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Úvonnnn

Ústav pro českou a světovou literaturu v té podobě, do níž byl dotvá-
Ťen od sklonku roku 1989, tedy jako pracoviště nadějné (a koneěně
svobodné) spolupráce české divadelnívědy, české literární historie, teo-
rie a komparatistiky, v této chvíli již patťí historii. To, co ztlstane, alespoř
do dalšího finančního šoku, bude jen částípťrvodnfoo celku. Mnohé ríkoly
budou nutně zpomaleny, jiné ohrozíodchod pracovnftú, některé zaniknou.
NepŤísluší nám hovoŤit o nenahraditelny;gtr ztrátách, nezbavíme se tak
povinnosti omezit je nanejmenší mofuoumíru. Všichni, kdo studujía
budou studovat z kníh, které u nás vznikaly, kdo alespo čas od času
píicházejí do styku se čtyími odbornfmi časopisy, jež do této clrvíle
yydáváme, kdo vyuŽívajínašich sluŽeb pro r'eiejnost _ studovny, knilrov-
rry, unikátních bibliografickfch fondú', našeho archír'u fotokopií staročes.
kfch textťr nebo archívu biografického, budou nroci lépe a objektir'něji
posoudit místo a v1íznam našebo pracoviště v celkoyém rozvrlru národní
vzdělanosti.

NašÍm ríkolem je piedevším pokračovat v práci. A v tomto smyslu je
tato informačníbroŽurka pŤedevšírr svěciectvím o určité etapě...

Vladimír fulacura
Ťeditel ÚČst

K HISTORII*

Po vzniku Ústavu pro jazyk českf se začala v roce 1946 pŤi III. tffdě

Československé akademie věd a uměnípťipravovat i badatelská institu-

ce pro českou literaturu. V červnu 1947 by| schválen její otganjzačníÍád
a i. záÍíI9r8 zača|pracovat Ústav pro českou literaturu. V jeho čele se

měly stÍídat tŤi osobnosti _ A.Pražák,F. Wollman a J. MukaŤovskf. Duší

Ústávu byl od počiítku až do roku 1958 R. Havel ve funkci tajemnfta. První

velkf ríkol dosialo nové pracoviště, kdyŽ mělo bft v renovovaném klášte-
Ťe na Strahově -po násilném vystěhováď premonstráttt_zÍízeno Muze-

um české |iteratury,Za redakce J. MukaŤovského a F. Vodičky se zrodilo
libreto a pracovníci Ústavu se rozhodnfm zprisobem podíleli na dokumen-
tárnínn vybavení instalace i na jejím prostorovém rozvrhu. Památnft ná-
rodního písemnictví byl otevŤen v roce 7953 a ještě pŤedtím získal
v prostorách kláštera svrij novf rítulek i Ústav. V roce 1953 pŤešel do nově

za|oŽené ČsAv, a jižnapodzim t951pfija| prvnítŤivědecké aspiranty.
Ředitetem nového badatelského stíediska byl jmenován J. MukaŤovsk5í,
jeho zástupcem se stal F. Vodička. V čele jednotlivfch oddělenípúsobili
externípracovníci J. Hrabák, F. Vodička, K. Krejčí. Jako svrlj hlavnícíl si
nová instituce položila vypracováď Dějin české literatury (vyšly tĚi svazky,
čtvrtf nesměl b:ft v roce I97o jiŽ publikován), pŤípravu kritického vydání
sebranfch spisri v znamnfch pŤedstavitelri české literatury (B. NěTmvá'
J. Neruda, J. K. Ty| J. Wolker' K. H. Mácha, S. K. Neumxnn, F. X. Sal{a)
i památek stará literatury české, poíádáni Kritické knihovny pŤi Čs.
spisovateli a též uspoiáďáníreprezentativního vfběru české klasické li.
teratury, stosvazkové Národní knihovny. Pro tuto práci bylo v lJstavu
za|oženo edičnístiedisko se zkušenfm R. SkŤečkemvjeho r'edení. Sou-
stavně se zača|a budovat i retrospektivní bibliografie české |iterutury za
íízení J. Nečase.

V prťrběhu padesátfch let"se Ústav rozr stal o další rítvary: v roce 1.954
bylk němu piičleněn Kabinet pro filologickou dokumentaci, jehož poslá-
ním byla evídence o materiálech starší české literatury, v roce 1955 byl
ustaven Kabinet S. K. Neumanna s ríkolem pŤipravit vydání spisti a sesta-

Zpraavános použitím náčrtu v1ívoje Ústavu sestaveného
Rudolfem Havlem.



vit bibliografii, v roce 1956 byl za|oŽen Kabinet pro studium českého
divadla, z jebož dflny za vedení F. Černého vznikly čtyisvazkové Dějiny
českého divadla, a 196lvznikla brněnská pobočka Ustavu. Jak odborně
dorustali mladí pracovďci, byli v roce 1959 externí vedoucí odděleď
nahrazeni vedoucími interními. Nad činností akademickfch rístavú bděly
jednotlivé vědecké sekce, nicméně docházelo stále častěji k pŤímfm bru.
bfm zásahrim ze strany Úv rsČ do práce Ústavu. Zv|áště vfrazně se to
projevilo koncem padesátfch let, kdy se literární vědci pokoušeli zbavit
svťrj obor těch nejkňiklavějších vulgaizací. Snahy o využitípostuprlstruk-
turalismu naráže|y na odpor žárlivlch stráŽcrlčistoty marxistické literární
vědy. Na dvoudenním zasedání v dobŤíšském zámkq poŤádaném pod
zástěrkou Svazu československfch spisovatelrl kulturně propagačním od.
dělením Úv rsČ, byl Ústav podroben kritice, proti Ústavu á l. uuta.
Ťovskému byla v tisku rozpoutána kampař. Na katedŤe literární vědy
(vedoucí V. Dostál) v Institutu společenskfch věd pri Úv xsČ (rektor L.
Štou) se zrodil návrh, zŤídit pr áv ě.zde hlavní literirněvědné pracoviště,
zatímco prisobení akademického Ustavu by se omezilo na bibliografickou
a ediční práci. Někteií pracovníci Ustavu byli získáváni k pŤechodu do
Institutu s perspektivou brzkého návratu ve vedoucích funkcích (do jed.
noho odmítli). Nakonec se na sekretariátu UV rozhodlo, že se provede
sloučeďkatedry Institutu sÚstavem.

V roce L962 J' MukaŤovského ve funkcí Ťeditele vystŤídal L. Štoll,
místo F. Vodičky jako zástupce pňišel J. Petrmicht. Ústau se rozdělil na
dva tábory a celá šedes átá |éta v něm probftaly ostré ideové i odborné
spory koncepčnfro tázu, které nezústaly omezeny zdmi Ústavu (napŤ.
Brabcova kritika Štoilouy knihy TŤicet let bojri za českou socialistickou
poez1i v Literárních novinách, o které jako o konflift1u Íeditele se zaměst.
nancem jednalo i prezídium Čseg. Řada prací p.Ťitom vznikala proti
vrili ňeditele (napŤíklad konečná fáze modrého Slovnftu českfch spisova-
telrl, do něhož se podaŤilo prosadit i spisovatele z exilu, mimo zristal _ po
zásahu Ťeditele - jen R. Jakobson, sbornft k Životnímu jubileu J. Muka.
Ťovského Struktura a smysl literárního díla aj.).

Konflikty vyrístily v roce 1968 v odchod L. Štolla z Ústavu a Ťeditelem
se stal F. Vodička. Stačil vytvoŤit novou koncepci Ústavu, jejÍmuž plnému
uskutečnění zabrártl|o nejprve jeho těžké onemocnění a pak nástup nor-
malizace. V prriběhu |et 1970-72, k.dl Ústav vedl V. Brětt, musel o z něj
odejít takŤka dvacet. pracovníkú, Ústau byl sloučen s dalším akademic-
kJm pracovištěm _ Ústavem jazykri a literátur - a nově pojmenován jako
Ustav pro českou a světovou literaturu. Po čistce se ioku 1972 funkce
Ťeditele znovy ujal L. .Štoil a jeho zástupkyníse stala H. Hrzalová, ježpo
Stollově smrti v roce 1981 pŤevzala vedeníÚstavu se sv]/mi zástupcifu.Ze.
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manem a S. Wollmanem. Těžce ochromenf stav se jen pomalu vzpama-
továval z utrŽenfch ran.

PÍicbáze|i však noví nrladí pracovníci a nesporně liberálnější ovzduší
jež v Ústavu panovalo ve srovnání napŤ. s katedrou české literatury na
filozofické fakultě UK, jim umožíovalo poměrně rychlf odbornf rrlst.
SoustŤeděni blavně v oddělení teorie literatury vytvoŤili napŤ. kvalitní
Slovnft literární teorie fieho vfslednou podobu z pozadíanonymně ovliv-
řoval z Ústauu propuštěnf M. Kačer), za redakce V. Macury vznikl
obsáhlf Slovnft světovfcb literárních děl a pŤímo v oddělení Prrivodce po
světové literární teorii. V osmdesátfch letech své plody pÍinesla i orien-
tace oddělení teorie na historickou poetiku (Poetika české meziválečné
literatury). Trosky starého Ústavu se pak v oddělení lexikografie zaméÍL|y
na vytváŤení čtyidítného základnfto kompendia české literární vědy,
Lexikonu české literatury. Tyto pozitivní aktivity uprostŤed normalizač-
ního ríhoru nesporně ovlivnil také nikdy nepŤerušenf kontakt Ťady pra-
covníkri IJstavu s těmi, kdo jej museli opustit; uskutečřoval se na
pravidelnfch bytovfch schuzkách (tzv. medvědáŤú) a po celou dobu jej
obětavě zajišéoval J. Kolár.

Listopad 1989 pŤinesl změny ve vedení Ústavu (Ťeditel Z. Pešat,
zástupce V. Macura) i v jeho personálním sloŽeď. Vrátila se podstatná
čríst pracovnftú vyhnanfch za lormalizace a na zák|adé atestací Ústav
opustilo několik odborně méně zdatnfch jednotlivci.Značn! rozsah na-
byla pedagogická spolupráce s vysokfmi školami. K stému v ročí naro-
zeniJ. MukaŤovského byla uspoÍádána meánárodníkonference, která po
letech nevraživfch kritik strukturalismu ocenila jeho {znam pro moderní
estetické myšlení a poukázala na jeho stále podnětné stránky. Ustav byl
koncipovánjako vzájemně těsně propojené pracoviště, v němž v zkum
české literatury v kontextu teorie by se neměl vzdávat horizontu světo-
vfch literatur a ty zase by se měly zkoumat z hlediska vnitŤních vazeb
s bohemistikou. Pracovníci Kabinetu pro studium českého divadla pŤi-
stoupili ke zpracování vlvoje nejnovější fáze divade|ní tvorby po roce
1945. Na Lexikon české literatury naváže Slovnft českfch spisovatel
1945-1990. Na sluŽbu pro veŤejnost se orientuje knihovna i bibliografické
stiedisko, vytlŽívajícípŤi shromažďování rídajú o současné literatuie počí-
tačovou techniku. Zásluhou bfvalého ministra národníobrany L. Dobrov-
ského našel rístav v roce 1991 nové púsobiště v kasárnách Jiňího
z Poděbrad (na náměstí Republiky), kdyŽ byl nucen opustit klášter na
Strahově navrácen/ Ťádupremonstrátri.

od 1. rínora 1993 náUstav také nové vedení (ieditelem je V. Macura,
jeho zástupcem P. Janoušek), jež čeká nelehkf ríkol vyrovnat se se svízel-
nou situací vzniklou pronikavfm snfienÍm rozpočtu pracoviště a postarat



se o to' aby současně se zrodem českého státu nezanikl vfzkum národní
literatury v těch oblastecb, jeŽ vyŽadují tfmovou spolupráci akter! je za
stávající situace neuskutečniteln/ na vysokfch školách.

Pokusil jsem se načrtnout jakési vnitŤní dějiny Ústavu, jeho proměny
jakoŽto instituce. Jistě podstatnějšía pro obor i podnětnější, ale též nesrov.
natelně nárďnější by byl nástin vnitŤních proměn oboru, vfvoje samotné (stav k 30.4.1993)*
literárněvědné problematiky, jak se odrazila v této instituci a jak v ní
byla Ťešena. Snad i k tonru se naskytne pŤíležitost i čas.

Zdeněk Pešat

STRUKTURA USTAVU

Řnorrrr; PbDr. Vladimír Macura, CSc.

(do 31.1.1993 PhDr. ZdenékPešat' DrSc.)

zÁsTUPcE ŘBorrnr,B: PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

(do 31.1.1993 PbDr. Madimír Macura, CSc.)

vĚoncxÁ TAJEMMCE: PhDr. Marcela Bergerová, CSc.

HosPoDÁŘsxÁ sPRÁvA A ADMIMSTRATIVA:

Ing. Miluše Barešová, JiŤina Cerhová (0,6 rív.), Marie Hlávková (do
?3.2.199-3), Blanka Chylftová, Helena Poláková, Květa Pešková (0'6 riv.),
Marie Šípová (0,6 rív.), Milota Šoilová (0,5 rív.), Hana Urbanová; Miro-
slav Chylík (0,5 rív.).

Z Ustavu odejde (většinou z dťrvodu finančďch restrikcí)
30 pracovnftri, 3 budou pokračovat v zkráceném rívazku.



vĚoncxÁ RADA:
PÍedseda: PhDr. JiŤíHolf, CSc.

PhDr. Piemysl B|aŽíček, DrSc.; doc. PhDr. JiŤí Brabec, CSc.; doc.
PhDr. Miroslav Červenka, DrSc.;PhDr. Petr Čornej, CSc. (1991 se vzdal
členstvQ; prof. PhDr. Miroslav Drozda, DrSc. (místopŤedseda, 7990 ze-
mŤel); doc. PhDr. Aleš Haman, DrSc.; PhDr. JiŤí Holf, CSc. (od roku 1992
pŤedseda); doc. PhDr. Rudolf Chmel, CSc. (1990 odstoupil); PhDr. Milan
Jankovič, DrSc.; PhDr. Madimír Just, CSc.; doc. PhDr. Jaroslav Kolár,
CSc.; PhDr. Václav KÓnigsmark, CSc.; PhDr. Jaroslav Med, CSc.; doc.
PhDr. Jiií opelft' CSc.; PhDr. Mojmír Otruba, CSc. (1990-1992 pŤedse-
da); PhDr. Adolf Scherl, CSc.; prof. PhDr. Zdeněk StŤíbrn}í, DrSc. (1992
se vzdal čIenství); PhDr.Vladimír Svatori, CSc.; PhDr. Václav Štěpán, csc.
(1992 se vzdal členstvQ. Místo odstoupivších členri byla vědecká rada
doplněna prof. PhDr. Josefem Forbelsk1im, CSc.; PhDr. ZdeíkemHrba-
tou, CSc.; prof. PhDr. Jaroslavou Janáčkovou. CSc. a PhDr. Pavlem Ja-
nouškem, CSc.

Vědecká rada byla zvolena na počátku roku 1990 lrlasováďm pléna
vědeck/clr a odborn:fch pracovníkri star'u jako koncepěnÍ a poradní
orgán, doplřující Ťeditele a vedeď pracoviště. V letech 1990-1992 se
zabfva|a rehabilitacemi, atestacemi všech zanrěstnanc a z,vláště kritérii
hodnocenípráce a koncepcí rístavu. Sledovala práci všech oddělení, spolu.
práci rístavu s vysokfmi školami a vědeckou v1íclrovu nrlad]fch pracovní-
kťl.

oDDĚLENÍ rrorun
Vedoucí: PhDr. Jiií Holf' DrSc

doc. PhDr. Miroslav Červenka, DrSc.; PhDr. Marie Havránková
(0,5 v.); PhDr. Daniela Hodrová, DrSc.; PhDr. JiŤí Hol/' CSc.; PhDr. Ing.
Petr Kaiser ; PhDr. Marie Kubínová, CSc.;PhDr. Madimír Macura, CSc.;
PbDr. Marie Mravcová, CSc.; PhDr. Pavel Vašák, DrSc.

(Do 31.3.1993 byl vedoucím odděIení PhDr. Milan Jankovič, DrSc., do
31.3.1990 byl vedoucÍm odděIeníPhDr. Milan Zeman, CSc. Do 1991 byly členkami
odděleníPhDr. JiŤina Táborská, CSc. a PhDr. Alice Jedličková, CSc., do 1990zde
prlsobili PhDr' Jaroslava HeÍtová, CSc., FhDr' Květa Hyršlová, DrSc., PhDr.
Pavel Janoušek, CSc. a PhDr. JiŤíTrávníček.)

Během osmdesátfch let patŤilo odděleď teorie, v něnžby|izaměstnáni
většinou pracovníci nrladšího a stňedníh6 yi|6u, k nejproduktivnějšÍm
pracovištím stavu. Vznikly zde mimo jiné kolektivní publikace Poetika
české mezivá|eéné literatury (1987) a Prrivodce po světové literární teorii
(1e88).

Ve v1fzkumu literárď teorie a poetologie pokračovalo oddělení i v le.
tech 1 990-1 9 92, za spo|wíčasti dvou pŤedďch pracovní<ú, kteŤí se vrátili
v rámci rehabilitací, Miroslava Červenky a Milana Jankoviče. V roce
1992 by|a odevzdána do tisku vysokoškolská pŤíručka Kapitoly z teorie
litenirního díla I (red. Marie Kubínová, druhf dít se pŤipravuje).Y ténže
roce _ v návaznosti na staršípublikaci Rozumět literatuŤe I (1986) * vyšel
soubor interpretací Česk literatura 1945_1970 (red. JiŤina Táborská
a Milan Zeman),jehož pokračování, svazek Česk! Parnas (interpretace
období 1 97G-1 990, red. JiŤí Holf a JiŤina Táborská), vyj de v letošním roce.
Do tisku byla rovněž piipravena knlha Proměny subjektu I_II,věnovaná
poetice české literatury prvnípúle 20. století. Vedle toho vydali pracovníci
oddělení v letech 7990_7992 devět individuálních knižních publikací.

První část grantového ríko|u Literární tematologie (souboru sémanticky
orientovanfch prací k problematice tematiky literárního díla) uzavŤela
kniha Madimíra Macury Štasny vělc a soubor studií Daniely Hodrové pro
pŤipravovanou publikaci Místa s tajemstvím.

oddělení věnovalo pozornost i dvěma dosud zanedbávan/m teoretic-
kfm oborrim, versologii (systematick/ prrizkum poezie českého obrození
- Miroslav Červenka a Petr Kaiser, studie ze srovnávací slovanské metri-
ky - Miroslav Červenka; na obou ríkolech externě spolupracuje
PhDr. Květa Sgallová, CSc.) a textologii (do tisku odevzdána pŤíručka
Textologie _teorie a ediční praxe od Pavla Vašáka). Podílelo se rovněŽ na



dalších ríkotech rístavq na redakční piípravě časopisu Česká literatura
apod

oDDĚLEM DĚJIN ČnsxÉ LITERATURY A LEXIKoGRAaE

Vedoucí: doc. PhDr.Jiffopelfu CSc.

Jiiina Dunděrová (0,5 rÍv.); PaedDr. Dana DvoŤáková (mat. dov.);
PhDr. Irena Kraitlová; PhDr' I,enka Kusáková; PhDr. Ludmila I,antová,
CSc. (0,5 rív.); doc. PhDr. Jan l..ehár, CSc.;PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.;
PhDr. Zdeněk Pešat, DrSc.; prom. fil. Vlasta Skalická;PhDr. Eva Strohso.
vá, CSc.; PhDr. Petr Šisler;PhDr. Eva Taxová, CSc.; PhDr. Václav Vaněk;
PaedDr. IiÍíZideqPhDr. Aleš Zach.

(Do 30.4.1992 byl vedoucím oddělení PhDr. Aleš Haman, CSc., do 31.3.1991
byla vedoucí oddělení PhDr. Eva Taxová, CSc. Do konce roku 1992 v oddělení
ptisobily PhDr. Dagmar Mocná, CSc. a PhDr. Markéta Se lucká, CSc., do roku 1991
PhDr. Stanislava Mazáčová' P|,Dr. JitkaPelikárrová a PhDr. Marcela Rosso.
vá, cSc., do 1990 byli členy oddělení PhDr. Piemysl BlaŽíček, DrSc., PhDr.Vladi.
mír Forst,CSc. [0J rív.]' prom. fil. Daiibor Holub, PhDr. Petr Málek, prom. fil.
Michaela Nondková a PhDr. Blanka Svadbová, CSc.)

oddělení svou základníorientací literárněhistorické se uŽ od poloviny
70.let soustŤeďuje - a to v souvislosti se setrvalou personální restrikcí
stále jednostranněji - na sestavení Irxikonu české literatury (lČr);kta.
sická literárněhistorická práce pÍicháďpovětšině ke slovu v podobě pŤí-
spěvkti na vědeckf ch koďerencícb' kandidátskfch prací, časopiseckfch
studií edic a komentáŤú k nim apod. ,,míÍno rívazek...

Sám LČL staví donrácí literáiní lexikografii na kvantitatir,ně i kvalita-
tivně novf stupeř. Záměrem3 500 hesel rczvržen!,ch do 4 dílú je podat
obraz českého píšemnictví od nejranějšfuo stadia staroslověnského a la-
tinského do 20. století (zde s omezením na autory debutující do roku 1945),
a to slovníkov1ími hcsly o individuátních činitelích literárního vfvoje:
osobních (spisovatelé beletristé - i pro mládež, odborní spisovatelé o čes-
ké literatuie, píekladatelé), knižních (almanachy, sbornfty), fusopisec-
kfclt a institucionálních (nakladatelstvi spolky a skupiny, vědecké
společnosti). Heslo zahrnujc detailní biografi'i, literární charakteristiku
formou objektivního popiqy, riplnou primární a v'íběrovou sekundární
bibliograíii. Adresátem I-ČL je zainteresovan/ čtenáŤ (učitelé, studenti,
knihovníci, redaktoŤi, dramaturgové,literárnívědci sami, náročníčtenáŤi);
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v rámci oboru je LČL základnou pŤíštích slovníkrl specializovanfch nebo

popularizačních.
Jak zÍejmo,jde o dílo nárďné. časově i personálně, vymykající se pod-

minkám, jěŽGrantová agentura ČsAV stanovila pro získáďgrantu. Proto

oddělení v Ťíjnu 1992 požádalo, aby byl LCL píiznán statut vfznamného
vědeckého projektu; v této žádosti bylo ukončetprací (pŤi tehdejšÍm
obsazeď oáaeien4 datováno 3"]'.12.1'999. 1. dil LČL (A-G) vyšel 1985,
?.dflve}svazcich (H_J, K-L+ dodatkyA-G) 1993. Autorské dokončení
3. dílu (M-Ř) plánuje oddělenído konce 1993, v rrce1'993začalo redakční
zpracování hesel.

Eva Strohsová aZdenék Pešat podrobili věcné a stylistické autorské
revizi (s doplněnÍm bibliografie) a dokončili pŤípravu čtvrtého dílu aka-
demickfch Dějin české litcratury do tisku. Svazek navazuje na pŤedchozí
díly vydané v prťrběhu 50. a 60. let, zahrnuje literaturu od 90. let 19. století
do roku 1945. Prlvodně byl odevzdán nakl. Academia v roce 1.968, jeho
vydání však bylo zastaveno.

oDDĚLEM soUČAsNÉ LITERATURY

Vedoucí: PhDr. Pave| Janoušel CSc

PhDr. PŤemysl Blažíček, DrSc.;PhDr. Věra BroŽová; doc. PhDr. Aleš
Haman, DrSc.; PhDr. Blanlra Hemelíková; PhDr. Alice Jedličková, CSc.;
Eva Kárnftová; PhDr. Jaroslav Med, CSc.; prom. fil. Michaela Nondko-
vá; PhDr. Vladimír Novotnf; PhDr. Blanka Svadbová, CSc.; PhDr. Bohu-
mil Svozil. CSc.

(Do 1991 byli členy oddělení PhDr. Václav KÓnigsmark, CSc., PhDr. Dobrava
Moldanová, CSc., PhDr. Radko Pytlík' CSc. a PhDr. Ivana Vízdalová; během
1991 i PhDr' Marie Mravcová' CSc.)

oddělení vzniklo na jaŤe 1990 s cílem napsat Slovník českf ch spisova-
telit 1945_90. Projekt by měl bft prvním slovníkem, kterf vedle sebe
postaví spisovatele ze všech tŤí větví české porínorové literatury. S pŤi-
hlédnutím ke specifice daného období časově naváže na lrxikon české
literatury a zhruba v 900 heslech zpracuje zák|adní iďormace o v'fraznéj-
ších gutorskfch osobnostech poválečnfch desetiletí..

Ukol je iÍzen tŤíélennou redakcí: hlavní redaktor - Pavel Janoušek,
redaktorky - Blanka Svadbová, Alice Jedličková. Na psaní jednotlivfch
hesel se vedle ostatních členťr oddělení podílí nejen iada pracovnftri
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Ústavu, ale i více než čtyŤicet externistú. Ke konci rínora 1993 bylo napsá-
no a v r zné fázi redakčního zpracnvání se n'achází pŤes 40% hesel.

Zpraavních dtlvodú byl projekt rozčleněn do pěti sešitťr a takto bude
patrně také vydáván. Vydání první části lze pŤedpokládat na pŤelomu
1,993-94.

Ve stadiu vah a pŤípravnfch prac( které byly zpomaleny redukcenri,
je projekt Antologie českého myšlení o literatuíe 1945_90 _ která by pro.
stňednictvím prriŤezu z dobov1fch kritik, recenzí, rívah a usnesení, mate.
riálově zmapovavala dané období.

Jednotliví pracovníci oddělení se věnují i množství dalších individuál.
ďch ríkolú. První část grantového liko|u Recepce a funkce literárních textú
ve vyvoji české spokčnosti uzavŤe|a obsáhlá studie Aleše Hamana o re-
cepci beletrie pro Českou literaturu a soubor pojednání věnovanfch ob.
dobí obrození a teoretickÝm otiízkám.

BRNĚNSKÁ PoBočKA Účsl

Vedoucí: PhDr. Miros|av Zelinskf

PhDr. Sylva Bartrišková, CSc.; PhDr. BIahoslav Dokoupil, CSc.; Jarmi.
la Patermannová (0,5 rív.); PhDr. Pavel Pešta; PhDr. I-adislav Soldán,
CSc.; PhDr. Marie UhlíŤová; PhDr. Drahomíra Vlašínor'á; Alena Vrbová.

(Do června 1992by| vedoucím pobočky PhDr. Blahoslav Dokoupil, do Ť{na
1992 PhDr. Sylva Bartrišková. Do roku 1990 byla ělenkou pobočky PhDr. Krysty-
na Kardyni Pelikrínová, CSc., do 7991 zde prisobili PhDr. Milan Blahynka, CSc.,
PhDr. Viktor Kudělka, CSc., PhDr. Jiií Poláček, CSc. a PhDr. Štcprin Mašín,
DrSc., do 1992 PhDr. Richard Svoboda.)

Brněnská pobočka má statut samostatného odděleď ÚČsr. Její pra.
covníci se věnují regionálním ríkolrim a pGí hesla pro Lexikon české
literatury a Slovník českfch spisovatelú 1945-90.

V roce 1991 autorsky i redakčně pŤipravili (pod vedením Blahoslava
Dokoupila a Miroslava Zelinského) Slovník českého románu 1945_90.
- Byly zahájeny piípravné práce (heslái a koncepce hesel) na projektu

Cesky literární život ]945_90, do kterého bylo zapojeno naZo externistri
z vysok1/ch škol (pobočka soustavně spolupracuje s FF a PF MU v Brně,
dále s FF v Olomouci, ostravě aPraze, s PF v Hradci Králové a v Plzni)
a dalších institucí.

KABINET PRo STUDIUM čEsKÉHo DIVADLA

Vedoucí: PhDr. Eva Šormová

PhDr. Jan Dehner; PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.; prom. hist. Alice
Dubská, CSc.; Zdeněk HoŤínek; PhDr. Madimír Just, CSc.; PbDr. Štepan
otčenášek (0,5 rív.); PhDr. Terezie Pokorná; PhDr. Jan PÓmerl, CSc.
Interď vědecká aspirant ur a: Zuzana Augustová.

(Do 30.9.1991 byl vedoucírn oddělení PhDr. Jan P merl, CSc. Do 1992 byli
členv oddělení PhDr. Jaromír Paclt, CSc' a PhDr. Ladislava Petišková, do 1991
rinaiictr Č"*Ý, PhDr. Milan Hanuš, JindŤiška Malinová, PhDr. Jan Svoboda,
PhDr. Evžen Turnovskf a PhDr. Stanislava ZachaÍová, do 1990 PhDr. olga
Janáčková, PhDr. Adolf Scherl, CSc., PhDr. BoŤivoj Srba a PhDr. Ivan vojtěch,
CSc.)

(Wichni pracovníci od.dělení odcházejí k 30.4.1993 a oddělení zaniká.)

Kabinet pro studium českého divadla se v roce 1990 vrátil od široce
proponované koncepce vfzkumu všech dramatickfch umění ke své pri-
vodní teatrologickobohemistické orientaci. Redukovanf kolektiv se sou.
stŤedil k práci na následujících ríkolech: Česká divadelní kultura
1945_1989, hudebně-dramatické divadlo 2. poloviny 19. století a 1.. polo-
viny 20. stolet( vydávání historicko-teoretického čtvrtletníku Divadelní
revue. Do konkursu o získání grantú pŤihlásil Kabinet tŤi koly (Česká
divadelní kulturg 1945_1989, Emancipace operní režie a Specifické formy
a tendence moderního dratnatického textu); všechny byly pňijaty. V roce
1992 byl jeden z nich, Specifické fortny a tendence modemího dratnatické.
ho textu, dokončen; jeho individuálnÍm Ťešitelem by| Zdenék HoŤÍnek.
ostatní dva tfmové ríkoly jsou zpracovávány prriběžně. 7992by|a dokon.
čena kolektivní práce Kapitoly k dějinám českého hudebnědratnatického
divadla 2. poloviny 19. století Vfsledky práce jednotlivcŮ byly prezento-
vány v samostatnfch knižních publikacích, sbornících a odbornfch časopi-
sech. V roce 1991 Kabinet uspoŤádal vPraze ve spolupráci s International
Federation for Theatre Research (IF[R) mezinárodní konferenci na
téma Don Juan a Faust ve 20. století. které se zríčastnilo na 60 zabraničních
teatrologú. Vfsledkem spolupráce s další mezinárodní organizací, Istituto
Internazionale per la Ricerca Teatrale, bylo zvláštníčíslo časopisu Biblio-
teca Teatrale, obsahující studie českfch autorú o pražském divadelnictví.
Byl'a zahájena spolupráce s Forschungsinstitut fiir Musiktheater Thurnau
(pracoviště univerzity v Bayreuthu), věnovaná problematice operní insce-
nace (viz ítko| Emancipace opemí režie, na němž participují obě praco-
viště). Jednotlivci se ríčastnili Ťady zahraničďch i domácích vědeckfch
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konferencí. Podíleli se také na pracích vznikajících v literárněbohemistic.
kfch oddělenrcn ÚČsl (zejména lexikografie), pňednášeli na vysokfcb
školách. Zanedbatelná nebyla ani kritická a recenzďčinnost v odborném
a dennínr tisku.

oDDĚLEM svĚTovÉ LITERATURY

Vedouct PhDr. Anna Houskovrí, CSc.

PhDr. Miluša Bubgnftová; PhDr. Zll'eněk Hrbata, CSc; PhDr. Vladi-
mír Svatoř, CSc.; PbDr. I-enka Vachalovská, CSc.; PhDr. t.adislav Šerf.
Interní vědecká aspirantura: PhDr. AneŽka Charvátová (mat. dov.). Stu.
dijnípobyt: Mgr. Tomáš Glanc.

(Do 1993 byl členem oddělení PhDr. Martin Procházka, cSc., do 1992
zde p sobili PhDr. Pavla Lidmilová a PhDr. Milan Tvrdik, CSc., do 1991
PhDr. Blanka Markovičová, CSc., prom. fil. Jaroslava Podzimková, Slávka
Romportlová, prof. PhDr. Zdeněk Stiíbrnf, DrSc. [0J rív.] a PhDr. Gabriela
Veselá, CSc., do 1990 PhDr. Viera Glosiková, CSc., Jaroslava Haučrrerová,
PhDr. Marie Pavltl' CSc., PhDr. Aleš Pohorskf, CSc., Ing. Lubď Vaněček
[0J v.] a PhDr. JiiíVeself, CSc.)

(Pracovníci odděkní odcházejí k 30.4.1gg3 a od.děbní zaniká; T. Glanc pŤe.
chází do oddžlaní dějin českéliÍerahlry a kxikografie)

Vfzkum cizích literatur v ÚČsI- se od roku 1989 velmi vj,razně pro-
měnil. Změnila se jeho koncepce, která se soustŤedila na teoreticky
nárďnf mezioborovf vfzkum moderních literatur Evropy a Ameriky,
interpretovan1í v kontaktu s tradicí české kultury. Silně se zredukoval
počet vědeckfch a odbornfch pracovnftri a od prlli roku 1991 (po vzniku
samostatného Slovanského rfutavu) se studium této oblasti soustŤedilo
v jediném oddělení světové literatury.

Místo dŤívějších akademick/ch časopisú vznikly nové časopisy Svět
literatury a Litteraria Pragensia.

odděleď dokončilo dva ríkoly, v nicM navázalo na dŤívějšípráci někte.
rÍch pracovnftťr: vfzkum tzv. regionalismu v moderním evropském
a americkém románu, jehož vfsledkem je kolektivď kuha Román a ge-
nius loci (1993); druhou společnou knihou, odevzdanou do tisku počátkem
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roku 1993, je Česk! romantismus v evropském kontcxtu V roce 1991 se
odděIení zaměŤilo na dva nové krátkodobější tÍkoly: Princip groteskní
stylizace v rwké prÓze 20. století, jednorďní grant, jehož vfsledky byly
publikovány časopisecky; a Utopie Nového světa v americklch a evrop-
sk! ch lite raturách, z jebožvfsledkú vzniklo monotematické číslo Litteraria
Pragensia (3lI992), V roce 1992 oddělení ve spolupráci s katedrou iberoa-
rrerikanistiky FF UK uspoňádalo na téma utopie Ameriky meánárodní
kolokvium, s hojnou a kvalitní zahraničď ríčastí; v tisku je sbornft z ko-
lokvia Unpias of the New World (vyjde 1993). Uvedené čtyŤi ríkoly jsou
fiznfmi aspekty reflexe moderní epochy v západní kultuŤe. K ní se zamě.
Ťuje hlavď rozpracovanf ríkol oddělení Interpretace a hledání kuhumí
identity v evropskjch a arncricklch litcraturdch. jemuž byl udělen tÍflet!
grant 1992-94. Dílěí'n pííspěvkem k tomuto tématu je i studium ruské
literární emigrace v Praze, v první fázi věnované |iterární pozrlstalosti
myslitele A. Béma.

Pracovníci oddělení se dále podíleli na pŤípravě Dějin německé litera-
tury a na dvou slovďcích spisovatelú (anglickfch a latinskoamerickfch).
Z individuálních prací je v tisku kniha Madimíra Svatoně Epické zdroje
romónu (vyjde v roce 1993).

oDDĚLENÍ vĚoBcrÝcH INFo RMACÍ

Vedouct PhDr. Věra Burir{nkoví

Markéta Hájková (mat. dov.);Jana Hrubá; Daniela Chattová; Marie
Kmochová; Eliška Kosová (0,5 rÍv.);PhDr. Marcela Rossová (Husová),
CSc.; olga Šíchová (0,5 rív.); Ing. Aleš Kařka; Iva Kislingerová; prom.
fil. František Knopp; Ing. JiŤíMika; Jana Miková; Mgr. Vlasta Řežábko.
vtí; PhDr. Marie Schtitzová (0,75 v.); PhDr. Stanislava S korová; Eva
Žahourková.

(Do 31.1.1991 byl vedoucím odděleníPhDr. Aleš Zach. Do 1993 byla členkou
oddělení prom. ped. Věra Madyková, CSc., do t992 zde prlsobily JindŤiška
Malinová, Lenka Nešporová, prom. fil' Jaroslava Podzimková a Slávka
Romportlová, do 1991 byli členy oddělení PhDr. Blanka Hemelíková, Eva Kární-
ková, Alice oppová,Ing. Karel Strachota [0J v.], Milota Šollová [0J riv.] a Eva
Vréátková, do 1990 Miloslava Dudová.)
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Z knihovny, starďeského archivu a malého tfmu bibliografri vzniklo
oddělení' které má několik informačních zdrojrl. Rozšffeného provozu
studovny a soustŤeděného iďormačního servisu začali využívat kromě pra-
covníkri rístavu i mimorístavď badatelé (studenti, pedagogové, veaci i širsi
veŤejnost).

Jádrem odděleď je knihovna.By|a za|oŽena v roce 7949, má cra
115 000 svazkrl (dnes ji tvoff bohemistická knihovna a fondy oddělení
světov/ch literatur a Kabinetu pro studíum českého divadla) a je jedinou
literárněvědně specializovanou knihovnou v republice. Od roku islo 1"pozornost zaměŤena na ďskáváď exilové literatury a kompletování exilo-
vfch literárních a kulturněpolitickfch periodik (fondy exilové literatury
byly tajně budovány již v 80. letech).

Podstatnou složkou odděleď je bibliografie. Retrospektivní bibliogra-
fická kartotéka zahrnuje pÍib|iŽně 2 500 000 dajú (z pŤibližně 500 perio.
dickfch i neperiodickfch titulri) apokrlvá období 1zlutgqs. V roce
7992by|y obnoveny redakčď a excerpční práce; v konečné podobě bude
kartotéka zahrnovat vedle oddíIu autorského a odkazového i časopisec-
kou a věcnou část. Kartotéka knižních pŤekladrl (1870-1903) je doplřová-
11. 'Bibl|ografie poválečné české literární vědy je zpracn,vána- knižně
(194'5-80)' navazuje počítačová databáze:z aesetllětí r-qsr+q byly zpět.
ně uloženy daje z let 1981- 83 , databáze od roku 1990 do soueasnosii je
prtiběžně aktualizována.

- Součástí odděleď j e též b io g r aftckf arc hiv (soubor biografi ckf ch rídaj rt
vfstŤižkti a dotazník -pŤibližně 12 000 obábk - je systematicky doplřo.
ván), dále staročeská sbírka (kopie a mikrofilmy štaroslověnst<ytn páma.
tek a bohemikálních rukopisŮ a tiskri byly prťrběžně doplĚovány do roku
1991, kdy byla zrušena stavní fotolaboratoi) a ediční sárvis (soustŤeďuje
agendu pňi technigfté realizaci a distribuci tístavních časopisrl a publika.
cQ.

' Měla by bft vytvoŤena lokálnípďítačová sí{ která by propojila je<Inot-
livé zdroje informací a která by se v budoucnu začlenila i do veŤejné
datové sítě v České republice i v zahraničí. By|a navázána spolupráce
s katedrami bohemistiky na vysok]fch školách, pďítá se s pomoc? student
pŤi práci na retrospektivní bibliografii a s organizovánÍm semináŤú z ob-
lasti vědecké iďormatikv.

oddělenítextologie a eďční bylo zrušeno 30.6.1991. Jeho vedoucím byl

PhDr. Pavel Vašák, DrSc., pracovníky: PhDr. Aleš Dvoiák, PaedDr. Dana

b*ratoua, PhDr. Marie Havránková, doc. PhDr. Jaroslav Kolár, CSc.,

Fnp'. Dagmar Mocná, CSc., PhD.r. Markéta Selucká, CSc. a PhDr. Eva

ŠtoaroĎov7 (do 1990 PhDr. Petr Čornej, CSc., prof. PhDr. Jaroslava Ja-

náčková, CSc., PaedDr. Jaroslav Picka, PhDr. Hana Smahelová a

PhDr. Jarmila Víšková).

oddělení slaviďiky a komparatistiky pŤešlo k 1.1.199 do nově vytvo-
Ťeného, respektive obnoveného pracoviště - Slovanského rístavu. Vedoucí
odděleď byla PhDr. Milada Černá, CSc. (do 1990 PhDr. Slavomír Woll-
man, CSc.), členy oddělenÍ PhDr. JiŤí Bečka, CSc' PhDr. Libuše Bene-
šová' PbDr. Anna Borrivková, PhDr. Miluša Bubeníková, doc. PhDr.
Miroslav Červenka, DrSc., PhDr. Jasna Hloušková, PhDr. Vladimír KŤft'
PhDr. Alena Morávková, PhDr. VladimÍr Novotn1/, PhDr.Ilona Slavfto.
vá, CSc., PhDr. Madimír Svatoř, CSc., PhDr. trnka Vachalovská, CSc.,
PbDr. Alena Vachoušková, prom. fil. Josef Mášek (do 1990 PbDr. Tomáš
Kafka' PhDr. Helena Sofrová, PhDr. Stanislava Sfkorová).
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Z DALŠÍCH AI(TIVIT

vĚoBcxÁ vÝcHovl,:

Kandtdaturyvěd

1W:

BoŤivoj Srba: Poetické divadlo E. F. Buriana; Sy|va Barf&šková: Jaromír
Tomeček a beletrie opiírodě

1991:

Markéta SelucJuí: Podoby stŤedověké legendy; Jaroslav Med: Problémy
české literárnídekadence; Hana Smahelowí: Návraty a proměny

192:

Alice Jedličková: Adresát v komtrnikační perqpektivé prízy:'Jan l,ehár:
Nejstarší česká epika; Luboš Merhauť Cesty stylizace (v české literatuŤe
na pŤelomu devatenáctého a dvacátého století); Bohnmi| Svozil: Vúle
k intelektuálnípoezii

1993:

Mí|an Hanuš: Lyrismus a česká fiImová tradíce; Miroslav Ze|inskf: Meá
tŤemi druhy

Doktoréty věd

1992

PŤemysl Blažíěek Haškriv Švejk; AIeš Haman: K otázkám teorie četby a
čtenáŤství; Milan Jankoviě: Nesamoďejmost smyslu; Zdeněk Pďat: Jaro-
slav Seifert; Daniela Hodrová: Román zasvěced Vladinnír Macura: České
obrození jako kulturní typ

1943:

Jaromír Pgdt Miroslav Ponc - neznámá kapitola.z dějin meziválečné
avantgardy; Mojmír Otruba: Mezitextovost jakozá|ežitost znaková a hod-
notová; JiÍí Ho|f: Problémy nové české epiky

H ab ill tacc (doc cntská) :

Miros|av červenkq AIď Haman, Jaroslav Kolár, Jan l,ehír, JiŤí ope|ítc

rŘrcnxÁŠrv, PoŘADY' sEMINÁŘE A osvĚTovÁ Čnrwosr:
Pracovnící stavu piednášeli a pŤednášejí v Literárněvědné společnos.

ti, v Pražském lingvistickém kroužku a v mezinárodních lingvistickfch
kursech V. Mathesia, ve Společnosti pro estetikq v cyklech lrtní školy
slovanskfch studií aj. PŤipravují literárnípoŤady a pŤednášky pro vysoko-
školskog stŤedoškolskou i širší veŤejnost. Pfií oponentské posudky
disertačních a babilitačních prací a lektorské posudky pro r'lzná naklada.
telství. Podílejí se na pffpravě skript, učebnic pro zák|adní a stfední školy.
Spolupracují s Českfm rozh|asem a s Českou televizí. Pracovníci Kabine-
tu pro studium českého divadla dramaturgicky a lektorsky spolupracují
s Národním divadlem, Divadlem Na ábradli Divadlem l,abyrint, Stu.
diem Ypsilon. ÚČsl poŤádal v roce 1990 postgraduální semináŤ teorie
literatury pro mladé pracovnfty z rrniverzitrrícb fakult a kulturních institu-
cí.

KONFERENCE:

Ústav poíádal či spolupoíádal konference:

- Bezručova opava (1990, t997,1992, brněnská pobďka s Památnftem
Petra Bezruče)

- Humanismus v českfch zemích (1990, mezinárodní konference)
- Česko-bulharské sympÓzium o moderně a avantgardě (1990, s Bulhar-
skfm kulturním stŤediskem)
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- Polská literatura 80. let 20. století a její recepa'e v Československu (1990,
mezinárodď konference, s Polskfm kulturním stŤediskem)
- Koďerence k 100. vfrďí narození F. Werfela (1990, s PEN klubem)
- Polská literatura v samizdatu (1991)

- Pražská strukturalistická škola, historie a perspektivy (1991, mezinárod-
ní konference)

- Don Juan a Faust ve 20. století (1997, mezinárodní koďerence' ve
spolupráci s IFTR)

- Česká a polská literatura pŤelomu 80. a 90. let, Česká a polská literatura
90. let (1991' mezinárodní koďerence)
- E' Valenta a Lidové noviny (1991, Prostějov, koďerenci spolupoŤádala
brněnská pobďka)

_ Metodologická vfchodiska kolektivní práce Evropská metra ve slovan-
skfch literaturách (1992)

- Utopias of the New World (1992, mezinárodní kolokvium, oddělení
světové literatury ve spolupráci s katedrou iberoamerikanistiky FF UK)
_ Tematologickf semináč u pŤíleátosti pracovního pobytu M. J. I.otmana
(1992, s FF UK)

_ oleg Sus redivivus (199, Brno, mezínárodní konference' spolupoŤada-
telem brněnská pobďka)

Pracovníci rístavu se v nrinulfch letech hojně rÍčastřovali dalších do.
mácích i mezinárodních konferencí (New York,I.ond n, Varšava, Mosk-
va, Wroclaw, Glasgow, VídeĎ, Lisabon, Barcelona, Sofie, PaŤfi, Budapeš{
Agrigento, Coimbra, Freyung, Kyjev, [,osAngeles, Stratford, Tokio, Šak-
burg, Bamberg, Bochum, Regensburg, Nottingham, Amsterdam aj.).

čr,BxsrvÍ vE vÝ,BoREcH' vĚDEcICÝcH' REDAxčxÍcrr an.
RADÁcH:

Libuše Benďová - tajemnice Mezinárodní asociace pro studium a šffení
slovanskfch kultur
Miroslav červenka - Akademická rada AV ČR, Americká sématická
společnost, vfbor Literárněvědné společnosti, vfbor Pražského lingvis-
tického kroužku, vfbor Českého PEN_ktubu, redak8nírada časopisu Slo.
venská literat ra, ediční rada nakladatelství Čs. spisovatel a ediční rada
spisrl B. Hrabala
Jan Dehner - redakčnírada časopisu Czech and Slovak Theatre

Aleš Haman -redakčnírada časopisú Czechoslovak and Central European
Journal a Českf jazyk a literatura ve škole
Jiff Holf - literární komise ministerstva kultury, redakční rady časopisú
Kritick}' sborník, Balagan, Slavisches Theater, porota pro udělování Ce-
ny Jaroslava Seiferta
Daniela Hodrová * porota pro udělování Ceny Jaroslava Seiferta

Anna Houskoví _ redakční rada časopisu Iniciály
Zdeněk HoŤínek - redakční rada časopisu Svět a divadlo
Milan Jankovič - redakční rada spisri B. Hrabala, vfbor Společnosti pro
estetiku
Pavel Janoušek - rada Obce spisovatelú" ÚstŤedď knihovnická rada,
pŤedseda redakěď rady literárního tfdenftu Tvar, vědecká rada Památ.
níku národního písemnictv( správní rada Nadace A. Radoka
Yladimír Just - Grantová komise ČsAv, Rada pro televizní vysÍlání
Jaroslav Kolár _ edičně textologická komise Mezinárodního komitétu
slavistri
Marie Kubínová - vfbor Společnosti pro estetiku, Sěmiotická skupina pii
Kybernetické společnosti
Jan Lehár - vědecká rada Ústavu pro klasická studia ČSAV
Vladimír Macura - redakční rada Slovensk/ch pohÍadú a TVaru
Jaroslav Mcd - redakční rada Proglasu a Perspektiv (pŤílohy Katolického
t!deníku)

Luboš Merhaut - porota pro udělování Ceny českfch knihkupcri a Literár.
ních novin
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Vtadimír Novotnf - redakční rada časopisú Svět literatury, Světová
literatura, tfdenftu Nové knihy
Jiff opetík - redakční rad aZpravodaje Společnosti bratŤí Čapkú
Šcpan o6enášek - redakčď rada Divadelních novin
MarÍin Prochrízka - místopŤedseda Kruhu moderních filolog{ světov/
vfbor Světov é Íederace žlvlch jazykú (FIPLV)

Zdeněk Sfiíbrnf - pŤedseda Kruhu moderních filologú

Eva Shohsoní - redakčnírada spisú Karla Poláčka
Vlaďmír Svatoř -pŤedseda Spolďnosti pro estetiku
Petr šiďer - redakční rada sbornftu PNP Literární archiv, poradní sbor pro
sbírkotvornou ěinnost knihovny PNP

Eva Šormovrí - členka vfboru Istituto Internazionale per la Ricerca Teat.
rale (Benátky)

Pavel Vašák - pŤedseda české sekce Mezinárodď asociace literárních
kÍitikú (PaŤŽ)' pŤedseda Klubu českfch spisovatelú, člen vědecké sekce
Českého literárního fondu' redakčď rada časopisrl Nové knihy
JosďVlríšek - tajemnft Mezinárodnfto komitétu slavistrl
Ivan Vojtěch - člen Mezinárodního komitétu SchÓnbergovy nadace
Slavomír Wollman - prezident Mezinárodní asociace pro studium a šffení
slovansk/ch kultur, preádent Mezinárodního komitétu slavistŮ

EXPERTÍZM čn .IosT:

Ústav zpracoval pŤehled o brazilské a Portugalské literattrŤe (gtro za-
hraniění komisi FS), expertní stanovisko ke koncepci činnosti Ústavu pro
hudební vgdu ČSAv (pro preďdium Čsa.v;, oponenturu osnov české
literatury pro gymnááa a stŤední školy (pro ministerstvo školství), opo-
nenturu koncepce Památnftu národního písemnictví (pro ministerstvo
kultury).

sPoLUPRÁcB Úsr^l.vu s vYsoKÝMI ŠKoLAMI A
MBZINÁRoDNÍMI INSTITUCEMI

sPo LUPRÁCE s vYsorÝm Šxor,aur

Pedagogické púsobení:

FF UK Praha: Miros|av červenka (mj. vede a dokončuje činnost
někdejší,,ile gátrní,, večerní university bohemistiky jako dálkové-
ho studia), Tomríš Glang JiŤí HotÍ' Daniela Hodrovrío Zdeněk
Hoffnelq Anna Housková, ZdenékHrbata, Mi|an Jankovič, Pave|
Janoušel Vladimír Justl Jan l,ehár, Vlaďnír Macurq Dagmar
Mocnrí' Zdeněk Peša{ Jan Piimerl, MarÍin Prochrízka' Zdeněk
Sfríbrnf' Milan Twdík' Pavel Vašálg Gabriela Veselrí' Jiff Veself'
AIď Zach

Fakulta sociálních věd UK Praha: JiÍíHolf' Alď Zach
PF UK Praha: Vádav Vaněb Pavel Vašák
Katolická teologická fakulta Praha: Jaroslav Med
AMU Praha: Zdeněk Hrbatq Pavel Vašák
FAMU Praha: Danie|a Hodrovr{n YladimírJust Marie Mravcoyá
DAMU Praha: Zdeněk Hoffneb Blanka Svadbová
Západďeská uniyg15i12 Plzeř: AIeš Haman
JAMU Brno: Sylva BarÚúškovr{, Zdeněk HoŤínek
PF MU Brno: I)rahomíra Vlašínová
SKŠ Brno: Marie Uh|fiová
FF OU Ostrava: Miroslav Zelinskf
FF sU opava: LadislavSoldán

22 ?3



Účast v akademicklch otgúncch a další spoluprácc:

Členy komisí pro udělování vědeckfch hodností na FF UK jsou Daniela
Hodrovd' JiŤí Hotf' Anna Housková5 Zdeněk Hrbatq V|aďmír
Jus| Marie KubÍnoní' Vladimír Maorra, Jan t,ehrír' Jan Piimerl,
Martin Prochízka, Vladimír Svatoř.

oddělení světové literatury pŤipravilo mezioborovf semestrální cyklus
pÍednášek Teorie a typobgie románu 20. stolctí pro studenty
bohemistiky a romanistiky.

Pracovníci tístavu se dále podílejí na vfzkumnfch rÍkolech vysok1ích škol:
Lenka Krrsr{kovrí spolupracuje na grantovém tíkolu FF UK Po.
vídka 19. století; Zdeněk Hrbata spolupracuje s bohemistickfm
semináŤem FF UK pŤi vfzkumu recepoe belgické literatury v Če-
chách.

Pro rť'zné fakulty pracovďci ÚČsr prsiposudky na diplomové a jin é práce,
častní se pŤípra-vy skript a učebnic (Zdeněk Hoiínek, Anna

Houskovrí' Zi|enék Hrbatg V|adimír MaorrqMartin Procházka,
V|adimír SvaÚoř, Pavel Vašá|r, A|ď Zac}' Miroslav Zelinskf).

Brněnská pobočka Účsl spolupracuje s katedrou české a slovenskě lite-
ratury FF MU v Brně, s katedrou bohemistiky a s Ústavem lite.
ratury pro mládeŽ PF MU v Brně.

MEZINÁRoDM sPoLUPRÁcE:

Mezinárodního grantu CEU Evropská metra ve slovanskfch literaturách
se ríčastníMiroďav červenka (vedouďprojektu) a Petr Kďser.

Miroslav červenka pŤednášel na universitácf u t<oštnici, Mnichově,
Saarbriickenu a ve Vídni.

Miroslav Zelinskf získal mezinárodní gÍant cEU na téma Jazyk |itetár-
ních dějin.

Jií{ opetík spolupracuje s vídeĎskou redakcí Ósterreicbisches Biographis-
ches I.exikon (projektem Rakouské akademie věd).

S universitou v SaarbrÚckenu (projekt Samizdat und Tamizdat in osteu-
ropa) spolupracuje JÍií Hotf.

Vladimír Macrrra se podílel na projektu The Everyman Companion to
East European Literature (R. B. pynsent,I.ondfn) a vfzkumu
evropské etikety (A. Montandone Creteille).

24

Pgve| Vašák pŤednášel na Université Lumiěre v Lyonu v rámci v}ízkumné
spolupráce s Maison Rhone Alpes des Sciences de l'Homme,
piednášíbohemistiku na Université de Paris _ Sorbonne.

Marie Kubínovr{' Vlaďmír Macura a V|adimír Svatoů se ríčastní rakouské.
ho grantového vfzkumného ríkolu Semiotics of Culture / Cultural
Semiotics.

Na projektu chicagské University of Illinois Shakespeare Across Cultures:
Multimedia Project spolupracuje Martin Procházka, dále se
ríčastďpŤípravy mezinárodní bibliografické rďenky Shakespea.
re: Annotated World Bibliography (Washington), kromě toho
získal grant University of Adelaide na pŤednáškové turné po
Austrálii.

Anna Houskoví se ríčastní mezinárodního hispanistického projektu
Diccionario Enciclopédico de I.etras de América l-atina koordi-
novaného v Caracasu' kaŽdorďně spolupracuje na bibliografické
rďence Anuario Bibliográfico: Historia del Pensamiento Ibero e
Iberoamericano (University of Georgia).

Pavla Lidmilová se podílí na mezinárodnÍm projektu Bibliografia das
tradusoes tchecas da literatura brasileira (Biblioteca Nacional,
Rio de Janeiro).

oddělení světové literatury spolupracuje s Archives et Musée de la Litte-
rature v Bruselu: vfzkum recepce belgické literatury (Zdeněk
Hrbata) a vfzkum evropského romantismu (Mannheim - Heidel-
berg - Rostock - Glasgow).

Kabinet pro stuďum českého divadla je kolektivním členem International
Federation for Theatre Research GFfR). .

Na vídeřské universitě pŤednášel Jaromír Padí
S Evropskou akademiípro hudební divadlo spolupracuje Milena Dosou.

di|ová, skupina pro hudební divadlo spolupracuje
s Forschungsinstitut ftir Musiktheater Thurnau (universita
v Bayreuthu).

Pracovníci stavu se ríčastnili projektťt vypracovanfch v rámci UNESCo:
Nástin dějin slovanskfch literatur a Vfzkum stŤedoevropské lite-
ratury.
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Člsoprsy vyoÁvlNÉ Úsravru

čBsxÁ LITERATURA

Vedoucí redaktor: Miros|av červenka; redakce: Marie Havránková,
Jiff Holf, Milan Jankovič.

Rokem 1993 vstupuje Česká literatura do 41. rďnftu. Během čtyťiceti
let si vytvofila pověst špičkového vědeckého časopisq r'zrrávaného doma
a vysoce ceněného v zahraničí. Věnuje se české literární historii a problé-
múm literárněteoretickfn1 kromě studiía esejistickfch rozhledrl otiskuje
dokumenty a polemiky, píináší tecrunirc odbornfch knih. v České litera.
tuŤe publikují pracovďci stavu, objevují se v ní ukázky z kolektivďch
prací (napŤ. I.exikonu české literatury, Slovníku české literatury po roce
1945, dvou svazkú interpretací poválečné české literatury). Časopis je
však samoďejmě otevfen také vědcúm z jinfchpracoviš{ uveÍejřuje též
pŤíspěvky pŤedních zahraničních literárních vědcú, zvlášéteoretikri a bo.
hemistú (napŤ. Jurij l.otman, Janusz Slawinski, Thomas Winner, Herta
Schmídová, Sylvie Richterová a další).

Ceská literatura vychází šestkrát ročně, cetkovf rozsah pŤedstavuje
víer- leŽ 650 (pŤes 1000 rukopisnfch) stran.

svĚTLITERATURY

Vedoucí redakÍor: Vladimír Svatoř; vfkonná re.daktorka: Lenka Va.
chalovská.

YycbázÍ dvakrát rďně od roku 1991. Je psán česky a určen české
odborné veŤejnosti. Má zprostŤedkovat kontakt se zahraničnÍm literárně-
vědnfm myšlenÍm; v posler|nírn desetiletí se ukazuje zvláště iniciativní
myšlení francouzské. Piináší proto mj. pťeklady koncÍzních textrl a tzv.
opožděné reconze - rozbory vfznamnfch literárněvědnfch pojednání,
popŤ. esejíbez ohledu na to, že od jejich vydání uplynuto více let. Kromě
toho sleduje v recenzích i běŽnou produkci, zejména české knihy o cizích
literaturách. - Stati se do určité míry vracejí k několika základním prrl-
běžn1ím témat ÍÍ\ jako je teorie a typologie moderního románq problém

regiÓnu a kulturníidentity, utopické projekty moderního myšlení. Věnuje
téŽpozonost literatďe české z hledisek, jež klade literatura světová.

1 LITTERARIA PRAGENSIA
,
, Vedoucí redaktor: Anna Housková (do 19Í2Zdenék Hrbata); redak-
) ce: Martin Procházka, Milan Tvrdft; vfkonná redaktorka: Miluša Bube.

nftová.
Yycháď'dvakrát rďně od roku 1991. Je psán v cizích jazycích (anglič.

tina, francouďtina, němčina, španělština) a obrací se k meánárodnímu
vědeckému publiku. Usiluje o roďťení souěasného literárněvědného bá-
dání o aspekt obecně kulturologick/. SoustŤeďuje jednak pffspěvky za-
hraniěních badatelú k určitfm diskusním otázkán, jednak studie, ÍecelojLe
a zprávy domácd coŽ umožĎuje, aby česká literární věda navaz-ovala kon.
takt s děním za hranicemi. Jeho rístňedními 1{ap1y byly napŤ. problémy
fenomenologického pojetí historismg teorie románq utopie Nového svě-
ta, romantismu.

DIVADELNÍ REvt.,E

Vedoucí redaktor: Vtadimír Jusf; redakce: Štěpán Otěenášek, Eva
Šormová, 7ÁenékHoÍínek, Jan PÓmerl.

Čtvrtletník Kabinetu pro studium českého divadla je zaměien na
českou divadelní kulturu v celé j ej í děj inn é rodoze, od raného stŤedověku
až po dnešek. Jde o jediné české periodikum tohoto druhu. Časopis je
ěleněn do čtyŤ oddílr} Studie - ana| zy, Rozhlgdy, Encyklopedie českjch
divadel, Dokumenty - texty - materiály. Jednotlivá čísla jsou volně
tematicky vázána, zejména v části Studie _ ana|!zy. V dosavadních rď.
nících byla věnována pozornost mj. moderď divadelní režii, lidovérnu
divadlu, historii německého divadla na českém rízemí, poválečné drama-
tice, stŤedověkému divadlu' divadelní kritice apod.

)

)
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vÝrĚnovÝ pŘnHLED PuBlrxacÍ pnncovNÍxÚ
Úsravu

Bibliografie pracovníkú rístavu od ledna 1990 obsahuje pŤibližně
1300 položek. Následující pŤehled chce podat co nej plnější vfčet kniŽ-
ních publikací a edicí z časopiseckfch publikací zdurazĎuje pŤedevším
studie, obsáhlejšíčlánky a interpretace, do jisté míry i doslovy a publikace
v zahranič( pomíjí zcela pŤíspěvky v denním tiskq recenze, popularizační
články apod. Doslovy ke knihám, jež jsou uvedeny 1nezi edicemi, nejsou
jtŽ zabrrl,ily mezi dalšími pŤíspěvky.

Dále nerozepisujeme jednotlivé piíspěvky do některfch soubo.
rr| do nicbž podstatnou měrou pŤispěli pracovďci rístavu:
Čcskostovcnskj biografick! slovníh Praha, Academia 1992' (Anna Bo.

rrivková, Alice Dubská, Aleš Haman, František Knopp, Ladislava
Petišková, JanPÓmerl, Eva Šormová, Milan Tvrdft)

rosef Větomír Plcva - spolunúrcc pohokové kalturní politiky.
Brno, Muzejnía vlastivědná společnost a Státnívědecká knihovna
1990. (Pavel Pešta, Marie Uhlťová, Drabomíra Vlašínová)

Kartotéka spisovatcllú, pŤíloha časopisu ČtenáŤ, 1997_ 1992. (Piemysl
BlaŽíček, Aleš Haman, Jiií Hof, Václav KÓnigsmark, Marie
Mravcová, Michaela Nondková, Vladimír Novotnf, Blanka
Svadbová, JiÍíZíz|er)

Maryinálig 1988-90. Praha, PNP 1992. (PŤemysl Blažíček, Miroslav
Červenka, Dobrava Moldanová, JiŤí opelft)

Ptáci vítají jitto zpěvcry poddústojníci ívaním (Karel Poláček 1892_
192).Praha - Rychnov nad Kněžnou 1992. (Ateš Haman, Blan-
ka Hemelíková, Marie Mravcová, Vtadimír Novotnf, Ladislav
Soldán, Eva Strohsová, Marie Uhlffová)

I. KNIHY

(včetně publikacd které ÚČSr, vydal v edici Ursus či spoluvydal)

ČnsxÁ LITBRATaRA 1945-1970. Praha, sPN 1992. (red. JiŤina Tá-
borská a Milan Zeman; Daniela Hodrová, Jiff Holf' Květa
Hyršlová, Milan Jankovič, Pavel Janoušek, Alice Jedličková,
Václav Klnigsmark, Madimír Macura, Jaroslav Med, Marie
Mravcová, Zdeněk Pešat, JiŤina Táborská, JiŤí Trávníéek, Milan
Znman)

čnxÁ I'ITERATaRA NA pŘnoĚlu sToLETÍ. Praha, H+H 1991.
( red. Jaroslava Janáčková; Miroslav Červenka, Petr Čornej, Ja-
roslav Med, 7lJ'eněk Pešat)

DIVADLO NovÉ DaBY 1945-1948. Praha, Panorama 1990. (JiŤíHá.
jek, olga Janáčková, Madimír Just, Štepán oteenášek, Ladislava
Petišková, Jan PÓmerl' Eva Šormová, Adolf Scherl)

r čnsxÉ urBnnTUŘ.E 1945-1948. Brno, ÚČsl a Guide 1992. (red.
Sylva Bartťršková; Blahoslav Dokoupil, Aleš Haman, Pavel Ja-
noušek, Madimír Macura, Pavel Pešta, Jiií Poláček, I.adislav
Soldá4 Marie l.Ihlffová, Drahomíra Vlašínová, JiŤí Trávníček.
Miroslav Zelinskf)

LBXIRON ČrsrÉ urrnl'TURY (osobnosti, díta instituce) 2, H.-L.
2 sv. Praha, Academia 1993. (vedoucí redaktor V. Forst)

PoLoNIcA (sb. z 5. celostátní konference čs. polonistri). Brno, ÚČsr
1991. (red. Krystyna Kardyni-Pelikánová; Viktor Kudělka,
Krystyna Kardyni-Pelikánová, I.adislav Soldán, Drahomíra
\4ašínová)

ROMÁN A , GENIU LOCIá (Regionalisrnus jako pojetí světa v
evropské a americké literatuíe). Praha, ÚČsl 1993. (red. Anna
Housková a Zdeněk Hrbata; Anna Housková,Zdenék Hrbata,
Martin Procházka, Vladimír Svatoř, Lenka Vachalovská,
Gabriela Veselá)

sLoWÍK ČBsxÉno RaMÁNU lg4l-Igil. ostrava, $finga 1992.
(red. Blahoslar' Dokoupil a Miroslav Ze|inskf ; Sylva Bartuško-
vá, Blahoslav Dokoupil, JiŤí Poláček, Marie UhlíŤová, Miroslav
Zelinsk1í)
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PŘEMYsL BLAŽÍčEIG
Haškúv Šve7&. Praha, Čs. spisovatel 1991
Sebeuvědomění poezie (Nad básněmi V. Holana).Pardubice, ÚČsr a at-

cent 1991.
MIRosLAv ČBnvnxx*
Styl a v! znarn Praha, G. spisovatel 1991.
Z večemí školy versologie II (Sémantika a funkce veršovjch tvarú: verco-

logickj prúvodce tvorbou generace 90. let). Praha, ÚČsr
a Mlejnek 1991.

Vjznatnová vlsnvba litcr mího díIa. Praba, vK 7992.
MIRosLAv črnvnxxA . VLADIMÍR MAoURA . JARosLAv
MED - ZDENĚK ppŠan:
Slovník básnickfch knih Praba, G. spisovatel 1990.
VLADIMÍR FoRsT:
Žtve ntvraty. Praha, Čs. spisovatel 1989 (fakticky 1990).
ALEŠ HAMAI\:
Česká literatura po roce 1945 z ptačí perspektivy (Pro studenty 4. rďnftŮ

stŤedních škol). Praha, Fortuna 1990.
Literatura z pohledu čtenáŤú. Praha, Čs. spisovatel 1991.
nŘÍgolÝ
Práce a básnivost (EstctickÍ projekt světa Vhdislava Vančury). Praha,

Čs. spisovatel 1990.
ČesW liÍeraÍura 1910_t945 (PŤíručka pro 3. rďník stŤedních škol). Praha

sPN 1991.
nŘÍ rrolÝ-JlŘÍ BRABEc. ALEš ZACHz
Tabuizovaná literatura posledních dvaceti IcL Praha, Ústav pro kulturně

vfchovnou činnost 1990.
ZDENĚKrroŘfuvnr;
Knihao komedii. Praha, Sďna 1992.
Dratna, divadlo, divák (skripta). Brno, JAMU 1992.
MILAI\JANKOVII
N es amo 7íej most s my s lll. Praha, Čs. spisovatel 1 991.
DíIo jako děnísrnyslu Praha, ÚČsr-a Pražská imaginace 199.
WADIMÍR JUST:
Divadlo pM paradoxú (PŤftěh Divadla saÍiry 194449 anejen jeho).Pta.

ha,Panorama 1990.
Věc: Vlasta Burian. Praha, Roznrluvy 1991.

vlI(ToR KUDĚLKA: .
Marie Tomášová. Praba, Filmovf rÍstav 1990.

VLADIMÍR MACURA:
Šťasny věk (Symboly, emblémy a rnÝty 1948_1989). Praha, ÚČsl aPraž-

ská imaginacn, 1992.

JA l LEHÁR:
Česká stŤedovělrá lyrika Praha, Vyšebrad 1990.

MARIE MRAVCOVÁ:
LikraÍura ve fibnu Praha, Melantrich 1990.
JARoMÍR PACLT:
Miroslav Ponc (Neznámá kapitola z dějin tneziváIečné uměIecké cvantgar.

dy ). Praha, Supraphon 1990.
Václnv Talichve Švédsku Praha, Primus 1993.
ZDENĚK PEŠAT:
J aroslov Seifert. Ptaba,Čs. spisovatel 1991.
RADKO PYTLIK:
Bohumil Hrabal Praba, Čs. spisovatel 1990'
PAVEL pEŠta:
raroslav Seifert - básník svobody (pŤednáška). Brno, Masarykova společ.

nost 1992.

Bibtiografi cké pŤíručky:

česká llterémí věda 1969. Bohcmistika. Praha, ÚČsl1990 (sest. Boris
Mědílek a Věra Vladyková).

česk,ú literámí věda 19E2. Ncslovanské litcmtury. Praha, ÚČsL tqqo
(sest. František Knopp).

č eská li t crámí v ěda I 97 4-7 5. S lavtstika. Praha, ÚČsL 1 990 (sest. Alena
Vachoušková a Helena Sofrová).

Česká literární věda 1979. Bohcmlstika.Praha, ÚČsl 1991 (sest. Boris
Mědílek a Věra Vladyková).

Čcská literární věda I9E0. Bohcmistika. Praha, ÚČsl 1992 (sest. Boris
Mědílek a Věra Madyková).
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V tisku:

Č ns xÝ pn'RNÁ.s ( Česká lite ratura I 970*1 990 ) (interpretace vybran/ch
děI60 autoru)

č ns xÝ noMANTIsMUs v EvRoPs KÉM KONTEXTU (t/mová prá.
ce)

ofur,tv ČnsrÉ LITBRATaRY,4. dít
KAPITaLY z TEORI E LITBRÁRNÍ H o DÍLA (fmová práce)
THE PRAGUB STRUCTaRALIST SCHOOI+ ITS HISTORV AND

FUTURE (To tbe Centenary of Jan MukaŤovskf) (sborník ze
jtej nojmenné konference)

PROMBNY SABIEKTA I.II
TEXTOLOGIE: TEORIE A EDIčNÍ PRAXB (tfmová ptáce,

red. Pavel Vašák)
UToPÍAs DEL NUEVO MUNDO (Utopias of the New World) (sborník

ze stejnojmenné koďerence)

PŘEMYSL BLAŽÍčEIG Epičnost a naivita Holečkovfch Našich
pŘnn'rysr, RL AŽÍČEk Š kv o reckého Zb ab ě lc i
DA|IIELA HoDRovÁz Román zasvěcení
PAVEL JAI\OUŠEK: Studie o dratnatu
ALICE JEDLIčKO Y Áz Adresát v komunikační p ersp ektiv ě p rÓ zy
VLADIMÍR JUST: Mystérium smíchu (2. díl monográfi" o v. Burianovi)
VLADIMÍR svAToŇ Epické zdroje románu (Zteorie atypologie ruské

prÓzy)

II. EDICE

MIRosLAv čnnvnxxn.:
Zbigniew Herbert: Poslání pana Cogito. Praha, Čs. spisovatel 1991.
Boltumil Hrabal: Básnění Praha, Pražská imaginace 1992.
]indŤich Chalupeck!: obhajoba umění, Praha, Čs. spisovateť t9gt.

(s V. Karfftem)
ALEŠ HAMAN:
Ludvík Aškenazy: Světh zasnveného času Praha' Mladá fronta 7992.
JIŘÍ HoLÝ
František I'anger: Byli abylo. Praha, sPN 1992.
M argináIie, 1988-90. Praha, PNP 1992.
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Čttanka české a slovertské literatury (Pro 3. rďnft stiedních škol). Praha,
sPN 1992.

MILANJAIIKoVIě
tan Mukaíovsk!: Pfíklnd poezie (K otázce trvalé plattnsti Máchova díla).

Praha, Pražská imaginace 1991. (s J. Janáčkovou)
Bohwnil Hrabak Městečko, kde se zastavilčas. Praha, odeon 1992.
JARosLAv KoLÁR:
Historia o životu doktora J ana Fausta. Praha, Academia 1 991.
PAVLA LIDMILOVÁ:
Fernando Pessoa Knihaneklidu Praha. Odeon 1992.
JAROSLAV MED:
V ikto r D y k: P ro menád a D io genov a Pr aha, Čs. spisovatel 1 990.
ran Zahradníček: Pozdraveníslunci. Brno, Blok 1991.
Jan Zahradníček Žíznivé Ién. Brno, Blok 1991.
Iiží Karásek ze Lvovic: Gotická duše a jiné prÓzy. Praha, Vyšehrad 1991.
JIŘÍ oPELÍIc
Karet Čapek Listy z let b udoucích, B aj ky z let b udo ucíclt. Praba, Melan.

trich 1990.
Karel Scheinpflug: Múj švagr Karel Čapek Hradec Králové, Kruh 1991.
KarelČapekve fotogrfii. Praha, sNK 1991.
PAVEL prŠra:
Za svobodu a sarnostatnosL Brno 1992.
TEREZIE PoKoRNÁ . JIŘÍ HoLÝ:
rarl Grossmcn: Analjzy. Praha, Čs. spisovatel 1991.
MARTIN PRocHÁzKA:
Comenius and the Significance of Learning Languages and LiteraÍures.

Praha,UK7992.
LADISI,AVSoI,DÁN:

okg Sus: Gencze sémantiky hu"dby a bdsnictví v moderní české esutice.
Brno, MU 1992.

BLANKA SVADBOVÁ:
Korespondence Z. Nejedlého s historiky. Praba 1992.
BOHUMIL SVOZIK
Ota Pavel: Zlatí hoíi. Praha, Čs. spisovatel 1991.
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JARMILA vÍŠrovÁ:
Jaroslav Seifert ]abko z klína, Ruce Venušiny, Jaro sbohem. Praha,

Čs. spisovatel 1990'

D RAHoMÍnn. vl,n,Šh.tovÁ:
straš idelné p ftběhy měsn pražského. Praha, Melantrich 1 990.

V tisku:

Skupina42 (anto|og;e textú' ed.7ÁeaékPešat a E. Petrová)
Vysoká hra (vfbor z textú franco''zské skupiny, ed. I.adislav Šerf)
Romatl rakobson: Poetická funkce (2 sv., vfbor literárněvědnfch prací,

ed. Miroslav Červenka)

rrl. ČLÁNKY v časoprsEcH' sBoRNÍcÍcH l oo.
SLOYY:

zUzANA AUGUSToVÁ:
Škola rozkla dq Svět a divadlo 1991, č. 3.
,,YáŽen! pane doktore Vyskďile., Svět a divadlo 1992,č.1_2.
sYLvA nanrrjŠrovÁ:
Bulharská literatura v českfch naučnfch slovnících , sb. Českosloven-

sko_bulharské kultumí v ztahy. Brlo 1990, s. 234_240.
MARCELA BERGEROVÁ:
Ferdinand Pujman a česká scénografická avantgarda, Divadelní revue

1990, č.3.
PŘEMYSL BLAŽÍčEIc
Karel Toman a antika, Česká literatural99O, s. 245-254.
Svébytnost pŤÍrody v Holečkovfch Našich, Svět liuratury lgg7, č.2.
Na okraj Zbabělcrl, Prostor 7992, č. 19.
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Pojetí postav v Holeěkovfch Našich , Česká literatura L992, s.37 -5L.

Sebezaujetí a pŤedstírání v Zbabělcích, KritickÝ sbomík 799?, č. 1.

Skutečnost u Karla Tomana, Česká literatura |992, s.474_ 482.

vĚRA nnoŽovÁ:
Hra starfch pánri, sb. Urnění a civilizace jako divadlo světa Ptabal993.

MILUŠA BUBENÍKoVÁ - LENKA VACHALoVSKÁ:
The Unknown Heritage of a Russian Émigré in Czechoslovakia:

A. L. Bém, Litteraria Pragensia1992,é.4.
MIRosLAv čBnvExra:
Individuální styl a vfznamová vfstavba literárního dfla, Česká literatura

1990, s.21?-223.
Halasova sebeoslovení, Časopis rnoravského muzea 1990, s. 263-274.
Polymetrie Fausta v polsk/ch a českfch pŤekladech, Slavia Í997,

s.87-101.
MukaŤovského fÓnická linie a rozbor veršové intonace. Česl<,Í likra.tura

1991, s.242-268.
Sebeoslovení v lyrice, Esutika 1991, s. 242.268.
Jana MukaŤovského rozchod se strukturalismem, Tvar 1997,é.36.
Sobre el artefacto en la literatura, Criterios 1991, s. 115-133.
Rytmickf impuls, Slovenská litcrat ra 1991, s. 257-278.
Mftus a dialog (Šiktancriv Českf orloj), Kritickf sborník 7992,č.I.
Semiotika na samizdata, Nauka 1992, č,. z.
Semantyka metrum v twÓrczšci J.V.Sládka, P amigtnik lite r ack i 1992, č.3.
pffspěvky ve všech svazcích sb. Slowiuóska metryka porÓwnawcza I _ Y,

1978 -1993. (sK. Sgallovou)
PETR čonxnr:
Minulost plná schémat, Tvar 1990, č. 16_17.
Lipanská kŤižovatka, Tvar L990' ě. 43.
JA]\I DEHNER
o Donu Juanovi a Faustovi v divadle 20. stolet( Divadelní revue1992,č,.1.
eseje o tvorbě P. Ebena, V. Kalabise, M. Kopelenta, I. Ixludové, K.

Slavického, sb. Contemporary Composers, Chicago-l,ondon
1992,s.258n.

operní dirigent jako interpret symfoďcké hudby, optts Mttsicum 1992,
č,.z.
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BLAHOSLAV DOKOUPIK
Ke specifičnosti historického románq sb. Litterariahumarlitas, Brno 1991,

s.263 -267.

Problémy rekonstrukce literárního procesu 50' let, Tvar 7992,ě.49.

MILENA DoSOUDILOVÁ:
Hilarova inscenace Prodané nevěsty, Divadelní revue 1990,č.4
Geneze Pujmanova pojetí Prodané nevěsty, Hudební věda 1991,

s.125-133.
The GoldenTuning Fork for Stabat M ater, Music News from Prague 19D,

č.7-8.
Emancipace režiev hudebním divadle, Divadelní revue 1992,č.3.
ALICE DUBSKÁ:
Vedené divadlo, Divadelní revue I990,č.o.
Divadlo Marie Zieg|erové v Libni, Divadlo na Vfstavě, Deklarace, Diva-

delní revue 1990.č.4.
A Contribution to the Bohemian Marionette Theatre, sb. Present Trends

in Research of thc World Thcatre. Varšava 1991' s.18-25.
I-outkové divadlo Umělecké vfchovy, Umělecká loutková scéna, DŤevě.

né divadlo, Divadelní revue 1991, č. 2.
Proměny jedné hry, Čs. Iout|air 1992, č, 7t.
ALEŠ HAMAN:
K obsahové ana|fze uměleckého dfla, ČeslaÍ literatura 1990, s. 97-II4.
K Ecově kritice ikoničnosti, Estetika 1990, s.257_156.
o reálné prlsobnosti literárď produkce, Česká litcratura 7990, s. 446450.
Subjekt ve. filozofii a umění moderní doby, Estetika 1991, s. 729-137.
PrÓzy Arnošta Lustiga a dnešní čtenáí, Tvar 1992,č.10.
PrÓza jako ornament, Slovenské pohta^dy t99z, s. 98-1&Í.
Hlavní rysy vfvojového procesupr zy, poezie, dramatu a kritiky,

sb. Česká Eteratura po roce 1945.PtabaL992s.15-7I4.
Neruda a evropanství, sb. ran Neruda 1941. Praha 1992, s. 10 - 18.
Prevít a zvftátka, in P. Pujman: Prevít a zvífátka Praba t992.
Autor s duší romantika (Ivan Klíma), Litcr rní noviny 1992,ě.37.
BLANKA HEMELÍKoVÁ:
Pomněnky z pouti humoru národním obrozením, sb. Proudy české uměIcc.

ké tvorby 19. století. Praha 1991, s. 4347.
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Tajemnft |ásky, Česká literaÍura 1991, s. 39z-4U).
Zlatá'kntba našeho vojska, Tvar1992,č. 33.
JASNA HI,ouŠxovÁ:
Stanislaw Przybyszewski _ modernistickf, nebo mÓdď?, Shvia 7997,

s.|Í2_196.
Domov a vlast (Rekonstrukce ztraceného časoprostoru), Svět literatury

7997,č.2.
o vášni, bolesti a morálce, in Š. Žeromski: Hbtorie hfíchu- Praha 1990,

s.488497.
DA|IIELA HoDRoVÁ:

Hora j ako místo s tajemstvím, sb. Kontexty české ho a s lov ers kého umenia
Bratislava 1990, s. 277 lf9.

Text jako místo s tajemstv n, Česká likratura 1991, s. 1,4-27.
Stanu se teboq stanu.li se Ťečí (Nad texty V. Linhartové), Kriticky sborník

1991, č. 1.
p6513y2-dgfinice a postava_bypotéza, Estetika 1991, s. 83-106.
Ráj tady a teď?, Tvar 1992, č. |.
VnitŤní místo, Iniciály 1992, é. 28.
Topos vchodu - brána a škvÍra v pražské literatuŤe, Sloverské pohÍady

Í9Í),s.100-106.
Le roman autoréférentie|, Les Nouveaux Cahiers de l'ht 1992,č,.4.
Prague, piěce sans issue, Lettre internationale 1992, č.33.
La structure et les transformations du roman initiatique, Litteraria Pra-

geruia 7992,č,.4.
Le topos de la bataille perdue, sb. Le rornan tchěque dans le contexte

international, Mémoires et tradition darts h prose conternporaine.
Paris 1992, s.83- 96.

LArt du roman chez Vladislav Vančura. sb. Vladislav Vančura, Markéta
La7arová, Christian Bourgois. Paris 1993, s. 9 .20.

rIŘÍrrolÝ:
Poznámky k samizdatové literatuťe,Inicidly 1990, č.4 a 5.
Čapkova Bílá nemog sb. Literární archivZ4,Ptaba 1990, s. 129_136.
Novalisovy rívahy a fragmenty, in Nou alis: Zdzračná hra světa Praha 1991,

s.250-259.
L'ode a la joie de Holan, La Revue de Belles-Lettres 1991, s. 173-i80.
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Václav Havel Zahradď slavlost, Českó litcraÍura 1991, s. 167_Í71.
Vančurovy obrazy z déjin, Česká literatura 199!, s. 424- 436.
Il messagio teatrale di Karel Čapek, sb. Biblioteca Teatrale. Roma 1991,

s.61-:77.
Vladislav Vančura v zajetí filmu,Iluminace 1991, s. 69- 90.
Pohádkové a lidové prvky v Čapkově dfle, Slovenská literat ra 1997,

s.29,S-308.
Mitteleuropa in der Auffassung von Milan Kundera und Václav Havel,

Slavistisches lahrbuch 1991, s. 27-36.
o českém literárnÍm samizdatq sb. Litcrdrní archiv ?5, Praha 1991'

s.25-4O.
Divadlo světa v hrách Karla Čapka, in K Čapek: Dratnata. Praba 1992,

s.443 465.
Selbstreflexion der Kultur, sb. Kuhur im Ihmbruch Bremen 1992.

s. 145-154.
ZDENĚK HoŘí\EIG
Hry s pŤíběhy (,,Nedivadelď. texty t. Vyskďila), Divadelní revuc I99O,

č.0 .
Pokus o autonomní divadelní tvorbu, sb. Kontcxty českého a slovenského

urnenia Bratislava 1990, s. 4a34Ú.
Pohled zveněía zevniti, Svět a divadlo 1991' č.3.
Pot e s interpretací, Svět a divadlo 199t, č,. 4
Sémiotika kritiky a kritika sémiotiky, Sloverské divadlo 19Í2,ě.1
Anatomie moci, 'SvěÍa divadlo 1991, č.6.
Strindberg znova pŤečten!, Divadebtí revue 7992,č.1,
Cesty pirandellismu, Divadelní revue 1992,č. 2.
Proměny a věrnost Eugěna Ionesca, Světová litcraÍura1ggz,č.2.
Drama jako experiment s člověkem,IniciáIy 7992,č.26.
PŤemysl Rut (Pokus o prozatÍmní portrét), Svět a divadlo 1992,č.5.
Dvojímodel epického divadla, Divadelní revue 1993,ě.1.
A^INA HOUSKoVÁ:
Estudios de literatura latinoamericana en checoslovaquia, Revisu de

críÍica Etcraria latinoatnericula 1990, č. 3l_32' s. 297 _306.
Juan Inés de la Cruz, Revista lberoarnericana 1990, č. 15o.

Cesta ke koienrim v hispanoamerickfch románecb, SvěÍ literaÍury 1991,
č . 1 .

Polémica con utopias en novelas hispanoamericanas' Litteraria Pragensia
1991' č.3.

Nové světy (Utopie unaveného muže J. L. Borgese),Iniciály 1991' č. 16
La nostalgia por el paraíso perdido y el descender a las raíces en novelas

hispanoamericanas, Ibero-Amcricana Pragercia 1991(1992),
s.199-205.

Novelas idflicas en la literatura latinoamericana, Rumbos t9y2,č. t0.
Hispanoamerickf esej, Tvar 1993, č. 10, 11 a 13.
ZDENĚK HRBATA:
Bastila a ,,Bastily.. ve francouzské literatďe, sb. tazyk revoluční doby.

Praha 1990, s. 61:75.
Karolínská epopeja jako 7*yetovo gesto, ČesM literaturaL99\,

s.49eí-505.
Kouzelná pohádka a francouzskf klasicismus, in Francouuké pohádky.

Praha 1990, s. 3%-Y7.
Bretonská literatura jako,, regionálnÍ, a meziliterárníproblém, sb. Oso-

bimé rnedziliurárne spoločenstvá. Bratislava 1991, s. 8L_92.
Evokace, pennanence, básnivost - k francouzskému literárnímu regiona-

lismg Svěr literatury 1991, č. 1.
Tajemné Čecby - jejich vfznam a atributy v díle G. Sandové,,Svč, liÍeratury

799L,č,.2.
Chateaubriand: une épopée de l'homme de la nature, Lituraria Pragensia

1992,ě.3.
Literární historie dnes, Svět Eteratury 1'992, ě. 3.
Smysl a vfznam (Poznámka k jejich pouŽití a vymezení) , Čes!<li liÍeratura

1992, s. L87-194.
Unrěleckf časopis I.a Liberté (1832-1833)' Umění 1992,č.1.
Problém regionu v literatďe a pojem regionalismu v literární vědě,Ini-

ciáIy 1992, č,.?Á.
Mezi svobodou a určeností in "I. P. Sartre: Zeď. Praba 1997, s.155-160.
Česká vesnice a ,,zuÍiv!,, romantismus (Sabinova novela Hro|r ník), Českd

liÍeratura 1992' s. 367-375.
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MARCELA HUSOVÁ:
České literární myšlení a maďarská realita na sklonku 19. století. Čes|qi

literarura 1992, s. 573-587.
ANEŽKA cHARvÁToVÁ:
L'rayonnement international de victor Hugo, philologica pragensia 1990,

s.173-174.
od asimilace ke komunikaci (Todorovo zamyšleď nad postojem Evropa.

nú vúči jinému světu), Svět literatury 1991, č. 1.
Hispanoamerickf esej, Tvar 1993, č. 12.
JARosLAvA JANÁčKoVÁ:
Kritéria vědy?, Česká literatura199O, s. 17g-I82.
Zgeneze Meče Damoklova, Česká literatura 1990, s. 235_244.
MILAI\JANKOVII
Individuální styl a problematika ,,smyslu.. uměleckého díla. Čes|aá

likraura 1990, s. 223 -234.

Strukturalismus a interpretace, Česká literatura 1991, s. n7-285.
Ještě k pojmu ,,sémantické gesto.. Česká likraÍural99L, s.158-164.
Cesty k otevŤenému smyslrr" Tvar 7992,ě. 42.
Jiff Šotola _ Tovaryšstvo Ježíšovo, Česká literatura 1992, s. 57z-5z7.
PAVELJANoUŠEK:
Česká kniha v bodě nula aneb Literatura bez dveÍí, Kmen1990, č. 5.
Time-out aneb Zhroucená tradice, Tvar !990,č,.43.
Karel Čapek jako autorsk ! typ,- Zbomík prednášek z vedeckej konferen.

cie o živote a dieb K Čapka Trenčín 1990' s. 14.
Utkání s divákem (Poetika vfrobního dramatu), Divadehí revue 799L,

s.2342.
Geneze norem a mechanismi (Ztozeníbudovatelského dramatu z duchu

avantgardy) , Tvar 1997, č,. 42.
Proces se Slánsk1ím jako periodizační mezník v české literatuíe?. Tvar

|992,č.8.
ALICE JEDLIčKoVÁ3
Yícn,jazyčnost v díIe K. Čapka, sb. KarelČapek ačesk! jazyk.Praba7990.
JiiíWeil ve Vrchovanech, sb. Českolipsko litcrdmíLo,1991, s. 7715.
Tematizovanf adresát v meziválečn é pr6ze, ktefika 1992, s. 36-4.

n

VLADIMÍRJUST:

Satira v podiovfch Žánrech aneb PísničkáÍi7o. a 80. let, Divadelní revue
|990,č.0 a 2.

Montmartre, Divadelní revue 1990, č.4,

Úvahy post-televiz Íí, Lik rárnÍ nov iny 1 990-1 993.

Il Teatro Liberato G9n - 1938), sb Biblioteca Teatrale. Roma 1991.

s. 113 - 132.

Krystal a ne roztok (F. X. Šalda a Národď divadlo), Divodehí revue 199l,
č,.4.

Červená sedma, Kabaret u KuŤího oka, Kabaret Bum, Kabaret Au, Diva-
delnÍ revue 7991,ě.4.

osvobozené divadlo Voskovce a Wericha, sb. Biblioteca tcatrak. Roma
1991,  s .113 -  131.

I-esk a bída memoárri I a II, DivadelnÍ revue L992,č.1 a2.
Konec jednoho paradigm atu, Divadelrtí revue 1992, č,. 3.

ToMÁŠ KAFKA:
Fragmenty Daniila Charmse, ČeskosloversW rttsistika 1990, s. 249-257.

Sebeoslovování ruského spisovatele, Československá rusistika 1.990,
s.272-277.

PETR KAISER:
Vfznamová pÍedstava Otakara Zicha a sémiotika tvaru literárního díla,

Česká literatura 7992, s. 333-350.
KRYSTYNA KARDYM-p ELIKIíNo vÁ:

Czeska wiedza o literaturze od r.1890, Parnigtnik slowiarrki 1990.
JAR'osLAv KoLÁR:
Českf MastičkáŤ v dějinách vědy o kultuie, Divadelní revue I99I, č,.3.
Kodex Gigas a otázkajeho sémiotické interpretaen, Českj časopis histo-

rickj 1991,s.662475.
Die Erasmianische Rezeption in der tschechischen Literatur,

sb. Nachtragehefi' KÓln 1991, s. 5746.
vÁclav KÓMGSMARIc
Věc Národní divadlo, Píítomnost 1991, č. 1.
El theatro como caballo d Troya en la ,,RevoluciÓn d'Terciopello,, , Ctla-

dernos His p ano atnericanos I 48 I 1997, s. 82-92.
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IRENA KRAITLOVÁ:
Václav Tille a j eho směiováď k pohádce, Č es ká lite r atura "J'99O, s. 438.445.
MARIE xurílovÁ:
Struktura uměleckého literárního díla a moŽnosti její ana|,jzy, Slovensk

Iiterat ra 1991, č.5.
Interpretace uměleckého literárního díla jako svár sémiotick/ch systémri,

Česká literaÍura 7992, s. 1'_13.

,,Veraltetheit" und ,,Altertiimlichkeit" im literarischen Werk ( Zur Prob-
lematik des Rezeptionskodes), S-European Journal for Semiotic
Stu"dies 1991, s. 529-539.

K Mukaňovského pojetí uměleckého díla, sb. Studie o I. Mukaťovskérrt
Praha 1991, s.41{4.

Umělecké dílo jako znak aproblém jeho vfznamu, Česká literatura1992,
s.132-138.

Sebereflexe tvťrrčího subjektu a téma slova, Česká literatura 1992'
s.547- 572.

vIKToR KUDĚLKAs
Česká literatura 1918-1945 v evropském kontextu, Česká litcratura |990,

s.47-52.
JA t LEHÁR:
Vančurovo ěeské pohanství, Česká literatura 1991, s. 437_ 442.
Monografi e o Dalimilov i, Č eská liíeratura 1997, s. 627 _ 632.
PAVLA LIDMILOVÁ:
A Confissáo de Lrício e o livro do desassossega, sb. Encontro inÍernacional

do centenário de Fernando Pessoa Coimbra 1990, s. 457461.
A proje@o de Cam6es na literatura Checa, sb. Actas _ 3 Reuniío inter-

nacional de camonistas. Coimbra, 1990, s. 457467.
Encarna96es literárias de Clarice Lispector, sb. Actas do Terceiro

Congresso. Coimbra 7992, s. SS7 -SGZ.

Mezi absurdnem a groteskou, Světová literatura t99z, č. 7.
Utopias na literatura brasileira, Litteraria Pragensia 7ggz,č.3.
o século XX na novela portuguesa, Revista de (Jnivercidade de Coimbra

1992, s. nt -fi7.

o testemunho na literatura brasileira, sb . Estudas (Jniversitarios de Língua
e literatura. Rio de Janeiro 1993. s. 637 -637.
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VLADIMÍR MACURA:
Culture As Translation, sb. TranslaÍion, Hbtory and CulÍure. I.ondon

1990, s. 6+70.
Blanft a národďmftus v 19' století, Sborzíkvlastivědnlch prací z Podbla-

nickaPraha 1990, s. 53-56.

Českf sen" sb. Proud.y české urnělecké uorby 19. snletí Praha 1990,
s.5G-57.

Českf a slovenskf romantismus ve sporu s romantismem' sb. KonÍexty
českého a slovenského umcnia Bratislava 1988 (fakticky 1991)'
s.196 -215.

Klácelova teorie smíchu, sb. Proudy české umělecké norby 19. století
Praha 1991, s. 37-42.

o mystifikování českém, Pžítornnost 1997, č.6.
Váznikvane na modernata subektivnost v češkata poezija, Literaturna

misál1991,č,.4.
Semiotik der Prager Untergrundbabn, S-European loumal for Semiotic

Studies 1991, s. 54L-556.
Hledánípodobojí in D. Hodrová: Podobojí Ústín. L.1ggt,s.775_179.

Zeno Dostál's Zodiac Novels, Czechoslovak and Central European rour-
nalt992,č,.I

[,a mort de I'Homme d'Etat (Etiquette et Rite), sb.,Savoir Mourir. Paris
1993, s. 7t8-732.

blok estonské literatury in TÍte Everyman Companion to East Europcan
Literature. tnndon 1993.

Semi(o) fej et ony, Tv ar 7992-93
BLANKA MARKovIčovÁ:
Pirandello e D'Annunzio - la concezione del personaggio drammatico

come momento di paragone, sb. Pirandello e D'.Anrutnzio. Pa-
lermo 1990, s.329-336.

JAROSLAV MED:
Reynk v odlet vlaštovek, Akord 1990/91, č. 9.
Integrálnínacionalismus V. Dyka, Dějiny asoučdsnost 1991, č.3.

,,Pokleknouti trvám! Žaane rozumět!.. (Básnickf apel I. Diviše), Proglas
799I,č,.7,

,'Velkf z popudlivého plemene básníkti....., in,I. DemI: Sen jeden svítí
Praha 1991, s. 9-31.
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Julius Zeyer a František Bítek: Typ duchovního pŤáte|ství, Akord |99ll9z,
č.8 .

MedailÓn o. BŤeziny, Literámí rnv iny l99z, č. 13.
Básnft samoty a kontemplace, in B. Reyrck: VIídné vidiny. Praha 1992,

s.9-26.
Jan Zahradníček - I-a Saletta, Českl literatural99L,s. 506-511.
Miloš DvoŤák - typ literární kritiky, Česká literatura !992, s. 594.{76.
osobnost Josefa Floriana, Liurámí noviny 1993,č,74,
LUBoŠ MERHAUT3
Možnosti absurdity a absurdita možného, Litcrámí tnvw 1990, č. 18.

,,Tvfučí. stylizace jako jeden z pŤípadrt stylizace v literárním dfle, Česká
literaÍura 1991, s. 47u33.

The Mosaic Character of Škvoreckf's Novels, Slovo 1992,č.1',
K pÍíběhu Jindňicha Chalupeckého , Česká literatura 1992, s, 535_539.
DAGMAR MOCNÁ:
Z dějin,,červené knihovny.., Tv ar 1992, č. 48_52.
Ve svárech slohov1ích kontextú (PanenstvíM. Majerové), Česká literatura

199, s.377-387.
DOBRAVA MOLDAIrIOVÁ:
K. Čapek a F. Šrámek,sb. KarelČapekHradecKrálové 1990, s.87_108.
MARIE MRAvcovÁ
Arnošt Lustig . Démanty ncri, Česká literatura 1991, s. 759 _ 166.
I-osyho kniha, Fibn a doba 1992,č.4.
VLADIMÍRNoVoThtÝ:
Barbarsk/ portrét něžnosti, in B. Hrabal: Něžn,! barbar. Praha 1990,

s.147-155.
Zjevení z druhého bŤehu, inV. Na!:okov: Lužinova.obrana _ Pozvání na

poprcvL Praha 1990, s. 306-317.
Mandelštam v Čechác\ Litcrámí noviny 1991,č.2,
Básnft generace 1968, in M. Topinka: Krysí hnízdo. Praha 1991,

s.727-L37.
Vzhúru vstŤíc tomq co uŽ neď, in Bohurnil Hrabal: Městtčko, kde se

zastavil čas. Praha 1991, s. 161 - 166.
GrÓgerová - Hiršal aneb Experimentálď texty po daidalovsku,

in B. GrÓgerová. I.Hiršak Trojcestí Praha 1991, s.2?9 _?36.

u

Paraepickf svět českfch čtyŤicátnftri, Tvar 7991.,č.48.
I.oretánská poezie Ivana Wernische, Revolver revue 1991, s. 36-4.

Básnftovy rozpravy o kultuŤe, in o. Mandelštatn: PrÓzy. Praba 1992,
s.227437.

Nekonečné umění perz1fláŽe, in Karel Eichler: Hosté od svatého Diviše.
Praha 1992, s.735-142.

o najboljših českih knjigach, Književni listi 1992.
JIŘÍoPELÍIc
Za:ur^lné verše v poezii oldŤicha Mikuláška, ČeslqÍ literatura 1990,

s.321-336.
Doslov in o. Mikulášek: A trubky zlat! prac|u Brno 1990, s. 89-105.
Publicistriv paradox (Portrét F. Peroutky), Lidové noviny, (pŤíl . Ná-

rodď9) u.1,0.1991.
Doslov inl. Skácel: A znovu LÍskaBrno 1991' s. 71:76.
Pascalovská kniha české literatury (Josefa Čapka Psáno do mraktt), Zpra-

vodaj Společrnsti bratťí Čapkú č,.3I, 1992, s. 6149.
Ticho je závit Rťrže bez konce, Šupa1 mmry západní Moravy t992,ě.3.
o kritice, Čapcíclr a l,exikonu české literatury, Literámínoviny 1993,č. 8.
JARoMÍR PACI,T:
Živé obrazy, Divadelní revue 1990,é.0.
Renata Pandulová - Allroundtalent der Kunst aneb Žena pronrěněná

v Ílantru' Divadelní revue 7990, č.4.
Flogl Arnold, Charvát Josef, Šír František, Součková Anna, sb. Postavy

brněnského jeviště 3|77. Brno 1991.
Hudební divadlo hrťrzy' Divadelní revue 799I,ě.7.
ZDENĚK PEšAT3
Literatura skupiny 42, Litcrárníměsíčník 199a,ě.1 a7.
Devětsil and Literature, sb. Devětsil (Czech_avant_garde art, architechre

and design of tlte 1920s and 30s). Or:ford 1990, s. 52-57 .
Paměé jako vfchodisko, Tvar 1991-,é. 36.
Poetika Slezsk/ch písni, Čes|ai literatura 1991, s. 49t_577.
Artefalí, estctickf objekt, konkretizace, Českd literaÍura 199?,s' 139-143.
Jak vydávat literární védu, Literámí noviny 1992,č. Í8.
První sr'azek KoláŤe, Literární noviny |992, č. 44.
Versologie ďima literární lrist o e, ČesktÍ literatura 1992. s. 52? _ 574.
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PAVEL PEŠtn,:
K prolínání literárních proudťr ve stínu totalitního reŽimu, Sbomík prací

FF Sleuké university v Opavě 1991, A, s.77_21.
Spory o dÍlo a teorie Ó.Lysohorského v tŤicátfch letech, sb. UměIcckf

a lidskf odkaz básníka Ó. Lysohorského. Frfdek- Místek 1992,
s.78-94.

LADISLAVA PETIŠKoVÁ:
F.T.Marinetti e il teatroceco degli anni Venti, sb. Bibliotecateatrale. Roma

1991, s.79 -98.

F. T. Marinetti a české divadlo dvacátfch |et, Divad?hlí revue 7991, č,.3.
SezÓna ve stínu, Scéna1997,č.18.
KŤesadlo, Studio pohybového divadla, Divadelní revue 1992,č.4.
ALEŠ PoHoRSKÝ:
Znne poétique entre Paris et Prague, sb. Apollinaire en son ternps.Paris

1990.
TEREZIE PoKoRNÁ:
Havlovo Vyrozumění Na zábradlí, Divadelní revue 1990,ě.3.
Mezi uměním a tvorbou, Revolver revuc7992,č.18,
text katalogu Pavel Brázdq Věra Nováková _ 50. Iéta _ obrazy, kresby.

Praha1992.
The TheatÍe as a Communion of Souls. Ir théátre comme commu'rion des

ames, TheaÍre Czech and Slovak I99z.č.3.
uŘÍ polÁčnx:
F. X. Šalda a Madislav Vančura, Tvar7991''é.23.
Óda na družnost, RoK 1992' s.33-35.
JANPÓMERI;
L'opera italiana a Praga nel settecento, sb. Biblioteca Teatrak Roma1,99l.

s .3  -  16 .
Vf chodďeská společnost, StÍedďeská činohra, D iv ade Iní rev ue 1997, č. 3.
oteviení Divadla v Kotcích, Divadlo v kotcích a zámecká divadla,

sb. D iv ad Io V k o tc íc h. P r aba 1992,s. 7-1 5, 268.292, 4fl9, 43 5 436.
Hilmerova společnost, Chmelenského společnost, Lacinova společnost,

Divadelní revue 1992, é.3.
Zámecká divadla v Čechách a na Moravě , Divadelní revue L992,č.4.

MARTIN PRocI{ÁzKA!

Dramatickf konflikt a obrazrevoluční situace v dílech anglickfch roman.
tikú, sb. razyk revoluční doby. Praha 1990, s.76_97.

Subjektivitát und dramatischer Diskurs in der Sturrr" sb. Shakespeare
Jahrbuch Weimar 1990, s.84-98.

Repetition with Difference (Romantic Subjectivity and Alternative Views
of History), Litteraria Pragensia 1991' č. 1.

Dekonstrukce jako poststrukturalistickf proud v angloamerické literární
teorii. Česká litcraÍura 1991, s. 481494.

Byronism in Britain and in Bohemia during the Nineteenth century,
sb. Romantic Coruinuities. Essen 1992, s.76-86.

Declaration of Independence and American Utopi as, Litteraria Pragensia
L99z'ě.3.

(Post)modernism and After, LitÍeraria P ragens ia 7992, č,. 4.

RADKo PYTLÍI*

Eros v české literatuíe, A - ahnanach autorú 1991, č. 3.

MARKÉTA SELUCKÁ:
JiŤí Tr-anovskf, Sigismund Bouška, Sitvestr Bra1to' Šimon t,omnickf

z Budče, Augustin olomouckf, Jan Campanus VodřanskÝ' Al.
fred Fuchs, 7-Áeněk Kalista, Jaroslav Durych, Perspektivy 7992,
č.3-11.

LADISLAV SoLDÁN:
In nrargine tzv. autentičnosti, List pro literaturu 1990, č.8.

Básník, pŤckladatel a sběratel pohádek Jan Nepomuk Soukup, Národo.
pisné aktuality 1990, s. 159-165.

Českf a slovenskf prostor v díle olega Suse, RorzDoid 199I,č,.1.

České pseudosvěty (Pseudokomunikace neboli teorie nerozhodování
u Václava I{avla), Romboid 1991, č. 1.

Josef PekaÍ - kalendárium Života a díla, IIost 19,o1,é,7.

Génius židovství a líc i rub české národnípovaby, sb. o Edrnund'u' Htuser-
iavi. Prostějov 1991.

Cesta k sr'ětlu (Nad problematikou Schopenhauerovy 6loz-oíie v básnické
tvorbě a duclrovnínr ustrojení Otokara BŤeziny), Sborník prací
FF Brněrské university, Brno 19I, s. 51-&.

Dílo ve znamení víry (z. G,Tarmowski 1914-86), Proglas I99z, č.4.
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EVA STROHSOVA:
Jaroslav Durych (Pokus o portrét), Česká literatura.1991., s.132_744.
BLANKA SVADBOVÁ:
Arne Novák, hledač koŤenrl, Tvar 199I,ě.4.
K zápasu o vytvoŤení Československa, Tvar 7992, č. g.

VLADIMÍR svAToŇ!
Teorie románu a historická poetika, Estetika 1990, s. 43_ 53.
Yztah pojmú struktura a sémantické gesto v historické poetice, Slavia

1990, s. 29-34.
Titanismus a romantická ironie, Českoslovens6 rusistika 7990's. 237 _244.

VnitŤní napětí literárního tvaru, Česká literaÍura 1990, s. 529_533.
I.o épico en la novela y el problema de la novela histÓrica, Revista de

literatura 1990, č. 101.

,,Román životního zvratu., a,,románzakotvení.. v ruské tradici' Svět litera-
tury 7991,č.2.

Českf román?, Tvar t991,č,.3O.
Cesta po zemi (Nad románem B. Pasternaka Doktor Živago), Tvar 7991,

č.35.
K epičnosti románu a k problému románu historického, sb. LitÍcraria hu-

manitas. Brno 1992, s. 248-262.
Dvojí tváŤ symbolu v moderní literatuie, sb. Symbolv lidském vnímání,

myšIení a vy jadžování. Praha 7992, s. 759_1'64.
LADISLAVŠBnÝ:
Mandiarguesovo černé muzeum' in A. P. de Mandiargues: Vlčí slunce.

Praba7992, s.5-15.
Prorok nocí Georges Bataille, in G. Bataille: Pííběh oka, Matka Praha

1992, s.5-11.
Vysoká hra René Daumala, Světovti líÍeratura1992.č.2.
Chateaureynaudovi ',zbytečď lid é,, , in G..o. Chateaureynaud: Škola snťt

Praba1992.
Antonin Artaud: zpět ke koŤenrim, Analo gon 1992, č. 7 .
Antonin Artaud a mftus ,jiného světa.., Svět literatury 1992,č,.4.
EvA ŠoRMoVÁ:
Hamlet 1926, Divadelní revue 1990, č. 1.
Divadlo státního filmu, Činohra 5. května, Divadelní revue 7991,ě.I.
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Il Teatro dietro la Porta, sb. Biblioteca Teatrale. Roma 1991, s- 17'1-191' .

HA.DI, Theatre Czech and Slovak L991',č.2.

I-e Théátre de marionnettes tchéque Drak, sb' Small is Beautiful Glasgow
1991, s. 101-105.

Slovenské národní divadlo (1920-38), Divadelní revue 1992,é.l.

EvA ŠTĚDnoŇovÁ:
Dialektika umělecké metody a reality v díle J. Weila, Česká literatura

1990. s. 126-1n.
JIŘINA rÁnonsrÁ:
I.adislav Fuks _ Pan.Theodor Mundstock, Českj jazyk a literatura 40,

7990l9I,č,.314.
rlŘÍ rnÁvxÍčnrc
Básnickf kontext Ivana Blatného se Skupinou 42 (Interpretace sbírky

Tento večer), Česká literatura 1'990, s. 425434.

EVŽENTURNoVSKÝ:
Il Teatro Na zábradli sb. Biblioteca teaÍrale, Roma 1991, s. 147 _ 162.

MILAIYTvRDÍx:
Německá literatura na rozcesti Literární noviny 1991, č,.77 .

Aus der Wilste in die Oase (Literatur und Politik in der Tschechoslowakei
seit 1989), wAs 1991,č,.66.

MARIE uHr,ÍŘovÁ:
Dvojí podoba Nesvadbova románu Tajnázpráva z Prahy, Sbomík prací

FF Slezské university v opavě, Ť. literárněvědná, 1991, s. 82-84

LENKA VACHALOVSKÁ:
Na cestě mezi legendou a anekdotou - I. Erenburg: bouŤlivf ŽivotLanka
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