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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.




