bibliografie a knihovnictví). K ristavu se jako autonomní regionální stožka vrátilo
oddělení brněnské, které bylo v osmdesá|ich letech mechanicky a neristrojně
včleněno do krátkodobého Slovanského rístavu se sídlem v Brně'
Nová koncepce pracoviště směŤovala k jeho pŤetvoŤeníve vzájemně
komunikující efektivní celek, umožĎující q/zkum české literatury v
bezprostŤední v azbék problémrim literatury světové, k metodologickému
kontextu světové literární teorie a k otázkám českého divadla. Cílem bylo
vytvoŤitjediné a společnéliterárněvědné bibliografické centrum a uvolnit
projeho rozvoj dostatek prostŤedkri, zkoordinovatjeho koncepci a pŤizprisobit
bibliografickou
práci (od sedmdesát;Ích let opomíjenou a finančně
nedostatečně zabezpečovanou) možnostem a potŤebám doby. Na této zák]adně
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se ílstav počínajerokem 1990 začď otevírat veŤejnostijako rrnikátní centrum
literárněvědn
ch informací a vyznamné prisobiště odborníkri v oboru literární
vědy a divadla.
V této situaci tistav zastihla restrikce akademického rozpočtu v roce
1993 a následny pŤíkaz k prudkému sníženípočtu vědeck1fch pracovníkri;
doporučení akademické atestační komise znamenalo de facto také zánik
cel ch oborri na pridě Akademie věd (teatrologie spolu s hudební sekcí,
komparatistika a světové literatury).
PŤes obecné problérny, které tzv. transfer pracovníkri Akademie věd
globálně provázely (nedrivěra ze strany vysok;/'ch škol, nedostatečná
pŤipravenost, ba pŤekotnost celého procesu), |zeŤíci, že se vedení ristavu
podaŤilo vytvoŤit pŤedpoklady pro pŤechod alespoĎ jakžtakž ucelenych
v5izkumnych t;fmri, jejichŽ činnost bylo nutné ukončit, na jiná odborná
pracoviště: na vysoké školy, zejrnéna na Filozofickou fakultu Univerzity
Karlovy, kam pŤecházeli pracovníci oddělení světov;Ích literatur, a do
Divadelního stavu Ministerstva kultury CR, v němž nalezla uplatnění
rozhodující skupina odborník Kabinetu pro studium českého divadla'
Ačkoli byl tento proces značně bolestn;Í, zttáty pro jednotlivé obory se
společně podaŤilo pŤece jen minirnalizovat.
Ustav se nicméně změnil v čistě bohemistické pracoviště a zŤekl se tak
nutně Ťady aktivit s větším mezinárodním dosahem. Základem jeho vědecké
činnosti se staly projekty národního vyznamu, a to jak lexikografické
(zejména Lexihon českéliteratury, jehož druh1i' dvousvazkov;Í díl vyšel v
roce 1993 a získal prestižní cenu Hlávkovy nadace, nebo Slouníh česhj,ch
spisouatel od rohu 1945),tak bibliografické (koncepce národního centra
literárněvědné informatiky)' Rezignace na pŤedstavu mnohooborového
pracoviště vedla v roce 1993 i k obnovení jeho privodního názvu.
Ústav pro českou literaturu usiluje dnes o rovnováhu malého počtu
rozsáhl.ích kolektivních projektťr národního v5Íznamu s individuálním vyzkumem nebo s časově vymezenymi rikoly menších operativních t;Ímri'
CíIem takové koordinace bylo upevnění ristavu vjeho roli stŤediska literárněvědné bohemistiky s kvalitní a dostupnou knihovnou a s fungující biblio.
grafickou základnou (ristav se ujal rílohy garanta v oblasti literárněvědn5Ích
informací a spolupracuje v této oblasti s Ťadou odborn1fch a pedagogickoodbornych pracovišť z celé republiky). Vtomto směru bylo jiŽ bezprostŤedně
,.akademického.'
po roce 1989 revidováno tradiční postavení stavu jako
pracoviště uzavŤeného do sebe: driraz ve vědecké práci byl naopak položen
na všestrannou komunikaci s veŤejností, na pŤesahy k pedagogické aktivitě
a na rikoly, v nichŽ je ťrstavjako soustŤedění odborníkri nezastupiteln1f .
T\rto strategii rjstav bude rozvíjet i v nejbliŽší budoucnosti: v roce 1991
zaháji| a od roku 1993 poŤádá pravidelně celoroční postgraduální kursy
určenémladším pracornríkrim lysokych škol, vědeck;fch a kulturních institu.
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cí;od roku 1994 spolupracuje pfi vytváŤeníkatalogizačnísítěLibrary Information Network of the Czech Academy of Sciences (LINCA) jako součásti
mezinárodníhoinformačníhosystémuINTERNET, od poloviny roku 1995
zahájí rea|ízaci rozsáh]ého projektu Ceské elektronické knihovny.
Znainé risilíristav rovněžvěnuje zkvalitnění svéedičníčinnosti,která
byla do roku 1989 omezena na ojedinělé(azpožděné)publikováníbibliografick ch ročenek'V nově za|oŽenéedici privodníchvědeck;fchprací URSUS,
jejížtisk a náklad ristav plně zabezpečuje,
bylo od roku 1991 publikováno
dvanáct kriižníchtitulri; írspěšnáje spolupráce s Ťadounakladatelství v
Praze i v regionech.
Ustav pro českouliteraturu si nikdy nemohl stěŽovat na nedostatek
podpory veŤejnosti.Tladičníprestižnípostaveníliteratury v novodobéčeské
společnostivyvolávalo snahy zŤíditpodobnév1fzkumnécentrum věnované
české
slovesnostijiž pŤed2. světovouválkou' Pokud si stav udržíi nadále
statut odbornéhostŤediska'opírajícího
se o rozsáhlébibliograficko.inforpotŤebámuniverzit i
mačnízázemí literární vědy a současněotevŤeného
individuálním badatelrim,jako tomu bylo v posledníchpěti letech, bude
mít podle méhonázoru všechnypŤedpokladyk tomu, aby byl i nadále kulturní veŤejnostívnímán jako nepominutelná a nezastupitelná instituce.

STRUKTURA
A CINNOST USTAVU,
KONFERENCE
A BIBLIOGRAFIE

PETR SISLER
VĚoncxÁ nena
Vědecká rada,jeŽje podlestanovAkademie věd poradnímorgánemŤeditele
a vedení zejménav koncepčníchotázkách, se ustavila poprvéna počátku
roku 1990 volbou v plénuvědeck ch a odborn ch pracovníkri ristavu (ejím
pŤedsedoubyl 1990-92PhDr. Mojmír otruba, DrSc., 1992-93PhDr. JiŤí
Hol;Í,DrSc., od 1994 jí pŤedsedáPhDr. Zdeněk Pešat, DrSc.). Zprvu se
zabyva|a zvláště rehabilitacemi, atestacemi všechbadatelsk ch pracovníkri
a kritérii pro hodnoceníjejich práce. Poté spolu s vytváŤenímvědecké
koncepce ristavu sledovala i činnostvšech jeho oddělení,spolupráci s
vysok;imi školami a vědeckou v]fchovumlad;íchodborníkri.obdobnéríkoly,
a zejménakoncepčníčinnostinstituce, zristaly hlavní náplní práce i nové
vědeckérady,která vznikla po reorganizaci stavu a pojeho restrukturaci
na vylučněbohemisticképracoviště.Ustavila se opět volbou v roce 1993.
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se ristav počínajerokem 1990 začď otevírat veŤejnostijako unikátní centnrm
literárněvědn;fch iďormací a vyznamné p sobiště odbornftri v oboru literární
vědy a divadla.
V této situaci rístav zastihla restrikce akademického rozpočtu v roce
1993 a následn;Í pÍíkaz k prudkému snížení počtu vědeck;Ích pracovníkri;
doporučení akademické atestační komise znamenalo de facto také zánik
celych oborťr na p dě Akademie věd (teatrologie spolu s hudební sekcí,
komparatistika a světové literatury).
PŤes obecné problémy, které tzv. transfer pracovníkri Akademie věd
globálně provázely (nedrivěra ze strany vysok1/'ch škol, nedostatečná
pŤipravenost, ba pŤekotnost celého procesu), Lze Ííci, že se vedení stavu
podaŤilo vytvoŤit pŤedpoklady pro pŤechod alespoĎ jakžtakŽ ucelenych
vyzkumn;ich t:Ímri, jejichŽ činnost bylo nutné ukončit, na jiná odborná
pracoviště: na vysoké školy, zejména na Filozofickou fakultu Univerzity
Karlovy, kam pŤecházeli pracovníci odděIení světov;Ích literatur, a do
Divadelního ristavu Ministerstva kultury CR, v němž nalezla uplatnění
rozhodující skupina odborníkri Kabinetu pro studium českého divadla'
Ačkoli byl tento proces značně bolestn , ztráty pro jednotlivé obory se
společně podaŤilo pŤece jen minimalizovat.
Ustav se nicméně změnil v čistě bohemistické pracoviště a zŤekl se tak
nutně Ťady aktivit s větším mezinárodním dosahem. Základem jeho vědecké
činnosti se staly projekty národního vyznamu, a to jak lexikografické
(zejména Lexihon českéliteratury, jehož druh , dvousvazkov1f díl vyšel v
roce 1993 a získal prestižní cenu Hlávkovy nadace, nebo Slouník českj,ch
spisouatel od rohu 1945), tak bibliografické (koncepce národního centra
literárněvědné informatiky). Rezignace na pŤedstavu mnohooborového
pracoviště vedla v roce 1993 i k obnoveníjeho privodního názvu'
Ustav pro českou literaturu usiluje dnes o rovnováhu malého počtu
rozsáhlrÍch kolektivních projektri národního vfznamu s individuálním q,Ízkumem nebo s časově vymezenymi rikoly menších operativních t m .
Cílem takové koordinace bylo upevnění ristavu vjeho roli stŤediska literárněvědné bohemistiky s kvalitní a dostupnou knihovnou a s fungující biblio.
graflckou základnou (Írstav se ujal írlohy garanta v oblasti literárněvědn
ch
informací a spolupracuje v této oblasti s Ťadou odborn}ích a pedagogickoodbornych pracovišť z celé republiky)' V tomto směru bylojiž bezprostŤedně
po roce 1989 revidováno tradiční postavení ristavu jako '.akademického.'
pracovišťě uzavŤeného do sebe: driraz ve vědecké práci byl naopak položen
na všestrannou komunikaci s veŤejností, na pŤesahy k pedagogické aktivitě
a na rikoly, v nichŽ je Írstav jako soustŤedění odborníkri nezastupiteln;í.
Ttrto strategii ristav bude rozvíjet i v nejbliŽší budoucnosti: v roce 1991
zaháji| a od roku 1993 poŤádá pravidelně celoroční postgraduální kursy
určenémladším pracovník m vysokych škol, vědeck;fch a kulturních institu-
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cí;od roku 1994 spolupracuje pŤivytváŤeníkatalogizačnísítěLibrary Information Network of the Czech Academy of Sciences (LINCA) jako součásti
mezinárodníhoinformačníhosystémuINTERNET, od polovinyroku 1995
zahájí rea|izaci rozsáhlého projektu Českéelektronické knihovny'
ZnačnérlsilírístavrovněŽvěnuje zkvalitnění svéedičníčinnosti,která
byla do roku 1989 omezena na ojedinělé(a zpožděné)
publikování bibliografick;fch ročenek.V nově zaloŽenéedici privodníchvědeck ch prací URSUS,
jejíŽtisk a náklad ristav plně zabezpečuje,
bylo od roku 1991 publikováno
dvanáct krližníchtitulri; írspěšnáje spolupráce s ňadou nakladatelstvi v
Praze i v regionech.
Ustav pro českouliteraturu si nikdy nemohl stěžovatna nedostatek
podpory veŤejnosti.Ttadičníprestižnípostaveníliteratury v novodobéčeské
společnostivyvolávalo snahy zŤíditpodobnévyzkumnécentrum věnované
české
slovesnostijiž pŤed2. světovouválkou. Pokud si rjstav udrŽíi nadále
statut odbornéhostŤediska,opírajícího
se o rozsáhlébibliograficko-informačnízázemí literární vědy a současněotevŤeného
potŤebámuniverzit i
individuálním badatel m, jako tomu bylo v posledníchpěti letech, bude
mít podle méhonázoru všechnypŤedpokladyk tomu, aby byl i nadále kulturní veŤejnostívnímán jako nepominutelná a nezastupitelná instituce.

STRUKTURA A čINNosT Úsravu.
KONFERENCE

A BIBLIOGRAFIE

PETR SISLER
VĚoncxÁ naoe
Vědecká rada, ježje podle stanov Akademie věd poradním orgánem Ťeditele
a vedení zejménav koncepčních
otázkách, se ustavila poprvéna počátku
roku 1990 volbou v plénuvědeck ch a odborn;f'chpracovníkri ristavu Qejím
pŤedsedoubyl 1990-92PhDr' Mojmír otruba, DrSc., 1992-93PhDr. JiŤí
Holy, DrSc', od 1994 jí pňedsedá PhDr' Zdeněk Pešat, DrSc.). Zprvu se
zabyva|a zvláště rehabilitacemi, atestacemi všechbadatelsk;fchpracovníkri
a kritérii pro hodnoceníjejich práce. Poté spolu S vytváŤenímvědecké
koncepce rístavu sledovala i činnostvšech jeho oddělení,spolupráci s
lysok1/mi školami a vědeckou v chovu mlad1/'chodborníkri.obdobnérikoly,
a zejménakoncepčníčinnostinstituce, zristaly hlavní náplní práce i nové
vědeckérady, kterávznikla po reorganizaci ristavu a pojeho restrukturaci
na vylučněbohemisticképracoviště'Ustavila se opět volbou v roce 1993.
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Během osmdesát ch let patŤiloodděleníteorie, v němŽ byli zaměstnáni
většinou pracovníci mladšího a stŤedníhověku, k nejproduktivnějším
pracovištím ristavu. Vznikly zde mimo jiné kolektivní publikace Poetika
literatu,} (1987) a Pr uodcepo suětouéliterdrní teorii
české
rneziuá,Iečné
(1988).Ve v;fzkumu literární teorie a poetologieoddělenípokračujei od
konce roku 1989 za spoluričastidvou pŤedníchpracovníkri, kteŤíse vrátili
v rámci rehabilitací, Miroslava Cervenky a Mi]ana Jankoviče.K tisku byly
postupně pŤipraveny a vydány novékolektirrrrípráce: vysokoškolská pŤíručka
Kapitoly z teorieliterdrníhodíla 1 (1993),v návaznosti na staršípublikaci
Rozumět literatuŤeI (1986)soubor interpretací Česháliteratura 1945.1970
(1992),jehožpokračovánímse stala knihaČeskj Parnas (interpretaceobdobí
1970-1990;1993),a rovněžteoretickékompendium Proměny subjektu I,Il
(1993, 1994)'věnovanépoeticečeské
literatury první poloviny 20. století.
Pozornost byla věnována i dvěma dosud zanedbávan]Ímteoretick;fm obor m,
versologii a textologii (pŤíručkaTextologie _ teorie a edičnípraxe' 1993).
V současnémobdobíje rozpracován grantov;í kol Literd'rnítematologie
(souborsémantickyorientovanych pracík problematicetematiky literrárního
díla) a pokračujestudium versologie (systematicky prrizkum poezie českého
obrození, studie ze srovnávací slovanské metriky). oddělení zabezpeč,uje
redakčnípŤípravuvědeckéhočasopisuČeská literatura.
ooorcr-aNÍ oĚ.rn čpsxÉLITERATI']RYA LEXIKoGRAFIE
(vedoucí:
doc.PhDr.JiŤíopelík,CSc.)
oddělení svou základní orientací literárněhistorické se uŽ od poloviny
sedmdesálfch let soustŤed'uje- a to v souvislosti se setrvalou personální
literatury &CL);
restrikcí stálejednostranněji _ na sestaveníLexihonu české
klasická literárněhistorická práce píic}rrázípovětšině ke slovu v podobě
pŤíspěvkrina vědeck1fchkonferencích,kandidátsk;Ích prací,časopiseck;fch
''mimo rivazek,,.Sám ZC.L staví
studií, edic a komentáŤ k nim a podobně
domácí literární lexikografii na kvantitativně i kvalitativně nov;ístupeĎ.
Zárnérem3500 hesel rozvrž,enj,c|tdo4 díl je podat obraz českéhopísemnictví
od nejranějšíhostadia staroslověnskéhoa latinského do 20. století (zde
s omezením na autory debutujícído roku Ig45), a to slovníkovymi hesly
o individuálních činitelích literárního v'voje: osobních (spisovatelé
beletristé - i pro mládež, odborní spisovatelé o českéliteratuŤe,
pŤekladatelé),
knižních(almanaclry,sborníky),časopiseckycha institucionálních (nakladatelství, spolky a skupiny' vědecké společnosti),Heslo
zahrnuje detailní biografii, literární charakteristiku formou objektivního
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popisu, riplnou primární a vyběrovou sekundární bibliografii. Adresátem
LCL je zainteresovan;fčtenáŤ(učitelé,studenti, knihovníci, redaktoŤi,
dramaturgové,literární vědci sami, náročníčtenáĚi);v rámci oboru je ^LČZ
základnou pŤíštíchslovník specializovan;fch nebo popularizačních.
První díl LČL (A-G) vyšel 1985, druh díl ve 2 Ávázcích(H-J, K-L +
Dodatky A-G) 1993. TŤetídíl (M-Ř), na jehoždoredigováníbyl získán grant
ČR, bude do nakladatelství odevzdán v prriběhu roku 1996' Dokončení
čtvrtého- nejobjemnějšího- dílu (S.Ž + Dodatky A-Ř) závisí na personální
situaci oddělení.
Po roce 1989 byl v oddělenípodroben věcnéa stylistické autorskérevizi
(s doplněním bibliografie) text čtvrtéhodílu akademick;Ích Dějin česhé
Iiteratury, kter1Íbyl privodně odevzdán nakladatelství Academia v roce
1968' jehožvydání však bylo nastávající''normalizací,'znemožněno;svazek
navazujícína pŤedchozídíly 1.3,vydanév letech 1959-61,vyšelv záíi lgg5'
OooĚr,pNÍ soUčAsNÉ LITERATURY
(vedoucí: PhDr. Pavel Janoušek, CSc.)

oddělenívzniklo najaŤe 1990 s cílem napsat Slouník česh!,chspisouatel
od rohu 1945. Projektby měl by1tprvním slovníkem, kter1Ívedle sebe postaví
spisovatele ze všech tŤívětví česképoírnorové literatury. S pŤihlédnutím
ke specifice daného obdotríčasově nayáženal.exikon českéliteratury a zhruba
v 900 heslech zpracuje základní informace o v1Íraznějšíchautorsk ch
osobnostech poválečnych desetiletí' Út<ot1e ŤízenčtyŤčlennouredakcí; na
psaníjednotlivych hesel se vedle ostatních členri oddělení podílí nejen Ťada
pracovníkri ristavu, ale i více než čtyŤicet externistti' Z pracovních drivodri
byl projekt rozčleněn do dvou díl (1' A.L; 2. L-Žl; první díl byl na jaŤe
1995 odevzdán do tisku.

PonoČxa Účr, v snNĚ

(vedoucí:
PhDr. MiroslavZelinskÝ,CSc.)
Brněnská pobočka má statut samostatného oddělení ÚČL. Její pracovníci
píšíhesla pro čtyŤdíInyLexihon česhéliteratury a dvoudíln;Í Slo uníh česklch
spisouatel
od rohu 1945; autorsky a redakčně piipravili
slovníková
kompendia o česképrÓze poválečného období: Slouníh česhéhorornánu
1945-1991 (L992) a Slouník česhéprÓzy 1945-1994 (1994). Pobočka rizce
spolupracuje s bohemistick;fmi katedrami Masarykovy univerzity v Brně,
Palackého univerzity v olomouci a ostravské univerzity.
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oonĚlnNÍ TEoRIE

(vedoucí:doc' PhDr. JiŤí Hol , DrSc.)

Během osmdesá|fch let patŤiloodděleníteorie, v němž byli zaměstnáni
většinou pracovníci mladšího a stŤedníhověku, k nejproduktivnějším
pracovi.štímrístavu. Vznikly zde mimo jiné kolektivní publikace Poetika
literatu'y (1987) a Pr uodcepo suětouéliterdrní teorii
české
meziuá,Iečné
(1988).Ve v zkumu literární teorie a poetologieoddělenípokračujei od
konce roku 1989 za spoluričastidvou pŤedníchpracovníkri, kteŤíse vrátili
v rámci rehabilitací, Miroslava Cervenky a Mi]ana Jankoviče.K tisku byly
postupně pŤipraveny a vydány novékolektirrrrípráce: vysokoškolská pŤíručka
Kapitoly z teorieliterdrníhodíla 1 (1993),v návaznosti na staršípublikaci
Rozumět literatuŤeI (1986)soubor interpretací Česhdliteratura 1945.1970
(1992),jehožpokračovánímse stala knihaČeskj Parnas (interpretaceobdobí
1970-1990;1993),a rovněžteoretickékompendium Proměny subjektu I,II
(1993, 1994)'věnovanépoeticečeské
literatury první poloviny 20. století.
Pozornost byla věnována i dvěma dosud zanedbávan:Ímteoretick;fm oborťrm,
versologii a textologii (pŤíručkaTextologie _ teorie a edičnípraxe, 1993).
V současnémobdobíje rozpracován grantoqí ilkol Literá'rní tematologie
(souborsémantickyorientovanych pracík problematicetematiky literrirního
díla) a pokračujestudium versologie (systematick prtizkum poezie českého
obrození, studie ze srovnávací slovanské metriky). oddělení zabezpeétfie
redakčnípŤípravuvědeckéhočasopisuČeská literatura.
oooĚr.nNÍ DĚJnY ČEsKÉLITERATURY A LExIKoGRAFIE
(vedoucí:
doc.PhDr.JiŤíopelík,CSc.)
oddělení svou základní orientací literárněhistorické se už od poloviny
sedmdesálfch let soustŤed'uje_ a to v souvislosti se setrvalou personální
literaturv &ČL);
restrikcí stálejednostranněji - na sestaveniLexikonu české
klasická literárněhistorická práce píictrází povětšině ke slovu v podobě
pŤíspěvkrina vědeck1fchkonferencích,kandidátsk;Ích prací,časopiseck ch
''mimo vazek,..Sám ZCL staví
studií, edic a komentáŤ k nim a podobně
domácíliterární lexikografii na kvantitativně i kvalitativně noqf'stupeĎ.
Zárn&em3500 hesel ronrržen ch do 4 díl je podat obraz českéhopísemnictví
od nejranějšíhostadia staroslověnskéhoa latinského do 20. století (zde
s omezením na autory debutujícído roku 1945), a to slovníkovymi hesly
o individuálních činitelích literárního q|'voje: osobních (spisovatelé
beletristé - i pro mládež, odborní spisovatelé o českéliteratuŤe,
pŤekladatelé),
knižních(almanachy,sborníky),časopiseckycha institucioná]ních (nakladatelství, spolky a skupiny, vědecké společnosti)'Heslo
zahrnuje detailní biografii, literární charakteristiku formou objektivního
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popisu, riplnou primární a vfběrovou sekundární bibliografii. Adresátem
LCL je zainteresovan]i čtenáŤ (učitelé, studenti' knihovníci, redaktoŤi,
dramaturgové, literární vědci sami, nároční čtenáŤi);v rámci oboru je LČL
základnou pŤíštíchslovníkri specializovan;ích nebo popularizačních.
První díI LČL (A-G) vyšel 1985, druh díl ve 2 Ávázcíc|t (H.J, K-L +
Dodatky A-G) 1993. TŤetí díl (M-Ř), na jehoŽ doredigování byl získán grant
ČR, bude do nakladatelství odevzdán v prriběhu roku 1996. Dokončení
čtvrtého - nejobjemnějšího - dílu (S.Ž + Dodatky A-Ř) závisí na personální
situaci oddělení.
Po roce 1989 byl v oddělení podroben věcné a stylistické autorské revizi
(s doplněním bibliografie) text čtvrtého dílu akademick;Ích Dějin česhé
literatury, kter1Í byl privodně odevzdán nakladatelství Academia v roce
1968, jehož vydání však bylo nastávající ',normalizací,, znemožněno; svazek
navanljící na pŤedchozí díly 1.3, vydané v letech 1959-61, r,yšel v záíí lgg5'

OooĚr,nNÍ soUČAsNÉ LITERATURY
(vedoucí: PhDr. Pavel Janoušek, CSc.)

oddělenívzniklo najaŤe 1990 s cílemnapsat Slouník česhlchspisouatel
od roku 1945. Projektby měl byítprvním slovníkem,kter1Ívedle sebe postaví
spisovatele ze všech tŤívětví česképoÍrnorovéliteratury. S pŤihlédnutím
ke specifice danéhoobdotríčasověnaváže na I'exihon česhé
literatury a zhruba
v 900 heslech zpracuje základní informace o v,!.raznéjších
autorsk;fch
osobnostechpoválečnychdesetiletí.Út<ot5eŤízenčtyŤčlennou
redakcí;na
psaníjednotlivych hesel se vedle ostatníchčlenrioddělenípodílínejen Ťada
pracovníkri ristavu' ale i více nežčtyŤicetexternist ' Z pracovních drivodri
byl projekt rozčleněndo dvou díl (1' A-L; 2. L-Ž); pr-vnídíl byl na jaŤe
1995 odevzdán do tisku.
PosoČKA Účr, v snNĚ

(vedoucí:
PhDr. Miroslav ZelinskÝ.CSc.)
Brněnská pobočka má statut samostatného oddělení ÚČL. Její pracovníci
píšíhesla pro čtyŤdíInyLexihon česhéliteratury a dvoudíln;í Slo uník česklch
spisouatel
od roku 1945; autorsky a redakčně piipravili
slovníková
kompendia o česképrÓze poválečného období: Slouníh česhéhororndnu
1945-1991 (L992) a Slouník česképrÓzy 1945-1994 (1994). Pobočka rizce
spolupracuje s bohemistick1fmi katedrami Masarykovy univerzity v Brně,
Palackého univerzity v olomouci a ostravské univerzity.
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LITERÍRNĚVĚDNfCH
INFoRMACÍ
(vedoucí:
PhDr. Věra Buriánková)

Z knihovny, staročeského archívu a malého |fmu bibliografri vzniklo oddělení, které má několik informačních zdrojri' Zák|ad oddělení tvoŤíknihov\aza|oženáy roce 1949. obsahuje asi 115 000 svazkli (dnes zahrnuje bohe.
mistickou knihovnu a fondy oddělení světov ch literatur a Kabinetu pro
studium českéhodivadla) aje jedinou literárněvědně specializovanou knihovnou v republice. V rámci grantového rikolu bylo v roce 1994 zahájeno
její databázové zpracování. MimoŤádně cennou složku oddělení pŤedstavují
bibliografické fondy. Retrospektivní bibliografická kartotéka zahrnuje pŤibl1Žné2 500 000 ridajri (z pŤibližně 500 periodickfch i neperiodick11Íchtitulri)
a pokr vá období od poloviny 18' do poloviny 20. století. V roce 1992 byly
obnoveny redakční a excerpční práce; v konečné podobě bude kartotéka
zahrnovat vedle oddílu autorského a odkazového i časopiseckou a věcnou
část. V rámci grantového kolu vzniká od roku 1993 zjejího základu databáze Věcn;i informační thesaurus obecně literárního, vědeckého a společenského bytí českénárodní kultury 1770-1945. Kartotéka knižních pŤekladri
( 1870-1903) je doplĎována. Na bibliografii poválečné českéliterární vědy,
ktetá za léta 1945.1980 byla zpracována knižně (v publikacích Česhá literá,rní uěda), navazuje počítačovádatabáze, do nížjsou zpětně w|oženy jíž
téměŤvšechny iidaje z desetiletí 1981-89; databáze od roku 1990 do současnosti je pr běžně aktualizována (pŤibližně z 330 periodik).
Součástí odděIeníje téžbiograflcky archív (soubor biografick;fc!' ridajri'
qístŤiŽk a dotazníkri, najehoŽ podkladechje vytváŤena databáze Ceskych
literárních osobností, a dále staročeská sbírka (kopie a mikrofilmy staroslověnsk;Ích památek a bohemikálních rukopisŮ a tisk )'
V odděleníje vytváŤena lokální počítačovásíť,která propojíjednotlivé
zdroje informací a která v budoucnu zpŤístupní ristavní bibliografické i
knihovní fondy v rámci mezinárodního systému INTERNET.

CpsxÁ LITERATURA
(Časopispro literární vědu)
Vedoucí redaktor: Miroslav Červenka; redakce: Marie Havránková,
JiŤí Hol!, Milan Jan]<ovič,Petr Kaiser'

Rokem 1995 vstupuje Českáliteratura do 43. ročníku.Během čtyricetilet
si vytvoŤila pověst čelnéhovědeckéhočasopisu,uznávaného doma a vysoce
ceněnéhov zahraničí.Věnuje se českéliterární historii a problémrim
literárněteoretick1/m, kromě studií a esejistick;fch rozhledri otiskuje
dokumenty a polemiky' pŤinášírecenze odborn;fchknih, zprávy o vědeckych
konferencích v;Íznamn1fchpro bohemistiku. V ČeskéliteratuŤe publikují
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spolu s pracovníky stavu bohemisté a lit,erární teoretici ze všech vysok ch
škol a jin;fch odborn1fch institucí v Ceské republice' Jednou ročně ie celé
číslověnováno pŤedstavení některého z vědeckyích pracovišť souborem studií
všech jeho pracovníkri (univerzita v ostravě, mnichovská bohemistika aj.).
objevují se ukázky z kolektivních prací (napŽr.k]ad z l'exihonu česhéliteratury,
ze Slouníku česhlch spisouatel ' od roku 1945, ze dvou svazkri interpretací
pováIečné české]iterattrry)' Časopis uverejriuje téŽ príspěvky prednictr
zahraničních literárních vědcrj, zvlášť teoretikri a bohemistú (napŤrtlad
Jurij Lotman, Janusz Slawiíski, Thomas G. Winner, Herta Schmidová,
Sylvie Richterová a další).Česká literatura vychází šestkrát ročně,celkovy
rozsah pŤedstavuje více neŽ 650 (pŤes 1000 rukopisnych) stran.

URSUS
(Knižní edice privodních vědeck1/ch prací)
Edice byla za|ožena v roce 1991 jako knižní Ťada určená k publikování
studií vytvoŤen;Ích v stavu na základě individuálních nebo t;ímovych
vědeckych projektri.
Dosud bylo v edici Ursus vydáno dvanáct titulri. osm z nich jsou práce
individuďní - M. Cervenk a.'Z uečerníšholy uersologie II, Igg7 (sv. 1); P.Blažíček:Sebeuuědomění poezie, 1991 (sv. 2); V. Svatoí: Epické zdroje romtinu,
1993 (sv. 3); P. Janoušek: Studie o dramatu, 1993 (sv' 6); A. Jedličková:
Ke komu mluuí uyprauěč, 1993 (sv. 8); L. Merhaut: Cesty stylizace, 1994
(sv. 9); M. Kubínová Sondy do sémiotihy literárního díla, 1995 (sv. 10);
J. Hol;f : Problémy nouéčeshéepihy, 7995 (sv. 11 ). CtyŤi tituly pÍedstavují
v}ísledky t;imového v5Ízkumu - Román a,,genius loci,, (ted. A. Housková
a Z. Hrbata), 1993 (sv' 4); Proměny subjektu I, II fted. D. Hodrová), 1993
a 1994 (sv. 5); Česfu!romantismus u europském kontextu (reď. Z. Hrbata
a M. Procházka)' 1993 kv.7); o poetice liter rnrch druh (red,.M. Kubínová)'
1995 (sv' 12 ). Dva tituly jsou v tisku _ M' Čerwenka a K. Sgallová: Z uečerní
šholy uersologie III; B. Svozil: Poezie obrazná a uěcna.

UspoŘÁnlNÉ

KoNFERENcE
1990

Česko-bulharské
sytnpoziutno mtldentža auantgat.d'ě(Praha, společněs Bulharsk]írnku]turnin
stŤediskem).
Humanisnus u českychzemích(Praha, společněs Filozofickou fakultou UK, s mezinárodní
častí).
Konferen,ce k 100. ujroči narození Frcnze Wrfela (Praha, společně s Penl<lubem).
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LITERÁRNEVĚDNÝCH
INFoRMACÍ
(vedoucí:
PhDr. Věra Buriánková)

Z knihovny, staročeského archívu a malého t mu bibliografri vzniklo oddělení, které má několik informačních zdrojri' Zák|ad oddělení tvoŤíknihovr:;aza|ože^áyroce 1949' obsahuje asi 115 000 svazkri (dnes zahrnujebohe.
mistickou knihovnu a fondy oddělení světovych literatur a Kabinetu pro
studium českéhodivadla) aje jedinou literárněvědně specializovanou knihovnou v republice. V rámci grantového rikolu bylo v roce 1994 zat'ájeno
její databázové zpracování. MimoŤádně cennou sloŽku oddělení pŤedstavují
bibliografické fondy' Retrospektivní bibliografická kartotéka zahrnuje pŤib|ižné2 500 000 ridajri (z pŤibližně 500 periodickych i neperiodick1/'ch titulri)
a pokr vá období od poloviny 18' do poloviny 20. století. V roce 1992 byly
obnoveny redakční a excerpční práce; v konečné podobě bude kartotéka
zahrnovat vedle oddílu autorského a odkazového i časopiseckou a věcnou
část. V rámci grantového rikolu vzniká od roku 1993 zjejího zák]adu databáze Věcn;Í informační thesaurus obecně literárního, vědeckého a společenského bytí českénárodní kultury 1770.1945. Kartotéka knižních pŤekladri
( 1870-1903) je doplĎována. Na bibliografii poválečné českéliterární vědy,
ktetá zaléta 1945.1980 byla zpracována knižně (v publikacích Česká literá,rní uěda), navazuje počítačovádatabáze, do nížjsou zpětně uloženyjiŽ
téměŤvšechny ridaje z desetiletí 1981-89; databáze od roku 1990 do současnosti je pr běžně aktualizována (pŤibližně z 330 periodik).
Součástí odděIeníje téžbiograficky archív (soubor biografick ct.'ridajri,
qístŤižkri a dotazníkri, najehoŽ podkladechje v1'tváŤena databáze Ceskych
literárních osobností' a dále staročeská sbírka (kopie a mikrofilmy staroslověnsk;ích památek a bohemikálních rukopisri a tisk )'
V odděleníje vytváŤena lokální počítačovásíť,která propojíjednotlivé
zdroje informací a která v budoucnu zpŤístupní ristavní bibliografické i
knihovní fondy v rámci mezinárodního systému INTERNET.

CpsxÁ LITERATI'JRA
(Časopispro literární vědu)
Vedoucí redaktor: Miroslav Červenka; redakce: Marie Havránková,
JiŤí HoIf, Milan Jankovič' Petr Kaiser.

Rokem 1995 vstupuje Českáliteratura do 43. ročníku.Během čtyr.icetilet
si vytvoŤila pověst čelnéhovědeckéhočasopisu,uznávaného doma a vysoce
ceněného v zahraničí. Věnuje se českéliterární historii a problémrim
literárněteoretick1fm, kromě studií a esejistick;/ch rozhledri otiskuje
dokumenty a polemiky, pŤinášírecenze odborn1fchknih, zprávy o vědeck5ích
pro bohemistiku. V CeskéliteratuŤepublikují
konferencíchv;Íznamn;/'ch
372

spolu s pracovníky stavu bohemisté a lit,erární teoretici ze všech vysokych
škol a jin;fch odborn1ich institucí v Ceské republice' Jednou ročně ie celé
číslověnováno pŤedstavení některého z vědeck;Ích pracovišť souborem studií
všech jeho pracovníkri (univerzita v ostravě, mnichovská bohemistika aj.).
objevují se ukázky z kolektivních prací (napžr-klad z l,axihonu českéliteratury,,
ze Slouníku česhlch spisouatel od roku 1945, ze dvou svazkti interpretací
pováIečné české]iterattrry)' Časopis uveŤejĎuje též príspévky prednict,
zahraničních literárních vědc , zvlášť teoretik a bohemistú (napŤrklad
Jurij Lotman, Janusz Slawiíski, Thomas G. Winner, Herta Schmidová,
Sylvie Richterová a další).Česká literatura vychází šestkrát ročně,celkovy
rozsah pŤedstavuje více neŽ 650 (pŤes 1000 rukopisnych) stran.

URSUS
(KniŽní edice plivodních vědeck;ich prací)
Edice byla za|oŽena v roce 1991 jako knižní Ťada určená k publikování
studií vytvoŤenych v stavu na základě individuálních nebo t;imovych
vědeck ch projektri'
Dosud bylo v edici Ursus vydáno dvanáct titulri. osm z nich jsou práce
individuďní - M. Červenka.. Z uečerníšholy uersologie II, 1991 (sv. 1); P.BlaŽíček:Sebeuuědomění poezie,199L (sv. 2); V. Svatoil': Epické zdroje romanu,
1993 (sv. 3); P' Janoušek: Studie o dramatu, 1993 (sv' 6); A. Jedličková:
Ke komu mluuí uyprauěč, 1993 (sv. 8); L. Merhaut: Cesty stylizace, 7994
(sv. 9); M. Kubínová: Sondy do sémiotihy literá'rního díla, 1995 (sv. 10);
J. Hol;Í: Problémy nouéčeshéepiky, 1995 (sv. 11 l. CtyŤi tituly pÍedstavují
v;isledky tymového v;izkumu _ Román a,,genius loci,, (ted. A. Housková
a Z. Hrbata), 1993 (sv' 4); Proměny subjektu I, II ted. D. Hodrová), 1993
a 1994 (sv. 5); Česhy romantismus u europském kontextu ted'. Z, Hrbata
a M. Procházka), 1993 kv.7); o poetice liter rních druh ted,. M. Kubínová)'
1995 (sv' 12). Dva tituly jsou v tisku _ M' Čerwenkaa K. Sgallová: Z uečerní
šholy uersologie III; B. Svozil: Poezie obraznti a uěcntÍ.

UspoŘÁnlNÉ

KoNFERENcE
1990

Česko-bulh,arské
sytnpoziutno modentža auantgatdě (Praha, společněs Bulharsk]Ímku]turnin
stŤediskem).
Hutnanismus u českycIt
zemích(Praha, společněs Filozofickou fakultou UK, s mezinárodní
častí).
Konference k 100. ujročínarození Fronze Werfela (Praha, společně s Penl<luben-r).
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od' rozdělení k sytltézek rámci 33. Bezručovy opavy, společněs Památníkem P Bezruče).
Polskd literaturd 80, Iet20. stoletíaje.jírecepceu ČeskosIouensÁa(Praha' společněs PolskÝm
kulturním stÍediskem).
1991
českda polsk literatura pŤelomu 80.a 90. Iet,Českaa potská literatura 90. let (Praha, společně
s Polsk m kulturním stŤediskem, s mezinárodní ričastí).
Don Juan a Faust ue 20. století (Praha, ve spolupráci s IFTR, s mezinárodní ričastí)'
Eduard Valenta a Lidoué noujzy (Prostějov,ve spolupráci s okresním muzeem).
K české
literatuí.e1915'1948(v rámci 34. Bezručovyopavy, společněse Slezskfm zemsk;fm
muzeem a Památníkem P Bezruče).
Polská literatut-a u satnizdatu (Praha, společněs Polsk:í.rnkulturním stŤediskem).
Pražská strukturalisti,ckdškola, historie ttperspektiuy (Praha, společněs Filozofickou fakultou
UK, s mezinárodní častí).
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Českúliteratura 1948-1956(v rámci 35' Bezručovyopavy, společněse Slezsk.y'mzemsk:im
muzeem, Pmátníkem P Bezruče a Fitozoficko.pŤírodovědeckoufakrrltou Slezské univerzity).
Metod'ologická ujch'ocJiskakolektiuníprace Europská' rutra ue slouansklch literaturácÁ (Praha,
společněSe StŤedoevropskouuniverzitou, s mezinárodní ričastí).
oleg Su,s rediuiuus (Brno' ve spolupráci s Filozofickou faku]tou Masarykovy univerzity, s
mezinárodní častí)'
Tetnatologick! semináŤ u pŤíležitostipracouního pobytu J. M. Lotma'na (Praha' ve spolupráci
s Filozofickou fakuitou UK).
(Itopias of the New World' (Praha, ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK, s mezinárorlní
častí).
1993
Časopis Kuěten a'jeho doba k rámci 36. Bezručoly opavy', ve spolupráci s Památníkem PBezruče
a Filozoficko.pŤírodovědeckou fakultou S1ezskéuniverzity).
Jan Kolldr . Jd,n KoIIár 1793-1gg3 (Praha, ve spolupráci s Domem slovenské kultuy).
K typologii českékultuty šerlesd't!chlet (Praba, ve spolupráci s Pedagogickou faku]tou UK).
Literatura a komerce (olomouc, ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého).
Locus amoenus _ Místo líbezné,Sympozium o českéhymně (Pruha, ve spolupráci s lJstavem

1995
Amazonomachia, Díučíu lka u europskéhu,ItuŤe(Praha, ve spolupráci s Ústavem pro
k]asická
studia AV CR).
Václau Čen$,, žiuot a díIo (Náchod, ve spolupráci s KanceláŤí prezidenta republiky,
obcí
spisovatelri, Ústavem pro soudobédějiny AV ČR a okresním a Městsk;fm r1Ťademv
Náchodě,
s mezinárodní r1častí)'
Enign,a modernismu - The Enigmu of M-odernistn (Praha, ve spolupráci se StŤedoevropskou
miverzitou, IJstavem dějin umění AV ČR a Národn galerií, s mezinárodní ričastí).
Idyla a idyličnost u kultu,í.e19. století (PlzeĎ, ve spolupráci s Archívem města P]zně)'
1. kongres suětouéliterdrněuědnébo]rcmistiky(Pta].a,27. 6' _ 7. 7 ' Igg5, ve spoluprácr
s
Filozofickou fakultou UK).
Normy normalizace' K poetice a politice tzv. ofrciální literatury 70. a 80. let (v rámcr
38.Bezručovy opavy, ve spolupráci se Slezsk;fm zemsk]funmuzeem' Památníkem P Bezruee
a Filozoficko.pŤírodovědeckou fakultou Slezské univerzity, s mezinárodní ričastí)'
osudouy ulak, k 150' ujročípfíjezdu pruního utaku do Prahy (Praha, ve spolupráci s Dopravní
fakultou Č\rt]T).
Pauel Josef SafaŤíka česhtia slouenskrisktuistika (Pra}ra,ve spolupráci se Slovansk]-fonstavem
AV ČR a Filozofickou fakultou Univerzity J. P Šafarika).

Z BIBLIoGRÁFIE

KN

(1990.1995)

NÍ PUBLIKACE / Kolpxrrwi

PRÁcE

Časopis Kuěten a jeho d.oba(Sb, materirili z literárněuěc]nékonference 36.Bezručouy opuuy
1993),Praha-opava 1994 (ve spolupráci se Slezskou univerzitou, recl. Bohumil Svozit).
Českaliteratura 1945.1970,Praha 1992 (red. Jiňina Táborská a Milan Zeman).
Ceskd literatura na pžeděIustoktí,Praha 1991 (red. Jaroslava Janáčková).
Česk! Parnas (Literatura 1g70-1gg0), Praha 1993 (red. JiŤí Holf a JiŤina Táborská)'

pro klasická studia AV CR).
Setnináí'ruzitttirod,nískupitrypto uersologick!,uj,zhum(Praha,ve spolupráci se StŤedoewopskou
univerzitou).

Óesk!, ronantismus u europskémkontextu, Pardubice 1993 (red. Zdeněk Hrbata a Martrn
Procházka).

1994

Dějiny českéliteratury Iv (1897-1945),Praha 1995'(red.Zdeněk Pešat a Eva Strohsoval.
Diuad'lo nouédoby 1945-1948,Praha 1990 (red. Jan PÓmer]).

literán uztahy ue 20. století(ostrava, ve spolupráci s FiIozofickou fakultou
Česko-sIouenské
ostravské univerzity a Ústavem slovenské literatury SAV).
Hospody a piuo u českéspolečnostl (Praha, s mezinárodnÍ častí).
Literatura tl literatuŤe (v rámci 37. Bezručovy opavy, ve spolupráci se Slezsk;Ím zemsk;fm
muzeem, Památníkem P. Bezruče a FiIozoficko-pŤírodovědeckoufakultou S1ezskéuniverzity,
s mezinárodní ričastí).

att4

K českéliteratuí.e 1945-1948 (sb. materiáIŮ z uědeckékon,ference34. Bezručotlyopauy 1991),
Brno 1992 (red. Sylva Bartrišková)'
Kapitoly z teorie literdrní|rc díLa, Praha 1993 (red. Marie Kubínová).
kxikon české
literatuty (osobnosti, díIa' instituce), díl2, svazek2II (H-J) a 2/II (K-L + Dodatky
A.G), Praha 1993 (red. Vladimír Forst, Květa Homolová, Lenka Kusáková, Ludmila Lantová,

'nĚ

or] rozdělení k sytttézek rámci 33. Bezručovy opavy, společněs Památníkem P Bezruče).
Polskčlliteratura 80' let 20. stoletía její recepceu ČeskoslouellsÁu(Praha, společněs PolskÝm
kulturním stĚediskem).
1991
Českda polsk titeratu.rapí.elomu80.a 90' let' Českaa polská lifuratura 90. let (Praha, společně
s Polskfm kulturním stŤediskem, s mezinárodní ričastí).
Don Juan a Faust ue 20. století(Praha, ve spolupráci s IFTR, s mezinárodní írčastí)'
Eduard Valenta a Lidoué nouĎry (Prostějov, ve spolupráci s okresním muzeem).
KčeskéliteratuŤe1915'1948 (v rámci 34. Bezručovyopavy, společněse Slezsk;fm zemsk;fm
muzeem a Památníkem P Bezruče).
Polská, literatura u satnizdatu (Praha, společněs Polsk1y'mkulturním stŤediskem).
Pražská strukturalisti,ckdškola' historie u perspektiuy (Praha, společněs Filozofickou fakultou
UK, s mezinárodní ričastí).
r992
Českd'literatura 1948-1956(v rámci 35' Bezručovyopavy, společněse Slezsk;ím zemsk1fm
muzeem, Pmátníkem P Bezruče a Filozoficko-pŤírodovědeckoufakultou SIezskéuniverzity).
Metod,ologickaujchod'iska kolektiuníprti,ceEuropskd rutra ue slouansbjch literaturá,ch (Praha,
společně Se StŤedoevlopskou univerzitou, s mezinárodní ričastí)'
oleg Sus rec]iuiuus (Brno, ve spolupráci s Fi]ozofickou faku]tou Masarykovy univerzity, s
nrezinárodní ričastí).
Tematologicky semináŤ u pŤíležitostipracouníln pobytu J. M. Lotmana (Praha, ve spolupráci

1995
Amazonomachia, DíučíuáIka u europskéhu,ltuŤe(Praha, ve spolupráci s Ústavem pro
k]asická
studia AV CR).
Václau Čenlj,, žiuot a d'íIo(Náchod, ve spolupráci s KanceláŤí prezidenta republiky,
obcí
spisovatelri, Ústavem pro soudobédějiny AV ČR a okresním a Městsk;Ím riŤademv
Náchodě,
s mezinárodní ričastí).
Enigna nodernisnu - T|rc Enigma of M.od,ernistn(Praha, ve spolupráci se StŤedoevropskou
univerzitou, Ústavem dějin umění AV ČR a Národní galení, s mezinárodní ríčastí).
Idyla a idyličnost u kultu,í.e79. stoleti (PlzeĎ, ve spolupráci s Archívem města PIzně).
1. kongres suětouéliterdrněuědnébohemistiky (Ptaha, 27, 6. _ I,7. 1995, ve spolupráci
s
Filozofickou fakultou UK).
Nonny normalizace. K poetice a politice tzv oficiální literatury 70. a 80. let (v rámci
38.Bezručovyopavy, ve spolupráci se Slezsk m zemskym muzeem, Památníkem P Bezruce
a Filozoficko.pŤírodovědeckou faku]tou S]ezské univerzity, s mezinárodní ričastí).
osudou! ulah, k 150. u!,ročí
pŤíjezdupruního ulrtku do Prahy (Praha, ve spolupráci s Dopravní
fakultou ČVt]T)'
PaueLJosef ŠafaŤíh
a česktia slouensk(lslo,uistika(Praha, ve spolupráci se Slovansk]ím stavem
AV ČR a Filozofickou fakultou Univerzity J. P ŠafaŤíka).

Z BrBLrocRAFrE (1990.1995)

s Fiiozofickou fakultou UK).
Utopias of the New World' (Praha, ve spolupráci s Filozofickou fakrrltou UK, s mezinárodní
častí).

KNIŽNÍPUBLIKAcE / Kor'nxrn,rvi PRAcE

1993

Časopis Kuěten a jeho doba (Sb. materi(tl . z literdrnětlěc]nékonference 36.Bezručouy opuuy
1993),Praha-opava 1994 (ve spolupráci se Slezskou univerzitou, red. Bohumi] Svozi])'

ČasopisKuěten a.iehodoba k ránci 36' Bezručoly opary', ve spolupráci s Památnírem PBezruče
a Filozoficko.pŤírodovědeckou fakultou Slezské univerzity).
Jan Kollát - Jdn KoIIár 1793-1gg3 (Praha, ve spolupráci s Domem slovenské kultmy).
K typologii českékultuty šedesdt!ch lel (Praha, ve spolupráci s Pedagogickou faku]tou UK).
Literatura a komerce (o]omouc, ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého).
Locu's amoenus _ Místo líbezné,Syn,pozium o českéhymně (Praha, ve spolupráci s l]stavem

Českdliteratu,ra 1945.1970,Praha 1992 (red. JiŤina Táborská a Milan Zeman).
Českti literatura na pŤed,ělu století,Praha 1991 (red. Jaroslava Janáčková).
Česk! Panlas (Literatura 1g70.1gg0), Praha 1993 (red. JiŤí Hol:Í a JiŤina Táborská).

pro klasická studia Av ČR).
SetniniŤ ruzind'rod'nískupiny prc tlersologick!vjzkum (Praha' ve spolupráci se StÍedoewopskou
univerzitou).

Česk! ronantistnus u europskétnkontextu', Pardubice 1993 (red. Zdeněk Hrbata a Martrn
Procházka).
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Děiiny českéliteratuty Iv (1897.1945),Praha 1995.(red'Zdeněk PeŠata Eva Strohsová).
Diuadlo nouédoby 1945-1948,Praha 1990 (red. Jan PÓmerl).

Česko.slouenskélíterán uztahy ue 20. stol,etí(ostrava, ve spolupráci s Fi]ozofickou fakultou
ostravské univerzity a Ústavem slovenské literatury SAV).
Hospody a piuo u česhéspolečnostj(Praha, s mezinárodní ričastí).
Literatura u literatuŤe (v rámci 37. Bezručovy opavy, ve spolupráci se Slezsk]ím zemsk;fm
muzeem' Památníkem P Bezruče a FiIozoficko-pŤírodovědeckoufakultou S1ezskéuniverzity,
s mezinárodní ríčastí).

Jl4

K českéliterutuňe 1945-1948 (sb. materiáIŮ z uědeckékonference 34. Bezručouyopauy 199 1),
Brno 1992 (red. Sylva Bartrišková).
Kapitoly z teorie litertÍnlího díIa, Praha 1993 (red. Marie Kubínová).
Lnxikon česhé
literatuty (osobnosti, díIa' i,nstituce),dít2, svazek2|I(H-J) a2III(K-L+ Dodatky
A-G), Praha 1993 (red. Vladimír Forst, Květa Homolová, Lenka Kusáková' Ludmila Lantová'

,ntr

JiŤí opelík, Mojmír otruba, Zdeněk PeŠat,Vlasta Skalická, Petr Šisler,Eva Taxová, Zina
Tbochová),

Šhuorecké}rc,,Zbabělci,,,Praha
1992.
Poezie Karla Tomana, praha 1995.

Literatura 79.a začátku20, století(Učebniceliteratury pro 2. ročníkstŤedníchškol),Ptaha
1994 (red' Blanka Svadbová)'

MIRoSLAv ČnRvoNxe:
StyI a ulznaln (Studie o brjsnících),Praha 199l'
Z uečernÍškoly uersologie II (Sémantika,a
funkce ueršou!,ch tuar : uersologick!,prtiuodce
tuorbou generace g0. let), praha 19g1.
V! z na mo učluj,sta uba lite ni r n ího díta, Pr aIta 1992,
Z uečerníškoly uersologie 111(s Květou Sgallovou),
Praha 1995.

o poetice literá'rních druh , Praha 1995 (red. Marie Kubínová)'
Polonica (Sb. materiáIŮ z 5. celostťltníkonferencepolonistú 1990),Brno 1991 (red. Krystyna
Kardyni.Pelikánová).
Proměn1 subjektu 1, 2,Praha 1993 a 1994 (red. Daniela Hodrová)Román a,,genius loci', (Regionalianre jako pojetísuěta u europskéa americki literatuŤe)'Praha
1993 (red. Anna Housková a Zdeněk Hrbata)'
puzie od obrozenído roku 1945),Ptaha 1990 (red. Miroslav
St.ouníkbdsnick!,chknih (DíIačeské
Čeruenka).
pt.Ózy1915-1994,ostrava 1994 (red' Blahoslav Dokoupil a Miroslav Zelinskf).
Slouníh české
Slouník česfullnt.ománu 1945-199l, ostrava 1992 (red. Blahoslav Dokoupil a Miroslav Zelins\-Í).
Textologíe(Teorie a edičnípraxe), Praha 1993 (red' Pavel Vašák).
Utopías del Nreuo Mu,ndo _ (Jtopiasof the New World (Sb' materiáIú'ze stejnojrunru! konferene
1992),Praha 1993 (ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, red. Anna Housková a Martin
Procházka).

KolnxrnrlqÍ

PRÁCE

oDEvZDANÉ

K TISKU

Cožje hospoda nějakd akademie? (Sb, materiál z uědeckékonfet.enceHospody a piuo u české
kultuž.e1991),Praha (red. Vladimír Novotnj).
Literatura u literatuŤe (Sb. materidl z literan uědnékonference 37. Bezručouyopauy 1994),
Praha-opava, ve spolupráci se Slezskou univerzitou (red. Daniela Hodrová).
Slouníh českj,chspisouatel od roku 1945' DiI 1 (A-L), Praha (red. Pavel Janoušek, Alice
Jed]ičková,B1anka Svadbová, JiŤina Táborská).

KNIŽNÍ PUBLIKACE / rNoruouÁr,NÍ PRÁcE
PŘEMYSL BLAŽÍČEK:
Hašk u Suejk, Praha 1991.
Sebeuuědoměni poezie (Nad, básněmi V, ÍIolana), Pardubice 1991'
..No.šlclr.',
Praha 1992.
Epičttosta naiuita Holečkoulch

376

AloŠ Hau.tlt:
Česká'litera,tura po roce 1945 z ptdčíperspektiuy (Pro
stud.enty4' ročníh stŤed,nicltškol),
Praha 1990.
Literatura z pohledu čtenáŤ, Praha 1991.
DANIDLA HooRovÁ:
Román zasuěcenl, Jinočany 1993'
Místa s tajemstuím (Kapitoly z literarní topologie), Pra|7a
lgg4.
PETR HoLMAN:
FrequenzuÓrterbuch zum I7rischen Werh uon otokar
BŤezlna I, 2,Ki5]n-Weimar-Wien 1993.
JIŘÍ HoLÝ:
Prace'a brisniuost (Estetick! projekt suěta Vladislaua Vančury),
Praha 1990.
Lesta llteratura 1910.1945 (PŤíručkapro 3. ročníkstŤedních
šÉol),Praha 1991.
Problém'y nouéčeské epiky, Praha |995
ZDENEK HoŘÍNpx:
Knilru o konedii, Praha 1992.
Drama, diuadlo, diuak (skripta JAMU), Brno 1992.
Mtr,AN JANKoVIČ:
Nesamozí.ejtnostsmyslu, Praha 1991'
Dílo 'jako dění smyslu, Praha 1992.
PAVEL JANoUŠEK:
Studie o dratnatu, Praha 1993.
ALICE JEDLIČKoVÁ:
Ke komu nluuí uyprauěč(Ad.resdtu komunikační perspektně prÓzy)'
Praha.Jinočany 1993'
viÁDIMÍR JUST:
Diuadlo plné paradoxŮ (PŤiběhDiuadla satiry 1944-49 a
ne1enjeho),Praha l'990.
Věc: Vlasta Burian (Rehabilitace krále komikťt),Praha 1991'
wasta Burian. Mystérium smichu (Žiuot a dílo krdle komihŮ),Praha
1993'
MARIE KUBÍNovÁ:
Sondy do sémiotiky literárního díla,Praha

lgg5.

VlKToR KUDĚLKA:
Marie Tondšourí' Praha 1990.
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JiŤí opelík, Mojmír otruba, Zdeněk Pešat,Masta Skalická, Petr Šisler'Eva Taxová, Zina
Ttochová)-

Škuoreckého,'Zbabětci,,,
Praha 1992.
Poezie Karla Tomana, praha 1995.

století(Učebttice
literatu,rypro 2' ročníkstŤedníchškol),Praha
Literatura 19.a za,čátku,20.
1994 (red. Blanka Svadbová).

MIRoslÁv ČoRvpNxa:
StyI a ulznatn (Studie o basnících),Praha 1991'
Z uečerníškoly uersologie II (Sémantika a
funkce ueršou,ch titutlr : uersologick!,pr uodce
tuorbou generace g0. tet), praha 1991.
V!znamoud u! stauba literdrního díla, Ptaha \992.
Z uečen šholy uersologie 111(s Květou Sgallovou),
Praha 1995.

O poetice literdrnícll druh , Praha 1995 (red' Marie Kubínová)'
konferene polonistťt1990),Btno 1991 (red. Krystyna
Polonica (Sb. materiálŮ z 5. celostd,tní
Kardyni.Pelikánová)'
Promětty subjektu 1, 2,Praha 1993 a 1994 (red. Daniela Hodrová).
''geniusloci,,(Regionalistnu'sjako pojetísuěta u europskéa americkélíteratuÍe),Ptaba
Romú'na
1993 (red. Anna Housková a Zdeněk Hrbata).
pezit od obrozenído roku 1945)'Praha 1990 (red. Miroslav
Sl'oLlttík
basnicklch knilt (DíIačeské
Čeruenka).
pt.Ózy1945-1994, ostrava 1994 (red.Blahoslav Dokoupil a Miroslav Zelinsk;f).
Slouník české
t.om nu 1945-1997,ostrava 1992 (red. Blahoslav Dokoupil a Miroslav Zelinslcj).
Slowlík česfu|ho
Textologie (Teorie a edičníprare), Praha 1993 (red. Pavel Vašák)'
Lltopíasdel Nreuo MunrJo _ IJtopias of t}rcNeu World (Sb' materiÁI ze stejnojrunru|konference
1992),Praha 1993 (ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, red. Anna Housková a Martin
Procházka).

KolnxrnnvÍ

PRÁCE

oDEVZDANE

K TISKU

Hospody a piuo u české
Cožje hospoda nějahd akarlenie? (Sb. materi l z uědeckékonfet"en'ce
kultuí.e 1994), Praha (red. Vladimír Novotn;f)'
Literatura u literatuÍe (Sb, materiáI z litertirněuědnékonference 37. Bezručouyopouy 1994)'
Praha-opava, ve spolupráci se Slezskou univerzitou (red. Daniela Hodrová).
Slouník česk!,chspisouatel od roku 1945, DíI 1 (A-L),Praha (red. Pavel Janoušek, Alice
Jedličková, Blanka Svadbová, JiŤina Táborská).

KNIŽNÍ PUBLIKACE / INorrrynuÁr.NÍ PnÁCE
PŘEMYSI, BLAŽÍČEK:
Hašk 'u Šuejh,Praha 1991.
Sebeuuědoměnípoezie (Nad básněmi V. ÍIolana),Pardubice 1991.
',Našiclt,,,Praha 1992.
Epičttost a n'aiuita Holečkoulch

376

ALEŠ HAMAN:
Českd literatura po roce 1945 z ptačíperspektiu. (Pro
studenty 4. ročník stŤed,níchškol),
Praha 1990.
Literatura z pohledu čtenáŤ, Praha 1991.
DANIEIÁ HonRovÁ:
Rotnan zasuěceni,Jinočany 1993.
Místa s tajemstuíln (Kapitoty z literdrní topologie),Praha
1994.
PETR HoLMAN:
Frcquenzwijrterbu'ch zum lyrisclrcn Werk tlon ottlkar
BŤezlna 1, 2,Kriln-Weimar.Wien

1993.

JIŘÍ Hot,y:
Prace'a brisniuost (Estetickj, projekt suěta Vladislaua Vančury),
Praha 1990.
L'es?a llterltura 1910.1945 (Pfíručka pro 3, ročníkstňedních
škol),Praha 199|'
Problémy nouéčeskéepiky ' Ptaha lgg5
ZDENEK HoŘÍNEK:
Kniln o honedii, Praha 1992.
Drama, diuadlo, diutÍk (skripta JAMU), Brno 1992.
MIIÁN JANKoVIČ:
Ne samoz í.ejmost s my s Iu, Praha 1991.
Dílojako d'ěnísmyslu, Praha 1992.
PAVEL JÁNoUŠrK:
Studi.e o drutnutu, Praha 1993.
AIICE JEDLICKoVA:
Ke komu mluuí uyprauěč(Ad,restitu kotnunikačníperspektluě prÓzy),

Praha.Jínočany 1993.

vlÁDIMÍR JUST:
Diuadlo plné parador, (PŤíběhDiuadlo' satiry 1944-49 a
ngjenjeho),Praha 1990.
Věc: Vlasta Burian (Rehabilitace kráIe komikti,), Praha 1991'
Vlasta Burian. Mystérium smíchu (Žiuot a dílo kráIe komihú),
Praha 1993.
MARIE KUBÍNovÁ:
Sondy do sémiotiky literÓrního díta,Praha

lg95.

VIKToR KUDĚLKA:
Marie Tondšouri,Praha 1990.
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JAN LEHÁR:
Česki stŤed,ouěkályrika (studie a edice), Praha 1990'

AUT.R.IÓ

VIÁDIMÍRMAoURA:
Šťastnj uěk (Symboly, emblémy a mlty 1948-1989J,Praha 1992.
Masarykouy boty a jire semi(o)fejetony,Praha 1993.
Znamení zrodu (České
obrozeníjako kultu,ntítyd,Praha 1995 (2. rozšíŤ'vyd.).
LUBoŠMERHAUT:
Cesty stylizace (Stylizace',,okraj,, o, mystifkace Ll českéliteratuŤe pŤelomu 19. a 20' století),
Praha 1994.
MARIE MRAvcoVÁ:
Literatura ue fiLmu, Praha 1990.

P.DÍLY

v KNIŽNÍ.H

PUBLIKA.ÍCH,

ZEJMÉNA vE SB.RNÍ.ICH

Actas do Terceiro Congresso, Coimbra 1992 (Pavla
Lidmilová).
Ako ustupouaťdo žiuejkult ,ry, Nitra 1993 (Miroslav
Zetinsk ').
AuentinskťLtnansarda (otakar Štorch'Mtlrien
a UytDarnéumění),Ptaha1990 (Aleš Zach)
Apollinaire en son tem,ps,Paris 1990 (Aleš
Pohorsk:Í).
BibIioteca teatrale,Roma 1991 (JiŤÍHol
, Madimír Just, Ladislava Petišková,Jan Ptimerl,
Eva Šormová, EvŽen Tbrnovsk;f).
Bohuslau Reynek (Katalog ui,stauyk 100.
tlj,ročí
narození),Brno 1992 (Jaroslav Med).

MoJMÍR oTRUBA:
Znaky a hodnoty, Praha 1994.

Čechya Europa, tl kultuže 19. století,Praha
1993 (Jaroslav Med, Milan Tvrdík)'

JARoMÍR PACLT:
Miroslau Ponc (Nezntímá kapitola z dějin meziutilečnéuměleckéauantgardy), Praha 1990.
Václau Tali,ch ue Šuédsku,Praha 1993.

Cesfui literatu,a 1948.1956(Sb. prací z liter<i,rněuěd,t
konference 35.Bezru,čouyopauy 1992),
opava 1993 (Blahoslav Dokoupil, Aleš Haman,
Pavel janousek, Vlariinír Macura. Vladimír
Novotn1Í,Pavel Pešta,Ladislav Soldán).

ZDENĚK PEŠAT:
Jaroslau Seillr/, Praha 1991.

ČeskoslouenskybiografickÝ sIounÍÁ,Praha 1992 (Arrna
Boruv-ková,Alica Dubská, AleŠHamm,
František Knopp' Ladislava Petišková, Jan
Pomerl, Eva Sormová, Milan TVrdÍk).

PAVEL PEŠTA:
Jaroslau Seifert - básník suobody (pŤednaška),Brno 1992.

Deuětsil (Czech audnt-gard,eart architecture
and desigtt ofthe 1920sand 30s.),oxford-London
1990 (Jaromír Paclt, Zdeněk Pešat)'

RÁDKo PYTLÍK:
Bohumil Hrabal, Praha 1990.

Encyklopedickj, slouník,Praha 1993 (Petr
Čornej,JiŤí Hol , J.an Lehár, \4adimír Macua,
\4adimír Novotn , JiŤíopelík, Marcella Rossová-H.,"oua,
e"t. Ši.1"l JiŤi;" i[;;;r.j'
rrnir""
TVrdík)-

VLADIMÍR SvAToŇ:
Epbké zdroje rom.anu, Praha 1993.

The Eueryman CompaniorLto East Europen
Literature, London 1993 (Madimír Macura)'

AlBŠ ZecH:
Nakladatelskd pouť JiŤíhoKaráska ze Luouic (studie a edice),Praha Lg94.

Individuální

práce

odevzdané

k tisku

MIRost.ry ČeRvelxe.
obléhání zeuniti Praha.
Česká pŤízuučnametra u 19, století(s Petrem Kaiserem a Květou Sgallovou), Warszawa.
BoHUMTL Svozrr,:
Poezie obrazná a uěcnd,Praha.
ALEŠ ZAOH:
Kniha a českj,eril 1949.1990 (Bibliografick! slouník nakladatelstuí, uydaoatelstuí a ed,ic),
Praha.

378

Jan Gebauer (Sb. ke 150' uyročínarození).
Praha 1992 (Jaroslav Kolár)'
Hrubaliana (Sb. prací k 75' narozenintim Bohu'mila
Hrabala),Praha1990 (Miroslav Červenta,
Aleš Haman, Milan Jankovič, Jaroslav Kolár,
\4adimír Novotn;i' Zdeněk Pešat).
Hodnotoué suuislosti umeIeckejkomuniktj'cie,
Nitra 1990 (Miroslav Zelinsk )'
Karel Čapek a česk!.jazyh, Praha 1990 (A.lice
Jedličkovát.
KonteÍty českéhoa slouen,skéhoutnenia (Zb'
referá,touz konfbrencie 1988)' Bratislava 1990
(Daniela Hodrová, Zdeněk
HoŤínek,Vladimír Macura).
Kultur im [Jmbruch, Brémy 1992 (Jiňí HolÝ)'
Legenda, její fu.nkce a zobrazení, Praha 1992 (Jaroslav
Kolár, Mojmír otruba).
Literatura a kotnerce,olomouc 1994 (Pavel
Janoušek, Luboš Merhaut)'
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JAN LEHÁR:
ČeskástŤedouěkályrika (studie a edice),Praha lggo'

Auronslo

VIÁDIMÍR MAoUR"{:
Šťastn! uěk (Symbol1, emblémy a rulty 1918.1989), Praha 1992.
Masarykouy boty a jiné semi(o)fejetony,Praha 1993'
Znamení zrodu (České
obrozeníjako kulturní ty , Praha 1995 (2. rozšíŤ.
vyd.).
LUBoŠMERHAUT:
,,okraj,,
Cesty stylizace (Stylizace,
a mystifikace tl českéliteratuŤe pŤelomu 19. a 20. stolett),
Praha 1994.
MARIE MRAvcoVÁ:
Literatura ue fiImu, Praha 1990.

Actas do Terceiro Congresso, Coimbra
Ako ustupouať do žiuej kutt

ry, Nitra

Auentinska

tnansarda

Apollinaire

en son telnps, Paris

(otakar

1992 (Pavla Lidmilová).
1993 (Miroslav

1990 (Aleš Pohorsk

)'
Just, Ladislava

Petišková, Jarr PÓmerl,

Reynek (Katalog uj,stauy k 100. u!,ročíttarození), Brno
1992 (Jaroslav Medt.

Čechy a Etlropa tl kultu,Ťe 19. století,Praha

JARoMÍR PAoLT:
Miroslau Ponc (Nezntjma kopitola z dějin meziuálečnéuměleckéauantgard'y), Praha 1990.
VÓ,clau Tali'ch ue Šuédsku,Praha 1993'

Zelinsk;í).

Štorch-Marien a U!,tu(lrne ttnění), Praha 1990 (Aleš
Zach)

BibIioteca teatrale, Roma 1991 (JiŤí Holf, Madimír
Eva Sormová, Evžen T\rrnovskf)'
Bohuslau

MoJMÍR oTRIJBA:
Znaky a lndnoty, Praha 1994.

P.DÍLY v KNIŽNÍCH PUBLIKA.ÍCH, ZEJMÉNA'v.uSBoRNÍCICH

1993 (Jaroslav

Med, Milan

TVrdft).

Českri' I,iteratura 1948-1956 (Sb. prací z literdrněuěd né
konlbrence 35.Bezručoqt opau|
1992),
1993 (Blahoslav Dokoupil, A]eš Haman, Pavel Janoušek,
Vlaclimír Macura, íladimír
Novotn;Í, Pavel Pešta, Ladislav Soldán).
opava

Českoslouensfu| biograficky slouník' Praha 1992 (Arrna Borrivková,
A]ica Dubská, Aleš Hamm,
František Knopp, Ladislava Petišková, Jan P merl,
E'a Šormová' Mil^. ď.dík).

ZDENĚK PEŠAT:
Jaroslau Sel/erl, Praha 1991.

DeuětsiI (Czech auant-garde art architecture
1990 (Jaromír Paclt, Zdeněk Pešat).

PAVEL PEŠTA:
Jaroslau Seifert _ básník suobody (pŤedruiška),Bmo 1992'

and, desigtt of the 1920s and 30s),oďord-Lontlon

Encyklopedick!,slouníh,Praha

1993 (Petr Čornej, Jiňí Hol , Jan Lehár, \rladimír Macua,
Novotn;i, JiŤí opelík, Marcella Rossová-Husová,
Petr Sisler, Jiiina Tjborska' Milan

RADKo PYTLÍK:
Bohumil Hrabal, Praha 1990.

\4adimír

VHDIMÍR svAToŇ:
Epitké zdroje románu, Praha 1993.

The Eueryman

TVrdík)-

ALEŠ zAcH:
Nakladatelská pouť Jifího Kardska ze Luouic (studie a edice),Praha 1994.

Jan

Conpanion

to East Europen

Litera,ture, London

Gebauer (Sb. ke 150. uyročí narození), Praha

1993 (Madimír

Macura).

1992 (Jaroslav Ko]ár).

(Sb. prací k 75. narozenirui'm Bohumila
Hrabalo), Praha 1990 (Miros]av Červenka,
Milan Jankovič, Jaroslav Kolár, VladimÍr Novotn;Í, Zdeněk Pešat)'

Hrabalinna

Aleš Haman,

Individuální

práce

odevzdané

k tisku

MlRosLAV ČtiRvpNxe:
obléhání zeunitĎ Praha.
Česká pŤízuučná'metra u 79' století (s Petrem Kaiserem a Květou Sgallovou), Warszawa.
BOHUMIL SVOZII,:
Poezie obrazrLá a uěcna, Praha.
ALEŠ zAcH:
Kniha a česk!,exil 1949-1990 (Bibliografick! slouník nakladatelstuí, uydauatelstuí a edic),
Praha.
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Hodnotoué stiuislosti umeIechej komunikricie,
Karel

Čapek a česk!,.jazyk, Praha

Kontexty
(Daniela
Kultur

Nitra

1990 (Miroslav

ZelinskÝ).

1990 (Alice Jedličková)

českého a slotlenského umenia (Zb. refer tou z kont'erencte
]988J, Bratislava
Hodrová, Zdeněk HoŤínek, Vladimír Macura).
im Umbruch,

Legenda,.její
Literatura

funkce

1990

Brémy 1992 (Jiňí Holri).
a zobrazení, Praha

a kotnerce, olomouc

1992 (Jaroslav

Kolár,

Mojmír

otruba).

1994 (Pavel Janoušek, Luboš Merhaut).
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Litteraria humanitas, Bmo 1992 (Blahoslav Dokoupil, Madimír SvatoĚ).

Sborník Kruhu' pŤ tel českéh<i
jazyka (PŤedndškyz roku 1990-199l), Praha 1993 (Daniela
Hodrová).

hymn'ě 1993),Praha 1994 Madimír Macura,
lncus amaenre - místolíbenw (Symposiun o česhé
Mojmír otruba).

Sborník prací FF Masarykotly (Jniuerzity, Brno 1991 (Ladis|av Soldán).

Marginálie (1988.1gg0, Praha 1992 (Pňemysl Blažíček,Miroslav Čeruen]ra,JiÍi opelík).

Sbon k prací FF ostrauskéu,ttitlerzity(Literární uěda)' ostrava 1993 (Miroslav Zelinskf).

Model a analogie ue uědě, umění a fiIozofii, Praha 1994 (Marie Kubínová, Pavel Vašák)'

Sborník prací FF SIezskéuniuerzity u opatlě, opava 1991 (Blahoslav Dokoupil, Pavel Pešta,
Marie UhlíŤová)'

Moderní reuue1894.1925 l.sb.studií,soupisri a antologie),Praha 1995 (Jaroslav Med, LuboŠ
Merhaut, Zdeněk Pešat, Aleš Zach, Jiíí Ziz|er; spolured. Luboš Merhaut).

Shakespeare Jahrbu,ch, Weimar 1990 (Martin Procházka)'

ze sympozia o žiuotěa díIeJ. K, I!,Ia 1988),
Monology o Josefu Kajetd,nu I)loui (Sb ' pŤíspěukú'
Praha 1993 (A]ešHaman, Jaroslav Kolár, Mojmír otruba, Vladinrír Macura, Jan PÓmerl)'

Sl'ouo u uzkosti a naději (sb. k 70. ulročí narození Antonína Kratocltuild,
opelík, Ladislav Soldán)'

Nad Meditacemi uěh (Sb. k 110'ulročínurozeníJosefa Kratochuila),Bmo 1992 (Petr Holrnm).

Stowia ska metryka porÓwnawcza, sv 4, Wroclaw 1992; sv.5, Warszawa 1993 (Miroslav
Ceruenka s Květou Sgallovou).

o Ed'mun'du Husserloui, Prostějov 1991 (Ladislav Soklán)'
Bratislava 1991 (Zdeněk Hrbata).
osobitné medziliterdrne spoločenstuti,

Brno 1994 (JiňÍ

Stnull is Beoutiful,, Glasgow 1991 (Eva Šormová).
E studas Uniuers Uniuersitarios de L ryua e literatura,Rio de Janeiro 1993 (Pavla Lidnrilová).

destrukcesamnzŤejmostil,
Po cestách mléhauosti myšbní(Sb.prací,'jejichžstrryslemje pŤedeuším
Praha 1993 (Miroslav Červenka,Aleš Haman' Zdeněk Pešat).

Studie o české
literatuŤena,pŤelomu století,PraIta 1991 (Zdeněk Pešat, Eva ŠtědroĎová).

Present T|ends in Research of the World Theatre, Warszawa 1991 (Alica Dubská).

Studie o Jaltu Mukaí.ouském(Sb, statí ke 100. u!ročínarození),Praha 1991 (Marie Kubínová)'

Proudy českeuměIeckétuorby 19. stoleti' sen , id"al tsb. sympl)zLaÚstouu dějin unénl
poŤdd'aruhou Plzni 1987),Praf,n 1990 (Dmiela Hodrová' Madimír Macura, Martin Procházka).

Studien zum Humanismu,s in tlen b hmischen Liind'ern, Kciln.Wien 1991; sv 3' KÓln-Wei.
mar-Wien 1993 (Jaroslav Kolár)'

Proudy českéumžleckétuorby 19' stol'etí,Smírh tl uměni (Sb. sympozia Ustat,u dějin
umění poŤddanéhou Plzni 1989), Praha 1991 (Věra BroŽová, Petr Comej, Blanka Hemelíková, Madimír Macura, Dagmar Mocná).

Tabuizouanrj Literatura posledních duaceti let,Praha 1990 (JiŤíBrabec, JiŤíHolf, A]eš Zach).
TopičŮud m (NakladatelsképŤiběhy 1883-1949),Praha 1993 (Eva Šormová,A]eŠZach).

Píednášky z 36. běhu Letní školy slouattsk!,chstudií,Praha 1994 (Milan Jankovič).

T|.anslatioll,History and Culture, London 1990 (Madimír Macura).

Pt ci uitajíjitro zpěuem,poddústojníciŤtlaním(Záznam sympozia k 100, uyročínarozeníKarla
Polička),Praha-Rychnov nad KněŽnou 1992 (Alena Hájková, Aleš Hamm, Blan]<aHemehtová,
Milada Chlíbcová, Jaroslav Kolár, Marie Mravcová, Vladimír Novotn:/' Pavel Pešta, Ladislav
Soldrán, Eva Strohsová, Marie UhlíŤová).

Umění a ciuilizace jako ditladlo stlěta,Praha 1993 (Věra BroŽová).

In roman tchěque dans le conteÍte infurnational (Mémoire et traditioll datts la prose
contemporaine),Paris 1992 (Daniela Hodrová).
Di'e Romane uon dem Ritter mit dem Lilulen, Amsterdam-Atlanta

1994 (Jaroslav KoIár)'

Romantic Continuities, Essen 1992 (Martin Procházka).
Russian Literature (roč.XXXIil jako ztlloštttísb. studií k 65, nanozeninán, Mojmira Grygara),
Amsterdam 1993 (Zdeněk Pešat)'

Vaclau Černj, (Sb. z kon|brence 1993),Praha 1994 (Aleš Haman, Jaroslav Ko]ár).
Zborník predntišok z uedechejkonferenci'eo žiuotea diele Karla Čapka,Trenčín 1990 (Pavel
Janoušek).

AUToRSKE

PoDÍLY v PUBLIKACÍCH

PŘIPRAVENfCH

K TISKU

Prager Schule (Kontinu,itiitundWandel),Inípzig(M)roslav Červenka,JižiHol , MilanJankovič'
Petr Kaiser, Marie Kubínová, Mojmír otruba).
Stowiatíska ruttyka porÓwnauczo, sv 6, Warszawa (Miroslav Čeruenka s Květou Sgallovou).

Sauoir Mourir, Paris 1993 (Madimír Macura)'
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Litteraria humanitas, Brno 1992 (Blahoslav Dokoupil, Madimír SvatoĎ)'

Sbornik Kruhu, pŤritel českéhr).jazyka (PŤednašky z roku
Hodrová).

lrymnž 1993),Praha 1994 (\4adimír Macura'
Lncus amnenus _ místolíbezrc (Sytnposiutno české
Mojmír otruba).

Sborník prací FF Masatahouy

JiŤí opelík).
Margin'á'Iie(1988.1ggo, Praha 1992 (PŤemyslBlažíček,Miros|av Červenl<a,

Sborník

Model a analogie ue uědě,uměttía filozofii, Praha 1994 (Marie Kubínová, Pavel Vašák)'

Sbonlík prací FF Slezské uniuerzity
Marie UhlíŤová).

prací FF ostrauské

1990-199l),

(Jniuerzity, Brno 1991 (Ladislav

ultitlerzity

(Literdrní

u opauě,

Slrukespeare Johrbu,ch, Weimar

spět,kťt'
ze sympozia o žiuotěa díIeJ. K. I)Ia 1988),
Monology o Josefu Kajetd'ttu I)loui (Sb. pŤí
Praha 1993 (A]ešHaman' Jaroslav Kolár, Mojmír otruba, Vladimír Macura, Jan PÓmerl)'

Slotl1l 1l y2ftg51i a naději (sb. k 70. ulročí narození Antonína
opelík, Ladislav Soldán)'

Nad Meditaceni uěkú'(Sb' k 170.ulročínurtszeníJosefa Kratoclnila),Bmo

1992 (Petr Holrnm).

o Edmundu Husserlot,i, Prostějov 1991 (Ladislav Soldán).
osobitné medzilitenj'rnespoločenstuá,Bratislava 1991 (Zdeněk Hrbata).

Stowiatíska

metryka porÓunawcza,
Čeroenka s Květou Sgal|ovou)'

1993 (Miroslav

1991 (Blahoslav

Moderní reuue 1894-1925Gb' studií,soupis a antologie),Praha 1995 (JarosIav Med, Luboš
Merhaut, Zdeněk Pešat' Aleš Zach, JIííZiz|er; spolured' Luboš Merhaut).

1990 (Martin

Soldán).

uěda), Ostrava

opava

sv. 4, Wroclaw

Kratocltuila),

1992; sv 5, Warszawa

E stu,das Uttiuers Uniuersitarios

de Lhryua

e literaturo,Fij,o

d,e Janeiro

Present T,rends in Research of the World Theatre, Warszawa 1991 (Alica Dubská).

Studie o Jatlu Mukaí.oushém (Sb. statí ke 100. tlyročínarozenil,Praha

'sb' synpozia Ústauu dějin utnění
Proudy českéumělecké tuorby 19. století, Sen a idtril
poŤdd'aného
v Plzni 1987)'Praha 1990 (Daniela Hodrová, Madimír Macua, Martin Procházka).

mar.Wien

o českéliteratu,Ťe la pŤelomu sttlletí,Praha

Studien

zum Humanisnus
in den bÓhnischen
1993 (Jaroslav Kolár)'

Liindern,

Kijln.Wien

PŤednóškyz 36. běhu Letttíšholyslouansh!,chstudií,Praha 1994 (Milan Jankovič).

IYanslatiott, History and Culture, London

Ptlici uítajíjítrozpěuem'podd stojnícií.tlaním(Z znam synpozia k 100. uyročínarozeníKarla
Polačka),Praha-Rychnov nad Kněžnou 1992 (A]ena Hájková, Aleš Haman, Blanka Hemelíková,
Milada Ctr]íbcová'Jaroslav Ko]ár, Marie Mravcová, Madimír Novotn!, Pavel Pešta, Ladislav
Soldán, Eva Strohsová, Marie UhlíŤová)'

Unění a ciuilizace jako diuadlo suěta, Praha

1993 (Věra Brožová).

Vdclau Černy (Sb. z konlbrence

1994 (Aleš Haman,

sb. studií k 65. nurozeniruim Mojníra Grygara),
Ru,ssian Literature (roč,WXIil 'iako zLlLťtštttí
Amsterdam 1993 (Zdeněk Pešat).

1993 (Miroslav

Tabuizouantí Literatura posled,ních duaceti let,Praha

1993 (Pavla Lidmilová).

1991 (Marie Kubínová).

TopičtTtl d m (Nakladatelské

Romantic Continuities, Essen 1992 (Martin Procházka).

Brno 1994 (JiŤí

1991 (Zdeněk Pešat' Eva ŠtodroĎová).

Smích u umění (Sb. sympozia lJstauu dějin
Proudy českéutněleckéttlorby 19' stol.etí,
u Plzni 1989)' Praha 1991 (Věra BroŽová, Petr Čornej,Blanka Hemeumění poŤtid,aného
Iíková' Vladimír Macura, Dagmar Mocná).

1994 (Jaroslav Kolár).

Pavel Pešta,

S l n a 1 1 i s B L , a u t i f i t | 'G l a s g o w 1 9 9 1 ( E v a Š o r m o v á l '

studie

Die Romane uon d,em Ritter mit dem Lijwen' Amsterdam.Atlanta

Dokoupil,

Zelinskf).

Procházka).

Po cestdchnnlihauosti myšleni(Sb.prací,jejithžsmryslemje pŤedeušíndestrukcesamzŤejmosti),
Praha 1993 (Miroslav Červenka,A.leŠHaman, Zdeněk Pešat).

In rotnan tchěque dans Ie contexte htternational (Mémoire et traditiott dutts La prose
contemporaine),Paris 1992 (Daniela Hodrová).

1993 (Daniela

Praha

1991; sv. 3, K |n'Wei-

1990 (JiŤí Brabec' Jiňí Hol!, A]eš Zach).

pžíběhy 1883-1949)' Praha

1993 (Eva Šormová, Aleš Zachl'

1990 (\4adimír Macura).

1993), Praha

Zborník prednašoh z uedeckej konferenci,e o žiuote a diele Karla

Jaroslav

Kolár)'

Čapha,TYenčín 1990 (Pavel

Janoušek).

AUToRSIG

PoDÍLY V PUBLIKAcÍCH

PŘIPRA'VTNÝCH

K TIsKU

Prager Sclrule (Kontinuitiit undWandel),I'eipzig(Miroslav Čeroenka,JiŤíHol , MilanJankovič'
Petr Kaiser, Marie Kubínová, Mojmír otruba).
Stowiatíska meh1ka poronnowczo, sv 6, Warszawa (Miroslav Čeroenka s Květou Sga|lovou).

Sauoir Mourir, Paris 1993 (\4adimír Macura).
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EDIcE,

PŘEDMLIIvY

Bohumil Hrabal: Městečko' kd'e se zasknil čas' Praha 1992.
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1994.
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Českdliterrirníuěda,1969(Bohemistikd,Praha 1990 (sest.Boris Mědílek a Věra Madyková).
Českd literdn

uěda 1982 (Neslouanské literatury), Praha 1990 (sest' František Knopp)'

Českd'Iiterárni uěda 1974-75 (Slauistikd, Praha 1990 (sest. A]ena Vachoušková a Helena
Sofrová).
Českdliterrjn uěda 1979 (Bohemistikd,Praha 1991 (sest.Boris Mědílek a Věra \4adyková)'
Česk : literan

uěda 1980(Bolremistika),Praha 1992 (sest' Boris Mědílek a Věra Vladyková)'

Česk nez uisld literatura u ohlasech Nlběroud, bibliografie knih a čIcinkŮod roku 1990),
Praha 1994 (usp. František Knopp, Jiií Mika a Jan Wiendl).
BIBLIoGRAFIcIG

PŘÍRUČKY oDEVZDANÉ

FRANTIŠEKKNoPP:
Česká literatu,ra u exilu 1948-1989(Bibliografid,Praba.
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K TISKU

Na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně neexistuJe
samostatná katedra českéliteratury, katedra bohemistiky je zde koncrpovánajako lingvoliterární pracoviště. V tomto pojetí zde katedra prisobí
od roku 1963, kdy se bohemistika oddělila od fllologické katedry. taaienc
zde byla silnějšíjazykověda (profesor dr. JiŤí Novotn;Í, DrSc. _ Syntax; docent dr. Josef Beneš, CSc., docent dr. Ludvík Kuba _ onomastika; docentka
dr. Marie Racková, CSc. - starší jazyk a dialektologie; docentka dr' Zoe
Hauptová, CSc. _ staroslověnština). o této situaci svědčíosm svazk sborníkri katedry, tehdy ještě samostatné Pedagogické fakulty, vydanych v
létech 1966-1990, kde literárněvědné práce tvoŤímenší č,ást.Z v raznéjších
osobností, které se zde zab,j,vďy Literaturou, je tŤeba pŤipomenout Ladislava
Kubíka a Madimíra Mayera z prvrrích let prisobení katedry a Květu Hanzikovou z let sedmdesát5;ch.
od poloviny osmdesát ch let se zdá, že se i na literárněvědném poli
začíná bl;Ískat na lepší časy: soustavnější zájem zejména literatuŤe 19.
století a literatuňe regionu severních Čech vénuje docent dr. JosefPeŤirla,
CSc., kter;f v současnédobě dokončil studii o literárních kontaktech česko-německych; IiteratuŤe pro děti a mládež a světové literatuŤe jsou
věnovány
práce PhDr. Antonie Kreislové. Katedra v této době spolupracuje s Ťadou
externistri. Po roce 1990 byla literárněvědná bohemistika posílena Ťadou
interních pracovníkri, kteŤí se specializují na určité disciplíny: moderní
literaturu zde pňednáší profěsorka dr. Dobrava Moldanová. CSc.. která do
Ustí nad Labem pŤichází z Ústavu pro českou literaturu ČSAV, objevujl
se zde mladí talentovaní pracovníci, kteff se specializují na starší českou
literaturu (PaedDr. Václav Miller), teorii literatury, poezii a literární kritiku
(PaedDr. Ivo Harák), literaturu pro děti a mládeŽ a literaturu 19. století
(PaedDr' Ivona BŤezinová) a na teorii literatury (PaedDr' Anna Zelenkova),
současnou literaturu (Mgr. Milena Vojtková), literaturu první poloviny 20.
století (Karin A]lermannová). Katedra má odborné kontakty s katedrou
polonistiky na Vysoké škole pedagogické v Čenstochové (ze společnékonference vydala sborník Česho-polskérozhouory). V roce 1994 uspoŤádala
konferenci Cesty a cestování v jazyce a literatuŤe (sborníkje v tisku) a na
rok 1996 pŤípravuje další konferenci na téma Žena _ jazyk _ literatura.
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od roku 1963,kdy se bohemistika oddělila od filologickékatedry.Tladičně
zde byla silnějšíjazykověda(profesordr. JiĚíNovotn;y',DrSc. - syntax; do.
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století a literatuŤe reg.ionuseverních Čechvěnuje docent dr. JosefPeŤina,
CSc., kter1fv současnédobě dokončilstudii o literárních kontaktech česko-německych;literatuŤepro děti a mládež a světovéliteratuŤejsou věnovány
práce PhDr. Antonie Kreislové. Katedra v tétodobě spolupracuje s Ťadou
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interních pracovník ' kteŤíse specializují na určitédisciplíny: modelní
literaturu zde pŤednáší
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Katedra lydává několikrát do roka Zprauodaj katedry bohemistiky (red. Václav Miller a Ivma
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i pobočkaLiterárněvědné společnosti,kterou vede doc. dr. JosefPeŤina, CSc.
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Podílejíse na něm i mladí pedagogové,absolventi katedry a dalšímladí autoŤi.
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eoFtriitlsrtxv,kterf se uskutečniI
1. xoHoREs svĚrovÉ ltrrnÁnruĚvĚoNÉ
v Praze ve dnech 28.-30. června 1995, by| pokusem pripomenout
spoIečn badatelsk! horizont. Proč bohemistiky? ProtoŽe jsme
nepochybova|io tom, Že bohemistikaje oborem dostatečněsvébytnlm
a n o o b e c n és | o v a n s k éz a s t r e š e n í ,
a v y h r a n ě n y m ,a b y n e p o t r e b o v a | o
kterése v novějšídobě stává nejednouzavádějícÍmanachronismem.
Proč |iterárněvědné? ProtoŽe jsme si by|i vědomi, Že prob|émy
Iingvistťra historikťrjsou prece jen jiné a pií|išby drobi|y naši
debatu. Proč světové? ProtoŽe pocit'ujemerozparce|ováníoboru
jde nám o to vidět
do rozmanitlch enk|áv za nadá|eneudrŽite|né,
bohemistickou|iterárnívědu jako jeden ce|ek skutečněve svě.
tovém měrítku.Proč kongres? Protožejsme chtěli více neŽ
konferenci k jednomu uzkémutématu,prá|i jsme si prilákat
do Prahy na spo|ečnéjednání kaŽdého,kdo se odborně
českou literaturouzabyvá, bez oh|edu na to, ktenj'mobdobím, ktenimi autory' bez oh|edu na to, zajímá-|iho více
studiumtradice českéhoIiterárněvědného
strukturaIismu,
nebo ana|yzakonkrétního
dÍ|a.A proč první? To samozrejmě vyp|ynu|oze situace. Setkání takového typu
s e d o s u d n e u s k u t e č n i |ao a n i u s k u t e č n int e m o h | o_
v tomto smys|u zak|ádá tradici.Predpok|ádásvé pokračování.ProtoŽe š|oo prvnísetkání,by| h|avním
tématemstav oboru,vzájemná konfrontacepoh|edu na českou |iteraturua na perspektivyjejí odborné ref|exe. Dnes m Žeme Ťíci,Že kongres
zdárně skonči|.P|yne-|iz něho nějaképoučení,
pak právě to, které ved|o k uspoiádánÍ tak
ve|ké mezinárodní odborné akce. Nejsme
s a m i - a n i m y u p r a m e n e 'a n i n a Ški o l e gové ze zahraničí: prob|émy
českéliteraturyjsou našimi
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