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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.



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.




