
LITERÁRNĚvĚnNÁ BoHEMIsTIKA v RAKoUsKU

JOSEF VINTR

Univerzitní bohemistika v Rakousku slaví letos 220 let svého trvání - roku
I77 5 by| na vídeĎské univerzitě jmenován první profesor českého jazyka

a literatury JosefValentin Z|obicky. Na ostatních čtyŤech rakousk ch uni-
verzitách však bohemistika jako diplomoqí obor nebyla a ani dnes není,
existují tam pouze jazykové kursy. První dvě století bohemistiky ve Vídni
zde budou jen velmi stručně shrnuta, podrobné informace je možno na|ézt
v drikladnějších popisech česk;fch i rakousk ch, z posledních pŤedevším
u G. Wytrzense a S' Hafnera. V tomto krátkém pŤíspěvku se soustŤedím
na poslední zhruba desetinu oněch 220|et, kteroujsem na vídeĎském Insti-
tutu slavistiky prožil.

Vraťme se nejprve ke Zlobickému. Během své více jak tŤjcetileté činnosti
na vídeĎské univerzitě byl spojen Ťadou kontaktri pŤedevším s vědci národ-
ního obrození,jak to dokládá jeho korespondence s Dobrovskym, kte4í mu
mimo jiné vděčí za podnět k napsání mluvnice. Zásluhy o českou ]iteraturu
má i jeho nástupce na univerzitě a vydavatel Pruotin pěknych umění, Jan
Nepomuk Norbert Hromádko. Tlvalé a vyznamné místo v české literární
vědě zaujímá Alois Vojtěch Šembera, aŽ do roku 1882 profesor české Ťeči
a literatury na vídeřské univerzitě, autor dvousvazkoqfch Dějin íeči a
literatury česhoslouenská (1858), kte4f udržoval osobní styky s celou českou
spisovatelskou i politickou elitou, avšak po sqÍch rozhodn ch vystoupeních
proti rukopisn;Ím padělkrim byl doma pronásledován a zavtžen, Zmínku
zaďrouží také znalec staré české literatury Julius Feyfalik, prisobící tehdy
ve vídeíské Hofbibliothek, jakož i bratŤi Jirečkové. Po Šemberovi prisobil
na vídeřské univerzitě jako lektor češtiny vydavatel star1fch česk1/'ch pamá.
tek a tchán Tomáše Bati Ferdinand Menčík, po něm pak pŤednášel o českém
jazyce a literatuŤe v rámci sv5Ích komparatistickych slavistick;fch pŤednášek
profesor Václav Vondrák (u něho a u Vatroslava Jagiée tehdy studovalo
ve Vídni mnoho v znamnych česk;ích slavist , napŤíklad Josef Vašica).
Vondrákriv odchod na nově založenou univerzitu v Brně roku 1920 znamená
pŤerušení staleté tradice česk1Ích profesor na vídeĎské univerzitě. Nástup-
ce JagiÓriv, Nikolaj Sergejevič Tlubeckoj, pŤednášel sice také českou his-
torickou gramatiku a zajímalse o nejdriležitější památky staré české litera-
tury, zdaleka ovšem ne v takové míŤe jako jeho mladší pŤítel Roman Jakob-
son, k němuž do Brna často zajížďěl. Také první profesor bohemistiky ve
Vídni po druhé světové válce, externista Friedrich Repp, se soustŤedil na
staročeskou literaturu. Poslední rokyjeho prisobení na konci šedesát;/ch
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letjsemjiž ve Yídnizažt|' Tehdy začal pŤednášet novější českou literaturu
v rámci sqfch komparatisticky pojatfch dějin slovansk;fch literatur dlouho-
le!profesor našeho institutu a ve slovanském světě lznávany literární
vědec Giinther Wytrzens.

Politické uvolnění šedesát ch let spojené s větším exportem české kul-
tury, pŤedevším však rok 1968 a následující emigrační vlna, silně zvfšily
zájem Rakušanri o literaturu severního souseda. NajaŤe roku 1968 byla
zŤízena nová profesura slavistiky' Z Praby na ni byl povolán František
Václav Mareš, kter si mne tehdy vzal do Vídně jako asistenta. Nové moŽ-
nosti k rozšíŤení znalostí české literatury a kultury mezi nejen rakousk;fmi
mlad;mi zájemci pĚineslo zavedení bohemistiky jako samostatného oboru
v roce 1977, se zqfšením počtu bohemistick1fch pŤednášek a cvičení (ovšem
jak1f paradox: dnes, pět let po pádu komunistick;fch režimri, se v Rakousku
uvažuje o zrušení bohemistiky jako samostatného diplomového oboru!). od
roku 1977, kdyjsem se ve Vídni lrabilitoval, pŤednáším vedle lingvistiky
trvale starší českou literaturu, po jmenování profesorem roku 1980 až do
pffchodu kolegy Winczera v roce 1992 jsem pŤednášel i novější českou litera-
turu, literárněvědné disertační a diplomové práce k české literatuŤe však
vedl až do druhé poloviny osmdesát;fch let pŤevážně profesor Wytrzens.
Nejnovější českou literaturu vyučuje od konce sedmdesát1fch let také univer-
zitní lektorka a pŤekladatelka Christina Rothmeierová. od zimního semes-
tru 1992/93 pŤednáší novější českou literaturu Pavol Winczer, povolan
z Bratislavy na vídeĎsk Institut slavistikyjako profesor západoslovansk;fch
literatur' PŤed rokem dostala nové místo asistenta pro českou a slovenskou
literaturu Gertrude Zandová. od zimního semestru 1990/91se u nás vystŤí-
dali jako hostující profesoĚi literární vědci z Brna i Prahy, docent Milan
Suchomel, profesor Zdeněk Kožmín, docent JiŤí Hol;Í, a další osobnosti vě-
decké i spisovatelské a pŤekladatelské najednotliv ch pŤednáškách a dis-
kusních večerech. Teprve po listopadu 1989 mohli b t do Vídně Českou
republikou vysíláni lektoŤi češtiny' kteff vedlejazykoq/'ch kursri v interpre-
tačně pŤekladoqfch cvičeních uvádějí naše posluchače navíc do metod dnešní
české literární vědy.

Zájem studentri o českou literaturu je nejčastějším motivem, kterÍ je
pŤivádí ke studiu bohemistiky, dále to b;ivají vlivy rodinné, pÍípadně poli-
tickokonjunkturální. Prvnívlna zqÍšeného zájmu o bohemistiku se objevila
ve druhé prili šedesátfch let a zvláště po roce 1968. Tfvala pak, postupně
se zeslabujíc, až do poloviny sedmdesát;ích let. Studenti, kteŤí tehdy byli
na studijních pobytech v Ptaze,ptožívali velmi emocionálně pronásledoviíní
vědcri a umělcri v nastupující tzv. normalizaci. Z této vlny mlad;Ích bohemis-
tri vyšla mimo jiné také zmíněná Christina Rothmeierová (tehdy Ladstát-
terová, provdaná pak Hansen-Lijveová). V seminárních i soukromych dis-
kusích mezi kolery a studenty byla na vídeĎské slavistice věnována zr šená
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Univerzitní bohemistika v Rakousku slaví letos 220 let svého trvání - roku
17 7 5 byl na lrdeĎské univerzitě jmenován první profesor českého jazyka
a literatury JosefValentin Zlobick . Na ostatních čtyŤech rakousk1fch uni-
verzitách však bohemistika jako diplomov1f obor nebyla a ani dnes není,
existují tam pouze jazykové kursy. První dvě století bohemistiky ve Vídni
zde budou jen velmi stručně shrnuta, podrobné informace je možno na|ézt
v dlikladnějších popisech česk1fch i rakousk;fch, z posledních pŤedevším
u G. Wytrzense a S' Hafnera. V tomto krátkém pĚíspěvku se soustŤedím
na poslední zhruba desetinu oněch 220|et, kteroujsem na vídeĎském Insti-
tutu slavistiky prožil.

Vraťme se nejprve ke Zlobickému. Během své více jak tŤicetileté činnosti
na vídeĎské univerzitě byl spojen Ťadou kontaktri piedevším s vědci národ-
ního obrození, jak to dokládá jeho korespondence s Dobrovskfm, kter1f mu
mimo jiné vděčí za podnět k napsání mluvnice. Zásluhy o českou literaturu
má i jeho nástupce na univerzitě a vydavatel Pruotin pěhn!,ch umění, Jan
Nepomuk Norbert Hromádko' Tivalé a v znamné místo v české literárni
vědě zaujímá Alois Vojtěch Šembera, aŽ do roku 1882 profesor české Ťeči
a literatury na vídeřské univerzitě, autor dvousvazkov1fch Dějin Ťeči a
Iiteratury česhoslouenshé (1858), kte4f udržoval osobní styky s celou českou
spisovatelskou i politickou elitou, avšak po svych rozhodnych vystoupeních
proti rukopisn m padělkrim byl doma pronásledován a zavtžen. Zmínku
zas].ouží také znalec staré české literatury Julius Feyfalik, p sobící tehdy
ve vídeĎské HoÍbibliothek, jakož i bratŤi Jirečkové. Po Semberovi prisobil
na vídeĎské univerzitě jako lektor češtiny vydavatel star;ich česk;fch pamá-
tek a tchán Tomáše Bati Ferdinand Menčík, po něm pak pŤednášel o českém
jazyce alíteratuŤe v rámci sv;ích komparatistick;fch slavistickych pŤednášek
profesor Václav Vondrák (u něho a u Vatroslava Jagt e tehdy studovalo
ve Vídni mnoho qfznamn;fch česk;Ích slavistri' napŤíklad Josef Vašica)'
Vondrákriv odchod na nově založenou univerzitu v Brně roku 1920 znamená
pŤerušení staleté tradice česk ch profesor na vídeřské univerzitě. Nástup-
ce JagiÓriv, Nikolaj Sergejevič Tlubeckoj, pŤednášel sice také českou his-
torickou gramatiku azajimalse o nejdriležitější památky staré české litera-
tury' zdaleka ovšem ne v takové míŤe jako jeho mladší pŤítel Roman Jakob-
son, k němuž do Brna často zajíŽďél' Také první profesor bohemistiky ve
Vídni po druhé světové válce' externista Friedrich Repp, se soustŤedil na
staročeskou literaturu. Poslední rokyjeho prisobení na konci šedesálfch
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letjsemjiž ve Vídni zažil. Tehdy začal pňednášet novější českou literaturu
v rámci sqfch komparatisticky pojatfch dějin slovansk ch literatur dlouho-
let1f profesor našeho institutu a ve slovanském světě uznávany literární
vědec Giinther Wytrzens.

Politické uvolnění šedesát1fch let spojené s větším exportem české kul-
tury, pŤedevším však rok 1968 a následující emigrační vlna, silně zvfšily
zájem Rakušanrf o literaturu severního souseda. NajaŤe roku 1968 byla
zÍízena nová profesura slavistiky. ZPtďny na ni byl povolán František
Václav Mareš, kte4í si mne tehdy vzal do Vídně jako asistenta. Nové moŽ-
nosti k rozšíŤení znalostí české literatury a kultury mezi nejen rakousk mi
mladymi zájemci' pŤineslo zavedení bohemistiky jako samostatného oboru
v rcce 1977, se zv1fšením počtu bohemistick;Ích pŤednášek a cvičení (ovšem
jak;f paradox: dnes, pět let po pádu komunistick;y'ch reŽimri, se v Rakousku
uvažuje o zrušení bohemistiky jako samostatného diplomového oboru!). od
roku 1977, kdyjsem se ve Vídni habilitoval, pňednáším vedle lingvistiky
trvale starší českou literaturu, po jmenování profesorem roku 1980 až do
pŤíchodu kolegy Winczera v roce 1992 jsem pŤednášel i novější českou litera-
turu, literárněvědné disertační a diplomové práce k české literatuŤe však
vedl až do druhé poloviny osmdesát1ích let pŤevážně profesor Wytrzens.
Nejnovější českou literaturu qrrrčuje od konce sedmdesát1/ch let také univer.
zitní lektorka a pŤekladatelka Christina Rothmeierová. od zimního semes-
tnl 1992/93 pŤednáší novější českou literaturu Pavol Winczer, povolan;/
z Bratislaly na vídeĎsk;Í Institut slavistikyjako profesor západoslovans\ích
literatur. PŤed rokem dostala nové místo asistenta pro českou a slovenskou
literaturu Gertrude Zandová' od zimního semestru 1990/91se u nás vystŤí-
dali jako hostující profesoii literární vědci z Brna i Prahy, docent Milan
Suchomel, profesor Zdeněk Kožmín, docent JiŤí Hol;i, a další osobnosti vě-
ďecké i spisovatelské a pŤekladatelské najednotlir ch pŤednáškách a dis-
kusních večerech. Teprve po listopadu 1989 mohli b t do Vídně Českou
republikou vysíláni lektoŤi češtiny' kteŤí vedlejazykov5ích kursri v interpre-
tačně pŤekladoqfch cvičeních uvádějí naše posluchače navíc do metod dnešní
české literární vědy.

Zájem studentri o českou literaturu je nejčastějším motivem' kterf je
pŤivádí ke studiu bohemistiky, dále to bfvají vlivy rodinné, pŤípadně poli-
tickokonjunkturální. Prvnívlna zqfšeného zájmu o bohemistiku se objevila
ve druhé prili šedesát ch let a zvláště po roce 1968. Tlvala pak' postupně
se zeslabujíc, až do poloviny sedmdesát;fch let. Studenti, kteŤí tehdy byli
na studijních pobytech v Ptaze,ptožívali velmi emocionálně pronásledoviíní
vědcri a umělcri v nastupující tzv. norma|izací.Z této vlny mlad5ích bohemis-
tti vyšla mimo jiné také zmínéná Christina Rothmeierová (tehdy Ladstát-
terová, provdaná pak Hansen-LÓveová). V seminárních i soukrom ch dis-
kusích mezi kolery a studenty byla na vídeřské slavistice věnována zqÍšená
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pozornost pražskému literárněvědnému strukturalismu. o jeho propagaci
se v západních odborn ch kruzích r{'znamně zasloužilo koncem sedmdesá-
t1fch let nově vzniklé vídeĎské periodikum Wiener Slawistischer A]manach.
By|za|ožen roku 1978 Aage Hansenem-l vem, Gerhardem Neweklowsk;im,
Tilmannem Reutherem a mnou se záměrem poskytnout publikační forum
pŤedevším neŽáďoucim a zakázan1lm rusk m a česk;fm vědcrim i umělcrim.
Česká literární věda této moŽnosti bohatě využila zvláště v prvních deseti
svazcích Almanachu. V;fznamné studie zde otiskli Miroslav Drozda, Miro-
slav Červenka, Miroslav Procházka, oleg Sus, A]exandr Stich, Petr Holman,
Milan Jankovič, A]eš Haman, Zdeněk Pešat, Pavel Tbost a další. od osmde.
sát ch let se otevŤel pŤíspěvk m z oblasti novějších slovansk ch literatur
i Wiener Slavistisches Jahrbuch, zaměŤenf pŤedtím pŤevážně na jazykovědu
a filologii.

Zájem studentri o bohemistiku i další obory slavistiky začal silně upadat
ve druhé puli osmdesátfch let. Mladílidé nevidě]i vbohemistice perspektivu
pro životní uplatnění. Studovalijen ojedinělí nadšenci, ovlivnění často stu-
dijním poby'tem v Praze, během něhož se někteŤí dostávali do styku s kruhy
samizdatu. Tito studenti pak disidentrim mnohdy dovedli obětavě a odvážně
pomoci, ale dokáza]i také samizdat zkoumat a jeho dílčí oblasti popsat, jak
to dokumentuje napŤíklad diplomová práce naší absolventky Johanny Pos-
setové o periodikách českého samizdatu, jež knižně vyšla i v českém pŤe-
kladu. Tím se dostáváme k disertačním a diplomoqlnn pracím našich absol-
ventri - i zde zristanu u posledního čtlrtstoletí, starší ridaje shrnul G. Wytr-
zens v citovaném pŤíspěvku. VídeĎské práce ovšem narozdí| od německ1fch
nevycházejí tiskem, a proto většinou zristávají neznámy širší odborné veŤej-
nosti, i když by si mnohé z nich alespo dílčí publikaci zas|otlžil.y. Z |ite-
riírních prací k nim patŤí pŤedevším disertace o poetismu Christiny Ladsťát.
terové (nyní Rothmeierové), dále práce o J. S. Macharovi, o vypravěčsk ch
strukturách Egona Hostovského, o Prvotinách pěkn ch umění, o pohádkách
bratŤí Čapkri, o dětsk;fch knížkáchČtvrtt<oq cn i diplomové práce na jin;fch
institutech vídeĎské univerzity, zvláště na germanistice a na literární kom-
paratistice, zabyvajicí se někdy také kontrastivně nebo komparatisticky
českou literaturou, napŤíklad germanistick á práce srovnávající motiviku
Boženy Němcové a Marie Ebner-Eschenbachové, studie u komparatistri
o česk;fch nakladatelstvích v 19. století a jiné. Problematika české dětské
literatury je i v posledních letech pro vídeřské bohemistyjednou z nejatrak-
tivnějších, jak dokládají jejich pŤeklady i diplomová práce o díle oty HoÍinana.

Posledně zmíněná práce je jednou z prvních ze druhé silné vlny bohemistri,
kteŤí k nám pŤišli pod vlivem listopadu 1989. Po dvou siln1fch ročnících,
kdy v letech 1990 a 1991 začalo bohemistikujako obor nově studovat asi
šedesát studentri, počty noqfch zájemcri již v posledních dvou letech q/razně
klesají. Ukončení studia se z této polistopadové vlny nyní blíŽí asi dvacet
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bohemistri. K jejich ideálrim patŤili na zač,átkw studia pŤedevším Václav
Havel a Jaroslav Seifert, ale zajímali se silně i o Milana Kunderu a autory
dětské literatury. V prriběhu studia se jejich zájmy a preference v české
literatuŤe ďferencovďyjednak na mezivá]ečnou klasiku (zvlráště Karel Čapek,
Madislav Vančura), jednak na tzv. zakázané autory z komunistické éry'
Soustavné vedení našich studentri k precizní práci s textem, k jeho formální
i sémiotické interpretaci a k zachycení německo-, pffpadně rakousko-česk;Ích
literárních interferencí i kontrastri vede většinu diplomand k atraktivním
témat m pŤedevším literatury disentu, pŤípadně exilu a jejich textovym
rozborrim, některé však pŤivede i k literatuŤe staročeské a barokní, ovšem
t,aké, zatím ojediněle, i k mÓdním feministick1fm pŤístuprim. Se zájmem
je ve Vídni mezi mlad;Ími sledován i současn;Í pražsky literárněvědnf neo-
strukturalismus, není však pňijímán nekriticky, nadšení sedmdesátych let
se neopakuje. (K literárněvědné metodologii a teorii však bude hovoŤit podrob-
něji kolega Winczer.) Projekty k novější i nejnovější české literatuŤe zpraco-
vává a pŤednášky poňádá rovněŽ vídeĎsk1f neuniverzitní Institut fiir Wis-
senschafben vom Menschen, kter vydal německy spisy Jana Patočky, nyní
tam pracuje také známá pŤekladatelka Susanna Rothová' Nové možnosti
šíŤení znalosti české literatury pro širší veŤejnost nabízíjednak plánované
večery poezie v literárním centru A]te Schmiede, pŤednášky a diskuse v
rakouské Gesellschaft fiir Literatur a v novém Tschechisches Kulturzentrum
českého vehyslanectví. Z mimovídeřsk5ích bohemist je tŤeba zmínit JiÍího
Moravu-Vlka, v Innsbrucku žijícfto propagátora české literatury a objevitele
cennych archívních materiálri c. k. policie o Karlu Havlíčkovi Borovském.

Závétemkvyhledrim: Vídeřská literárněvědná bohemistika je ve svém
dnešním rozsahu mimo české země ojediněl m jevem, a to nejen v německé
jazykové oblasti, a mělo by b;it i v českém zájmu, aby zristďa jako samostatn;í
diplomoqf obor zachována.Ztohoto postavení vypl;/vá pro nás i naše absol-
venty i závazek _ bez zatížení konflikty a spory minulosti pÍispět rakouské
a německé kulturní veŤejnosti k poznání uměleck;/ch, humanistick;/ch a
evropsk;/ch hodnot české literatury.

Lrrrna'ruru,

SŤANISLÁUS HAI'NER:
Geschichte der Ósterreichischen Slawistik (bis 1920),inBeitriige zur Geschichte der Slauistik
in nichtslauisclren Li)ndern, Wien 1985, s. 11-88.

FRANTIŠEK A. soUKt,P:
Česká menšintl u Rukousku. Praha 1928.
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pozoťnost pražskému literárněvědnému strukturalismu. o jeho propagaci
se v západních odborn ch kruzích qÍznamně zasloužilo koncem sedmdesá-
t;fch let nově vzniklé vídeĎské periodikum Wiener Slawistischer A]manach.
Byl zďožen roku 1978 Aage Hansenem-liivem, Gerhardem Neweklowsk;fm,
Tilmannem Reutherem a mnou se záměrem posk5rtnout publikační forum
pŤedevším nežádoucím a zakázan:ím rusk;/m a česk;/m vědcrim i umělcrim.
Česká literární věda této moŽnosti bohatě využila zvláště v prvních deseti
svazcích Almanachu. V znamné studie zde otiskli Miroslav Drozda, Miro-
slav Červenka, Miroslav Procházka, oleg Sus, Alexandr Stich, Petr Holman,
Milan Jankovič, Aleš Haman, Zdeněk Pešat, Pavel Tlost a další. od osmde-
sátfch let se otevŤe] pŤíspěvkrim z oblasti novějších slovansk;fch literatur
i Wiener Slavistisches Jahrbuch, zaměŤen;í pŤedtím pŤevážně na jazykovědu
a filologii.

Zájem studentri o bohemistiku i další obory slavistiky začal silně upadat
ve druhé prili osmdesálich let. Mladí lidé neviděli v bohemistice perspektivu
pro Životní uplatnění. Studovali jen ojedinělí nadšenci, ovlivnění často stu-
dijním pobytem v Praze, během něhoŽ se někteŤí dostávďi do styku s kruhy
samizdatu. Tito studenti pak disidentrim mnohdy dovedli obětavě a odváŽně
pomoci, ale dokázali také samizdat zkoumat a jeho dílčí oblasti popsat, jak
to dokumentuje napffklad diplomová práce naší absolventky Johanny Pos-
setové o periodikách českého samizdatu, jeŽknižně vyšla i v českém pŤe-
kladu. Tím se dostáváme k disertačním a diplomoqim pracím našich absol-
ventri - i zde zristanu u posledního čtvrtstoletí, starší rídaje shrnul G. Wytr-
zens v citovaném pŤíspěvku. VídeĎské práce ovšem na rozdíl od německ1fch
nevycházejítiskem, a proto většinou zristávají neznámy širší odborné veŤej-
nosti, i když by si mnohé z nich alespoĎ dílčí publikaci zas|ouž1|y'Z|ite-
riírních prací k nim patŤí pŤedevším disertace o poetismu Christiny Ladsťát.
terové (nyní Rothmeierové), dále práce o J. S. Macharovi, o vypravěčsk ch
strukturách Egona Hostovského, o Prvotinách pěkn;Ích umění, o pohádkách
bratŤí Čapkri, o dětsk ch knížkách Čt,..tkoqÍ.t' i diplomové práce na jin;/ch
institut,ech vídeĎské univerzity, zvláště na germanistice a na literární kom-
paratistice, zabyvající se někdy také kontrastivně nebo komparatisticky
českou literaturou, napŤíklad germanistická ptáce srovnávající motiviku
BoŽeny Němcové a Marie Ebner-Eschenbachové, studie u komparatistri
o česk1fch nakladatelstvích v 19. století a jiné. Problematika české dětské
literatury je i v posledních letech pro vídeĎské bohemisty jednou z nejatrak-
tivnějších, jak dokládají jejich pŤeklady i diplomová práce o díIe oty Hofmana.

Posledně zmíněná práce je jednou z prvních ze dnrhé silné vlny bohemistri,
kteŤí k nám pŤišli pod vlivem listopadu 1989. Po dvou siln1/ch ročnících,
kdy v letech 1990 a 1991 začalo bohemistikujako obor nově studovat asi
šedesát student , počty noqfch zájemcrijiž v posledních dvou letech qÍrazně
klesají' Ukončení studia se ztéto polistopadové vlny nyní blíží asi dvacet

168

bohemistri. K jejich ideálrim patŤili na začátku studia pŤedevším Václav
Havel a Jaroslav Seifert, ale zajímali se silně i o Milana Kunderu a autory
dětské literatury. V prriběhu studia se jejich zájmy a preference v české
literatuŤe ďferencovďyjednak na mezivá]ďnou klasiku (zvlríšte Karel Čapek,
Madislav Vančura), jednak na tzv. zakázané autory z komunistické éry.
Soustavné vedení našich studentri k precizní práci s textem, k jeho formální
i sémiotické interpretaci a k zachycení německo-' pŤípadně rakousko-česk;Ích
literárních interferencí i kontrastri vede většinu diplomand k atraktivním
tématrim pŤedevším literatury disentu, pŤípadně exilu a jejich textovym
rozbor m, některé však pŤivede i k literatuŤe staročeské a barokní, ovšem
také, zatim ojediněle, i k mÓdním feministick;fm pŤístuprim. Se zájmem
je ve Vídni mezi mlad;/mi sledován i současn pražsk literárněvědn;Í neo-
strukturalismus, není však pňijímán nekriticky, nadšení sedmdesát ch let
se neopakuje. (K literárněvědné metodologii a teorii však bude hovofit podrob-
něji kolega Winczer.) Projekty k novější i nejnovější české literatuŤe zptaco-
vává a pŤednášky poŤádá rovněž vídeĎsk;i neuniverzitní Institut ftir.Wis-
senschaften vom Menschen, kter1y'vydal německy spisy Jana Patočky, nyní
tam pracuje také známá pŤekladatelka Susanna Rothová. Nové možnosti
šíŤení znalosti české literatury pro širší veŤejnost nabízíjednak plánované
večery poezie v literárním centru Alte Schmiede, pŤednášky a diskuse v
rakouské Gesellschaft' frir Literatur a v novém Tschechisches Kulturzentrrrm
českého velvys]anectví. Z mimovídeřsk5ích bohemistri je tŤeba zmínit JiŤího
Moravu-Vlka, v Innsbrucku žíjícfrto propagátora české literatury a objevitele
cenn;/'ch archívních materiálri c. k. policie o Karlu Havlíčkovi Borovském.

Závéremkvyhledrim: Vídeřská literárněvědná bohemistika je ve svém
dnešním rozsahu mimo české země ojediněl m jevem, a to nejen v německé
ja4rkové oblasti, a mělo by b;/t i v českém zájml, aby zristala jako samostatny
diplomoqf obor zachována , Z tohoto postavení vypl;fuá pro nás i naše absol-
venty i závazek _bez zatížení konflikty a spory minulosti pÍispět rakouské
a německé kulturní veŤejnosti k poznání uměleckych, humanistick1ích a
evropsk ch hodnot české literatury.
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VZDÁLENÁ BLÍZKoST
(Bohemistika na rozhraní dvou kultur)

CHRISTA RoTHMEIERoVÁ

V polovině šedesát1ích let se slavistika v drisledku libeÍa|izacetzv. ''v chod.
ního bloku', i v drisledku pŤílivu absolventri ze stŤedních škol, na kter;Ích
se vyučovalo rusky, stala v Rakousku až ,'mÓdním.' pŤedmětem studia, a
institut slavistiky vídeĎské univerzity se začal probouzetjako Šípková RriŽen-
ka ze spánku.1 To bylo období, kdyjsem tam nastoupilajako studentka
slavistiky. Slibnf q.fuoj ristavu ještě urychlil pŤíchod profesora doktora
Františka Václava Mareše (zesnulého v roce 1994)2 zPrahy v roce 1968.
Jako jeho asisent ho doprovodil filolog doktor JosefVintr, kterf později,
už jako mimoŤádn;Í profesor, od roku 1984 pŤednášel také českou literaturrr
19. a 20. století.

PŤes stoupající zájem o bohemistiku3 byl tento obor v šedesát ch letech
dosti skromně vybaven a stál ve stínu dominující rusistiky. PŤednášky
doktora Reppa, kterj byl tenkrátjako lektor odpovědny za českou literaturu,
se omezovaly na 19. století a byly čistě literárněhistorické. Informace
pŤesahující tento rámec zprostŤedkoval Ťádn;Í profesor slavistiky doktor
GiiLnther Wytrzens. ve sqfch pŤehledoqfch pŤednaškách sror'rrávací slovanské
literatury, v prosemináŤích a v semináŤích. NepŤíznivou okolností pro ty,
kterym nebyla čeština mateŤštinou, byla absence pouŽitelné shrnující
literatury v němčině, kromě ritlé knížky sudetského Němce Josefa
Miihlbergera Tschechische Literaturgeschichte: Von den Anfiingen bis zur

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

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

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

a Srov. nekrolog S- Hďnera (Álm anach der Óstert.eichischen Akadelnie d.arWissenscllafIen
[1+z] rggg, s. 441-453) a J. V. Pavlík: o. Univ. Prof. Dr. Giinther W;rtrzens in memoriam,
Slauica Othinienslo, Odense Universitet 1992, s.75-77.

170 t7r




