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čnsxÁ LITERATI.]RÁ. v AMnnrcrÝcrr rnrrrrrovNÁcrr
MISHA rnRNlcxovÁ

Podobnějako vjin ch odvětvích i budování knihovního fondu české litera-
tury ve Spojen ch státech od počátku pokulhávalo za budováním fondu
literatury ruské. Je to pochopitelné: pro Američany bylo Rusko vždy enig-
matické, zatímco české země byly po dlouhá léta v područí monarchie habs.
burské, jež sama o sobě nebyla zrovna tou nejpŤitažlivější částí Ewopy.
I když napŤíklad moravští bratŤi brzy měli ve Státech své jméno a byli -

a jsou - činní a známí dodnes, zájem o českou literaturu byl minimální.
vžďyti literatura ruská musela počkat na svoji dobu: teprve v roce 1907
bylo Kongresovou knihovnou ve Washingtonu zakoupeno 80 000 knih rus-
kého sběratele Genadije Vasiljeviče Judina.

Avšak tradice budování fondu české literaturyv americk1/ch knihovnách
a jin ch institucích pŤece jenom určitou historii má. Byly to však privodně
rrizné krajanské spolky, které zača|y budovat české sbírky, protože
potŤebovaly české knihy pro své členy. Snad nejstarší knihovnou tohoto
typuje Slavonic Benevolent Order ofthe State ofTexas Library & Museum
v Temple v Texasu za|ožená v roce 1897' Proč taková knihovna v Texasu?
Je zde poměrně velká česká menšina, a tak knihovna české literatury
vznikala nejen pro české imigranty, ale i díky nim a jejich pŤičiněním. Tato
knihovna, spojená s muzeem' má kolem 12 000 knih a 2000 periodik. Ne
všechnyjsou pochopitelně badatelského (vědeckého) rázu, a|e celá sbírka
se t ká tematiky českfch zemí. Avšak i ''nedrileži!f', materiď se mriže časem
stát pŤedmětem vědeckého zájmu. Pochopitelně, jestliŽe instituce začne
budovat sbírku určitého zaměŤení, snaží se získávat materiály i z jinych
zdrojri a nakonec toto risilí pŤesáhne zájem hlavních uživatelri: stane se
z toho jakési ,'poslání.'.

Další podobně etnicky zaměŤená sbírka je Archives of the Czech and
Slovaks Abroad, část Regenstein Library v Chicagu, za|oženáv roce 1972.
Podnět k jejímu vzniku jistě dalo to, Že v Chicagu je poměrně velká česká
imigrantská skupina, a tak získávat zajímavy archivní materiál nebylo
natolik obtížné. Rrist sbírky brzy vedl k za|oženi zvláštní sekce v této
knihovně' I v této sbírce je však driraz kladen hlavně na Život a osudy
česk ch imigrantri v Americe, nikoliv na kvalitu a rozsah fondu'

Podobně jako je to i u jin ch disciplín hodnota a kvalita fondu české
literatury v americk;/ch knihovnách většinou b;fuá riměrná velikosti knihovny
samotné. Kongresová knihovna (Library of Congress) má tudíž sbírku nej-
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větší. za ní nrísledují Newyorská veŤejná knihovna (New York Public Library),
Indianská univerzita, Kolumbijská univerzita, Harvardova univerzita'

Stává se zÍídka, že sbírka české literatury začne vznikat pŤi instituci,
která není něja\ rn zprisobem zaměŤena na české uávatele' Drivody budování
speciálních sbírekjsou však rrizné: univerzitní knihovny většinou začnou
sbírat určit materiál, protože je to nutné pro akademick obor, kter;f se
vyučuje. Na mnoha univerzitách se r1íuka českého jazyka a často i literatury
v pŤekladu v posledních letech znatelnévytrácí _ o češtinu prostě není zájem,
i kdyŽ se privodně očekávďo, Že vychodoewopské revoluce z roku ]'989 vzbudí
noqf zájem o kulturu dotyčn;fch zemí. Dalším podnětem ke vzniku české
sbírky mriŽe bft náhodnf dar, kter1f knihovnu jakoby ,,zavazuje,,k dalšímu
budovríní a doplřování této sbírky. Nejčastěji se však sbírky české literatury
rozrristají, kdyžje qfběrem slovanské literatury pověŤen knihovník českého
privodu.

K tomu, aby knihovna motrla podpoŤit qlnrku českého jazyka nebo literatu-
ry, není vlastně zapotŤebí pŤíliš mnoho materiálu: postačí čtyri až pět knihov-
ních regálri, obzvláště kdyŽ v oblasti v uky české literatury se v podstatě
jedná o K. Čapka a o druhou tŤetinu 20. století. JenomŽe knihovny jsou
zná:mé svou chtivostí, atudíž se snaží vždy mít více, než je zapotŤebí. Hlavně
ty nejproslulejší, qfzkumné univerzity, ať už Kolumbijská, nebo Stanfordská,
se pochopitelně snaží mít ve fondu téměŤ vše anebo aspoĎ co nejvíce'

Mnoho knihoven se snďí získávat i materirily, které nejsou pĚímo potŤeba
kr uce. Dďo by se i tíci,žev mnoha ďsciplínách jsou si fondy dost podobné,
jelikož základní qfuka je většinou všude stejná. Vsimku tvoŤí vzácné knihy
a pozristalosti, které se většinou také stávají součástí fondu vzácn;ich knih.

V mnoha odvětvíchje situace ve Spojen ch státech odlišná od situace
v Čechách, kde se Památník národního písemnictví snaží získávat dílo a
poztistalost všech vyznamn1fch česk;fch spisovatelri. Ve Spojen1fch státech
neexistuje jedna jediná instituce s podobn m ričelem. Kažďá knihovna se
snaží získávat své vlastní dárce a mnoho knihoven má svrij zvláštní spolek
zvanj,PŤáte|é knihovny (Library Friends), kte4/ se mimo jiné též snaží
identifikovat potenciální ďárce vzácn,fch sbírek. Tak napŤrklad Kolumbijská
univerzita na začátku tohoto roku získala po dlouhém risilí pozristalost
v1fznamného amerického dramatika Tennessee Williamse, ačkoli se nedá
Ííci, Že tato univerzita má nějakou velkou tradici v oblasti dramatického
umění či divadelní vědy. Ve Spojen1fch státech tedy neexistuje místo, kde
by se shromaŽdbvaly driležité avzácné dokumenty literárního charakteru"
Dokonce se stává, že několik knihoven soupeŤí, aby získaly vyznamnou
pozristalost, kterou ta bohatší knihovna posléze skoupí, anebo se prostě
dárce arbitrárně rozhodne projednu z nich. Nedávno se napĎíklad podaŤilo
Newyorské veŤejné knihovně získat celou knihovnu českého státníka Jana
Papánka odjeho vdovy. Sbírkaje to obrovská a pochopitelně unikátní, ob-
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čnsxÁ I,ITER"ATI.]RA v AMERICrfcH rorrrrovnqÁcH

MISHA HARNICKOVA

Podobnějako vjin ch odvětvích i budování knihovního fondu české litera.
tury ve Spojen ch státech od počátku pokulhávalo za budováním fondu
literatury ruské' Je to pochopitelné: pro Američany bylo Rusko vždy enig-
matické, zatímco české země byly po dlouhá léta v područí monarchie habs.
burské, jež sama o sobě nebyla zrovna tou nejpŤitažlivější částí Evropy.
I když napŤíklad moravští bratŤi brzy měli ve Státech své jméno a byli -

a jsou - činní a známí dodnes, zájem o českou literaturu byl minimální.
vžďyt i literatura ruská musela počkat na svoji dobu: teprve v roce 1907
bylo Kongresovou knihovnou ve Washingtonu zakoupeno 80 000 knih rus-
kého sběratele Genadije Vasiljeviče Judina.

Avšak tradice budování fondu české literaturyv americk1/ch knihovnách
a jin1fch institucích pŤece jenom určitou historii má. Byly to však privodně
filzné krajanské spolky, které zača|y budovat české sbírky, protože
potŤebovaly české knihy pro své členy. Snad nejstarší knihovnou tohoto
typuje Slavonic Benevolent Order ofthe State ofTexas Library & Museum
v Temple v Texasu za|oŽená v roce 1897' Proč taková knihovna v Texasu?
Je zde poměrně velká česká menšina, a tak knihovna české literatury
vznikala nejen pro české imigranty, ale i díky nim a jejich pŤičiněním. Tato
knihovna, spojená s muzeem' má kolem 12 000 knih a 2000 periodik. Ne
všechnyjsou pochopitelně badatelského (vědeckého) rázu, a|e celá sbírka
se t1fká tematiky českfch zemí. Avšak i ''nedriležit1f'. materirá] se mriže časem
stát pŤedmětem vědeckého zájmu. Pochopitelně, jestliže instituce začne
budovat sbírku určitého zaměŤení, snaží se získávat materiály i z jin;fch
zdrojri a nakonec toto tisilí pŤesáhne zájem hlavních uživatelri: stane se
z toho jakési '.poslání.'.

Další podobně etnicky zaměŤená sbírka je Archives of the Czech and
Slovaks Abroad, část Regenstein Library v Chicagu, za|oŽenáv roce 1972.
Podnět k jejímu vzniku jistě dalo to, Že v Chicagu je poměrně velká česká
imigrantská skupina, a tak získávat zajímavy archivní materiál nebylo
natolik obtížné. Rrist sbírky brzy vedl k za|oženi zvláštní sekce v této
knihovně. I v této sbírce je však driraz kladen hlavně na život a osudy
česk ch imigrantri v Americe, nikoliv na kvalitu a rozsah fondu'

Podobně jako je to i u jin;Ích disciplín hodnota a kvalita fondu české
titeratury v americk ch knihol'rrách většinou b;fuá riměrná velikosti knihovny
samotné. Kongresová knihovna (Library of Congress) má tudíž sbírku nej-
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větší za ní nrásledují Newyorská veŤejná knihovna (New York Public Library),
Indianská univerzita, Kolumbijská univerzita, Harvardova univerzita.

Stává se zŤídka, Že sbírka české literatury začne vznikat pŤi instituci,
která není nějakjm zprisobem zaměňena na české uávatele. Drivody budovrání
speciálních sbírekjsou však rrizné: univerzitní knihovny většinou začnou
sbírat určit;f materiál, protože je to nutné pro akademick;f obor, kte4f se
vyučuje. Na mnoha univerzitách se qíuka českého jazyka a často i literatury
v pŤekladu v posledních letech znatelně vybrácí - o češtinu prostě není zájem,
i když se privodně očekávďo, že vychodoewopské revoluce z roku 1989 vzbudí
noqf zájem o kulturu dotyčn ch zemí. Dalším podnětem ke vzniku české
sbírky mriže b;ft náhodnf dar, kte4f knihovnu jakoby ,,zavaztlje,,k dalšÍmu
budovríní a doplĎovríní této sbírky. Nejčastěji se však sbírky české literatury
rozrristají, kdyžje qfběrem slovanské literatury pověŤen knihovník českého
privodu.

K tomu, aby knihovna mohla podpoiit vjnrku českého jazyka nebo literatu-
ry, není vlastně zapotňebí pŤíliš mnoho materiálu: postačí čtyŤi až pět knihov-
ních regálri,- obzvláště když v oblasti qfuky české literatury se v podstatě
jedná o K. Čapka a o druhou tŤetinu 20. století. JenomŽe knihovny jsou
známé svou chtivostí , atudíž se snaŽí vŽdy mít více, než je zapottebí. Hlavně
ty nejproslulejší, qfzkumné univerzity, ať uŽ Kolumbijská, nebo Stanfordská,
se pochopitelně snaží mít ve fondu téměŤ vše anebo aspoĎ co nejvíce.

Mnoho knihoven se snaŽí získávat i materieily, které nejsou pŤímo potŤeba
k r1iuce. Dďo by se i tici, že v mnoha ďsciplínách jsou si fondy dost podobné,
jelikož základní qiluka je většinou všude stejná. Vjimku tvoff vzácné knihy
a poz stalosti, které se většinou také stávají součástí fondu vzácn;/'ch knih.

V mnoha odvětvíchje situace ve Spojen ch státech odlišná od situace
v Čechách, kde se Památník národního písemnictví snaží získávat dílo a
pozristalost všech v;Íznamn;/ch česk;fch spisovatel . Ve Spojen ch státech
neexistuje jedna jediná instituce s podobn m ričelem. Každá knihovna se
snaží získávat své vlastní dárce a mnoho knihoven má sv j zvláštní spolek
zvanj,PŤáte|é knihovny (Library Friends), kter1Í se mimo jiné též snaží
identifikovat potenciální ďárce vzácnych sbírek. Tak napŤftlad Kolumbijská
univerzita na začátku tohoto roku získala po dlouhém risilí pozristalost
v1Íznamného amerického dramatika Tennessee Williamse, ačkoli se nedá
Ííci, že tato univerzita má nějakou velkou tradici v oblasti dramatického
umění či divadelní vědy. Ve Spojen ch státech tedy neexistuje místo, kde
by se shromaždbvaly d ležité avzácné dokumenty literárního charakteru.
Dokonce se stává, Že několik knihoven soupeŤí, aby získaly q/znamnou
pozristalost, kterou ta bohatší knihovna posléze skoupí, anebo se prostě
dárce arbitrárně rozhodne projednu z nich. Nedávno se napŤíklad podaŤilo
Newyorské veŤejné knihovně získat celou knihovnu českého státníka Jana
Papánka odjeho vdovy. Sbírkaje to obrovská a pochopitelně unikátní, ob-
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sahuje korespondenci s mnoha politick;fmi činiteli posledních padesáti let,
a dá se Ťíci, že také qfborně dokumentuje činnost lond;/nské exilové vlády.
Dfty dobrfm osobním styk m s profesorem Stanleyem Wintersem, americ-
k1fm politologem a pŤítelem Čech, se Newyorské veŤejné knihovně rovněž
podaŤilo získat od něj a od jeho ženy vyznamnou sbírku čítající mnoho prv-
ních vydání literárních děl 20. století, hlavně poezie, často i s podpisem
autora. Co se darri beletrie t če, myslím, že nejulznamnější je sbírka, kterou
Gordon Skilling věnoval knihovně na Tbrontské univerzitě: jeho sbírka Edice
Petlice je zajisté unikátní.

Jsou to však pŤedevším obrovské knihovny qfzkumn ch univerzit, které
mají největší podíl na shromaŽdbvání materiálu ve všech oborech, a tudíž
i v oboru české literatury. ZŤejmě nejstarší díIo, které se octlo jako první
v americk1ích univerzitních knihovnách, j e Komenskéh o Janua línguarum. . .
Tato kniha se nachází na Harvardově univerzitě jtŽ oď 17 . století a svého
času byla na seznamu knih, které musel student prečíst, aby mohl získat
titul magistra (Master's degree). od té doby až do roku 1823 knihovna na
Hawardově univerzitě pŤíliš česk;ích knih nezískďa. Další qfznamné knihov-
ny, které maji lž dlouhou tradici v budování sbírek české literatury, jsou
již zmiĎované Kongresová knihovna ve Washingtonu a Newyorská veŤejná
knihovna. obě začaly čas od času dostávat české knihyjiŽ v minulém století.

Budování knihovních fondri není však nejlevnější, a proto v sedmdesálfch
letech začala narristat kooperace mezi knihovnami. Univerzitní knihovny
v určit;fch oblastech' napŤíklad na severoqÍchodě Spojen1fch státri, se
rozhodly, Že budou spolupracovat nejen pŤi zpracovávání materiálu, ale
i pŤi budování knihovních fondri. (I když časem spolupráce v akvizici
materiálu zač,ala upadat, ekonomické podmínky posledních let knihovny
nutí tuto spolupráci obnovit.) Z iniciativ Stanfordské, Kolumbijské a
Harvardovy univerzity a Newyorské veŤejné knihovny se začala budovat
národní ďatabáze zvaná RLIN. Jedním z cílri této ďatabáze bylo usnadnit
spolupráci v nákupu knih: když jedna knihovna získa|a určitou knihu -

a hlavně periodikum -, ostatní knihovny dotyčn materiď nemusely kupovat,
protože si ho mohly vždy odjednoho z ostatních partner vyp jčit pro své
čtenáŤe a badatele. Tato spolupráce byla drileŽitá zejména v oblasti periodik,
a to nejen kvrili jejich vysok1fm cenám, ale i proto, že knihovny takto také
ušetŤily místo ve skladech. Tb však vribec neznamená, že by driležité záklaďní
publikace nebyly ve spolupracujících knihovnách duplikovány. Duplikáty
se často najdou i v rámci jedné univerzity, pokud má více dílčích knihoven.
(Na Kolumbijské univerzitě se napŤíklad najdou pŤeklady někte4/ch
KunderoqÍch děl i ve tŤech odděleních.) Knihovny se také mezi sebou dohodly,
která z nich bude nakupovat materiály v určitém oboru na všeobecné rírovni,
pouze pro podporu v;Íuky, která na vyšší rirovni, pro vědecké ričely, a která
nakoupí v daném oboru vše, co je k dostání.
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S vjjimkou Kongresové knihovny, Newyorské veŤejné knihovny a někte-
4fch speciálních institucíjsou knihy v americk;fch knihovnách na regálech
uspoŤádríny systematicky a skladyjsou veŤejně pŤístupné, coŽje pro uávatele
velmi qÍhodné. Vědec či student si mriŽe prohlížet knihy pŤímo na regálech
a často mriže objevit další knihy, které se mu hodí ke studiu. V katalogu
totiž nemusí vŽdy najít vše, protože velo'i zá|eži na tom, jak strukturuje
hledání.

Jen na okraj: Kdyžjsem si vyhledala v národní d atabázi RLIN, do které
pŤispívá velké množství americk]fch knihoven, heslo .'česká literatura'',
objevilo se 1306 záznamtt' Tb znamená, že knihy o české literatuŤe, v mnoha
j-7zvc|cy a v rrizn;Ích vydáních, jsou v této databázi velmi dobŤe zastoupeny.
Karel Capek - jako autor - má v této databázi697 záznamli, Milan Kundera
207 záznam.Ů. Dokonce i Karel Havlíček Borovs\fje zastoupen I05 záznarny.
Pro knihy, na kter1fch se podílel René Wellek, je v d,atabázi 14O záznamliu.

Americké knihovny však většinou v chodoewopské tituly nekupují,
nj,brž je získávají qiměnou. Na jedné straně tato vjměna pornáhá knihor.rrám
z v1fchodní Evropy, protože mohou získat knihy a periodika, které by si
nikdy nemohly samy koupit, a na druhé straně to pro americké knihovny
znamená, ze většinou dostanou, co potŤebují' Národní knihovna České
republiky (dŤíve Státní knihovna), Zrákladní knihovna AV ČR a státní vědecké
knihovny byly a jsou hlavními v měnn;fmi partnery americk;ich knihoven.
Navzdory v měnám s v1fchodoevropsk;fmi knihovnami musí americké
knihovny někdy kupovat knihy prostŤednictvím rrizn ch dodavatelri, kteŤí
většinou měli a stále jestě mají knihy pŤedražené. NapŤftlad česká kniha,
která se dostane vPraze za 80 korun, se kupuje od knižního dodavatele
Interpress v Británii za 12 dolarri.

A n;nrí stručně o někter1fch v5Íznamn ch knihovnách a jejich sbírkách:
Kongresová knihovna ve Washingtonu zača|aintenzívně sbírat českou

literaturu ažpo2. světové válce. I když tehdy užtttčitf fond měla, teprve
v padesá|Ích letech získala sbírku vzácn;fch knih obsahující napffklad knihu
z tisku Mikuláše Konáče z Hodiškova ze 16' století, KalenddŤ historick!
sepsan;Í Danielem Adamem z Veleslavína, a též vydání Kralické bible z
roku 1596' Jako jedna z mála knihoven vlastní Kongresová knthovlaPostillu
Jana Husa z roku 1563. Thomas Čapek, vyznamn! dějepisec americk;Ích
Čechri, věnovď Kongresové knihor,rrě svou obsáh]ou sbírku, a fond tak značně
ohohatil. Knihovna získává své knihy hlavně qfměnou a v současné době
má okolo 100 000 knih s tematikou zemí česk;ích a slovensk;Ích' Jenom
titulri periodik má Kongresová knihovna kolem 2400. Unikátní je zajisté
speciální část sbírky obsahující téměŤ 650 titulri lingvistick1Ích. Mezi nimi
se nachází velké množství učebnic českého jazyka, vydan;fch jak v
Československu, tak v zahraničí pro studenty, jejic}rŽ mateŤsk m jazykem
není čeština, a též pro české emigranty, aby si pŤiblíŽili rodn,! jazyk.
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sahuje korespondenci s mnoha politick mi činiteli posledních padesáti let,
a dá se Ťíci, žetakévfborně dokumentuje činnost lond1fnské exilové vlády.
Díky dobr;im osobním stykrim s profesorem Stanleyem Wintersem, americ-
k;fm politologem a pŤítelem Čech, se Newyorské veŤejné knihovně rovněž
podaŤilo získat od něj a odjeho ženy vyznamnou sbírku čítající mnoho prv-
ních vydání literárních děl 20. století, hlavně poezie, často i s podpisem
autora. Co se dani beletrie tyče, myslím, že nejvyznamnější je sbírka, kterou
Gordon Skilling věnovď knihovně na Tbrontské univerzitě: jeho sbírka Eďice
Petlice je zajisté unikátní.

Jsou to však pŤedevším obrovské knihovny qÍzkumn1fch univetzit,kteté
mají největší podíl na shromaždbvání materiálu ve všech oborech, atuďíž
i v oboru české literatury. ZŤejmě nejstarší dílo, které se octlojako první
v americk;fch univerzitních knihovnách, je Komenského Janua linguarum...
Tato kniha se nachází na Harvardově univerzitě již od 17 . století a svého
času byla na seznamu knih, které musel student prečíst, aby mohl získat
titul magistra (Master's degree)' od té doby až do roku 1823 knihovna na
Harvardově univerzitě pŤíliš česk;Ích knih neáskďa. Dďší qfznamné knihov-
ny, které mají už dlouhou tradici v budování sbírek české literatury, jsou
jiŽ zmiĎované Kongresová knihovna ve Washingtonu a Newyorská veŤejná
knihovna. obě začaly čas od času dostávat české knihyjiž v minulém století.

Budovríní knihovních fondri není však nejlevnější, a proto v sedmďesátych
Leteclt zača|a narristat kooperace mezi knihovnami. Univerzitní knihovny
v určit1/ch oblastech' napŤíklad na severovychodě Spojen ch státri, se
rozhodly' že budou spolupracovat nejen pŤi zpracovávání materiálu, ale
i pŤi budování knihovních fondri. (I když časem spolupráce v akvizici
materiálu zača|a upadat, ekonomické podmínky posledních let knihovny
nutí tuto spolupráci obnovit.) Z iniciativ Stanfordské, Kolumbijské a
Harvardovy univerzity a Newyorské veŤejné knihovny se začala budovat
národní ďatabáze zvaná RLIN. Jedním z cí|tttéto ďatabáze bylo usnadnit
spolupráci v nákupu knih: když jedna knihovna získala určitou knihu -

a blavně periodikum _, ostatní kniholrry dotyčn1f materirál nemusely kupovat,
protože si ho mohly vždy od jednoho z ostatních partnerri vyprijčit pro své
čtenáŤe a badatele. Tato spolupráce byla driležit.í zejména v oblasti perioďk,
a to nejen kvrili jejich vysok1fm cenám, ale i proto, že knihovny takto také
ušetŤily místo ve skladech. To však vribec neznamená, Že by driležité zá]<ladní
publikace nebyly ve spolupracujících knihovnách duplikovány. Duplikáty
se často najdou i v rámci jedné univerzity, pokud má více dílčích knihoven.
(Na Kolumbijské univerzitě se napŤíklad najdou pŤeklady někte4/ch
KunderoqÍch děl i ve tŤech odděleních.) Knihol'rry se také mezi sebou dohodly,
kteráz nich bude nakupovat materiály v určitém oboru na všeobecné rirovni,
pouze pro podporu v uky, která na vyšší rovni, pro vědecké ričely, a která
nakoupí v daném oboru vše, co je k dostání.

288

S qfjimkou Kongresové knihovny, Newyorské veŤejné knihovrry a někte-
r ch speciálních institucí jsou knihy v americk1fch knihovnách na reeálech
uspoŤádríny systematicky a skladyjsou veŤejně pŤístupné, coŽje pro uŽivatele
velmi qfhodné. Vědec či student si mriže prohlížet knihy pŤímo na regálech
a často mriže objevit další knihy, které se mu hodí ke studiu. V katalogu
totiž nemusí vŽdy najít vše, protože ve|mi zá|eží na tom, jak strukturuje
hledání.

Jen na okraj: Když jsem si vyhledala v niírodní ďatabáziRllN, do které
pŤispívá velké množství americk;ich knihoven, heslo ''česká literatura'',
objevilo se 1306 záznamli. Tb znamená, že knihy o české literatuŤe' v mnoha
J-1,y"!+ a v rrizn1fch vydáních, jsou v této databázi velmi dobŤe zastoupeny.
Karel Capek - jako autor - mávtéto ďatabázj697 záznamtt, Milan Kundera
207 záznamt. Dokonce i Karel Havlíček Borovsk]f je zastoupen 7O5 záznarny.
Pro knihy, na kter ch se podílel René Wellek , je v databázi I4O záznamŮ.

Americké knihovny však většinou v;íchodoevropské tituly nekupují,
n!,btž je získávají qfměnou. Na jedné straně tato qfměna pomáhá kniho.iryrrím
z v chodní Evropy, protože mohou získat knihy a periodika, které by si
nikdy nemohly samy koupit, a na druhé straně to pro americké knihovny
znamená, ze většinou dostanou, co potŤebují. Národní knihovna České
republiky (dŤíve Státní knihovna), Zrákladní kniholrra AV ČR a státru vědecké
knihovny byly a jsou hlavními qfměnnfmi partnery americk ch knihoven.
Navzdory qfměnám s v;fchodoevropsk;imi knihovnami musí americké
knihovny někdy kupovat knihy prostŤednictvím rrizn ch dodavatelri, kteŤí
většinou měli a stále jestě mají knihy pŤedražené. NapŤíklad česká kniha,
která se dostane v Ptaze za 80 korun, se kupuje od knižního dodavatele
Interpress v Británii za 12 ďo|ari'

A nyní stručně o někter1fch v,lznamn,fchknihovnách a jejich sbírkách:
Kongresová knihovna ve Washingtonu začala intenzívně sbírat českou

literaturu až po 2. světové válce. I kdyŽ tehdy uŽ určit1f fond měla, teprve
v padesát ch letech získala sbírku vzácn;í'ch knih obsahující napŤíklad knihu
z tisku Mikuláše Konáče z Hodiškova ze 16. století, KalendtiŤ historick!
sepsany Danielem Adamem z Veleslavína, a též vydání Kralické bible z
roku 1596. Jako jedna z mála knihoven vlastní Kongresová knihovnaPostillu
Jana Husa z roku 1563. Thomas Čapek, u!,znamnf dějepisec americk1Ích
Čechri, věnova] Kongresové knihovně svou obsá}r]ou sbírku, a fond tak značně
ohohatil. Knihovna získává své knihy hlavně v měnou a v současné době
má okolo 100 000 knih s tematikou zemí česk1fch a slovensk1fch. Jenom
titulti periodik má Kongresová knihovna kolem 2400. Unikátní je zajisté
speciální část sbírky obsahující téměŤ 650 titulri lingvistick;.ich' Mezi nimi
se nachází ve]ké množství učebnic českého jazyka, vydan ch jak v
Československu, tak v zahraničí pro studenty, jejichz mateŤsk;Ím j azykem
není čeština, a též pro české emigranty, aby si pŤiblížili rodn'! jazyk,
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V roce 1897 bylo za|oženo české oddělení ve Webster Free Library na
qfchodní straně Manhattanu, kde aŽ donedávna sídlilo značné množství
Čechri. V roce 1903 se Webster Free Library stala pobočkou Newyorské
veŤejné knihovny, která - poté co v roce 1911 vytiskla katalog svého fondu
- byla se sq/mi téměŤ 15 000 česklmi a slovensk;foni svazky pravděpodobně
mimo rízemí Čech největší knihovnou s česk;Ími a slovensk]Émi svazky ve
světě. Podle zajímavé statistiky si knihy v českém jazyce v rťrzn ch vědních
oborech vyprijčilo v období patnácti let (končícím rokem 1913) téměŤ pril
milionu čtenáŤri. V šedesát ch letech se však většina těchto více než 15000
knih pŤestěhovafana42, ulici, do Nar.rríbudovy Newyorské veŤejné knihovny'
jedné z největších a nejlepších badatelsk;fch knihoven vribec. Jelikož Webster
Free Library sbírala vše, co bylo možné, bylo v jejím fondu také množství
pŤekladri, knih populárních, hlavně pak duplikáty beletrie. Těchto asi 3000
titulri bylo pŤestěhováno do Donnellovy knihovny na 53. ulici, kde|ze nalézt
beletrii v jazycich celého světa a kde většina návštěvníkri ani nemluví
anglicky. Je však také pravda, žejak se imigranti postupně asimilují, není
již nutné, aby byly národní literatuty v Donnellově knihovně. V současné
době jsou národní literatury umístěny většinou pŤímo v hlavní knihovně
na 42' ulici, aby byly vždy k dispozici badatelrim (tato knihovna p jčuje
knihy pouze prezenčně). od počátku bylo posláním Newyorské veŤejné
knihovny, aby byla knihovnou veňejnou, nejen populattzační, aby sbírala
materiály pŤinejmenším na stejné a snad i navyšší rirovni jako univerzitní
knihovny. Jedním z drivodri pochopitelně je, že univerzitní knihovny velmi
často nemají dostatek financí a navíc musí nakupovat pňedevším literaturu
na podporu v1fuky. Knihovna v|astní Dalimilouu kroniku, díla Tomáše ze
Štítného' Jana Husa a někotik děl J. A. Komenského.

Již v roce 1898 se vyučovďa čeština na Nebraské univerzitě (University
of Nebraska) v Lincolnu. Bylo tedy nutné a vhodné mít české knihy. Až
do roku 1968 česká sbírka neměla více než asi 500 titulri. Teprve když se
tam stal archiváŤem Joe Svoboda, privodem Čech, sbírka se začďa rozrristat.
Svobodovi se mimo jiné podaŤilo získávat dary od rrizn1fch osob, napŤíklad
profesor Zdeněk Hruban z Chicagské univerzity věnoval všechny své
duplikáty (hlavně periodik) - dnes má knihovna asi 600 titul rrizn;fch
česk;Ích periodik. PŤitom Nebraská univerzita anijejí knihovna nejsou zvláště
proslulé jako qfzkumné instituce. Jak je vidět, aby se knihovna stďa známou
pro určitou sbírku, a tak i pŤitahovala budoucí dárce, stačí někdy jeden
člověk a jeho zájem o určit1f obor, jeho osobní styky a též jeho umění
pŤesvědčit administrativl, Že to, čeho se snaží docílit, je driležité.

Texaská univerzita (University ofTexas) v Austinu zaéa|a vyučovat
češtinu v roce ]'915. Proto bylo nutné, aby měla v knihovně několik základ-
ních knih, ale teprve ve čtyŤicát;fch letech se začďa knihovna váŽně zajímat
o české knihy. Neexistoval však žáďnj.p|ánsystematického budování české
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sbírky, a tak se tam dostal asijen náhodou Kalend,dŤ historich!, Daniela
Adama z Veleslavína. Knihovna měla to štěstí, že Svatava PírkowíJakobso-
nová věnovala knihovrrě velkou část své sbírky a sbírky Romana Jakobsona.
V současné době má česká část knihovního fondu pŤibližně 5000 titulri, coŽje v podstatě běžné číslo na běžné qízkumné univerzitě. V roce 1990 byla
založenaTexas Chair in Czech Studies, coŽ mělo za následek nejen jmeno-
vání profesora a rozšíŤení qfuky, ale i budování knihovního fondu s českou
tematikou. Stojí téŽ za pozornost, Že Austin je jedna z mála knihoven qi-
zkumn]fch univerzit, která nemá žádného v1iměnného partnera na v]i,chodě
Evropy - všechny knihy bud'kupuje, nebo je dostává darem.

Indianská univerzita (University of Indiana) je jednou z pŤedních
univerzit, kde se vyučuje čeština, a navíc knihovník, kterfje už dlouhou
dobu zodpovéďn,! za doplĎování slovanské literatury, ." u"l..,i zajímá o
českou tematiku. První kniha pro ještě neexistující českou sbírku nyta
zakoupena v roce 1897: charres Maurice's The story of Bohemia from the
Earliest Times to the FaIl of National Ind,epend.ence in 1620 (vyšia v New
Yorku v roce 1896). I když v roce 1950 knihovna měla asi jen 80 knih
t kajících se Cech a Slovenska, v osmdesát ch letech měla jiŽ io-or rzooo
titulri tfkajících se všech aspektri tohoto oboru. Dnes je to knihovna s
poměrně velikou sbírkou - zahrnuje aŽ 40 000 t<nirr tJ;t<aiicích se
česko.slovenské tematiky (to znamená, že všechny vědní obory jsou velmi
dobňe zastoupené). Pouze asi 6000 titulri není v češtině. Krásnáliteratura
čítá asi 12 000 svazkri 630 autor . Knihovna má několik prvních česk;/ch
biblí a první vydání K. H. Máchy a mnoha autorri druhé potoviny 20' století.
Jelikož knihovna zakoupila pŤed mnoha lety knihovnu jednoho moravského
kláštera, má velikou sbírku knih 18. a 19, století, a jŤestože se pŤevážně
nejedná o knihy české, jde o zajímaqf doplněk materiií]u s českou tematikou'
. Xnihovna Kolumbijské univerzity (University of Columbia) zača]a sbírat
knihy české anebo s českou tematikou až vlastně po 2. světové válce, i když
čeština se na univerzitě učilajiŽ ve dvacá|fch letech a literatura od roku
1931. Jistě, knihy se do knihovny dostávďy, ďe pouze náhodně - neeÉstovď
žádn;Í systematick;f pokus získávatje. Sbírka sá začala rozrristat v podstatě
ai: vo 2. světové válce (podobně jako na mnoha jin;fch americk;fci univer-
zitách) , tedy v době, kdy na této univerzitě pŤednášel mimo jiné i Roman
Jakobson' NapŤíklad od čtyŤicát ch let do ioku 1968 knihovna obdržela
kolem 1700 tituhi v oblasti literatury, od roku 196g asi 5b00 tituhi. Dnes
má knihovna asi 40 000 svazkri, které se lfkají Čech a Slovenska, v rrizn;fch
jazycích. Hlavním drivodem je, že Kolumbijská univerzita uděluje doktorát
a májednu z hlavních badatelsk ch knihoven: je tedy nezbyiné, aby se
snaŽila získávat vešker1f nutn materiál' A i když začala sbírat české knihy
poměrně nedávno, má napŤftlad Časopis pro českou filologii (od roku 1911)
a Hlasatel českÝ (od roku 1806). To je hlavně zásluha knihovníkri. kterí
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V roce 1897 bylo za|oženo české oddě]ení ve Webster Free Library na
v chodní straně Manhattanu, kde až donedávna sídlilo značné mnoŽství
čechri. V roce 1903 se Webster Free Library stala pobočkou Newyorské
veŤejné knihovny, která - poté co v roce 1911 vytiskla katalog svého fondu
- byla se sqfmi téměŤ 15 000 českj.mi a slovensk;imi svazky pravděpodobně
mimo rizemí Čech největší knihovnou s česk mi a slovensk;Ími svazky ve
světě. Podle zajímavé statistiky si knihy v českém jazyce v rrizn ch vědních
oborech vyprijčilo v období patnácti let (končícím rokem 1913) téměŤ pril
milionu čtenáŤri. V šedesát;Ích letech se však většina těchto více než 15000
knih pŤestěhovďana42. ulici, do Nalrrí budolyNewyorské veŤejné knihovny'
jedné z největších a nejlepších badatelsk1/'ch knihoven vribec. Je]ikož Webster
Free Library sbírala vše, co bylo možné, bylo v jejím fondu také množství
pŤekladri, knih populárních, hlavně pak duplikáty beletrie. Těchto asi 3000
titulti bylo pŤestěhováno do Donnellovy knihovny na 53. ulici, kde|ze nďézt
beletrii v jazycich celého světa a kde většina návštěvníkri ani nemluví
anglicky. Je však také pravda, že jak se imigranti postupně asimilují, není
jiŽ nutné, aby byly národní literatuty v Donnellově knihovně. V současné
době jsou národní literatury umístěny většinou pŤímo v hlavní knihovně
na 42. ulici, aby byly vždy k dispozici badatelrim (tato knihovna prijčuje
knihy pouze prezenčně)' od počátku bylo posláním Newyorské veňejné
knihovny, aby byla knihovnou veŤejnou, nejen populartzačni, aby sbírala
materiály pŤinejmenším na stejné a snad i na vyšší rirovni jako univerzitní
knihovny. Jedním z drivodri pochopitelně je, že univerzitní knihovny velmi
často nemají dostatek financí a navíc musí nakupovat pŤedevším literaturu
na podporu qÍuky. Knihovna v|astní Dalimilouu kroniku' díla Tomáše ze
Štítného, Jana Husa a několik děl J. A. Komenského.

Již v roce 1898 se vyučovala čeština na Nebraské univerzitě (University
of Nebraska) v Lincolnu. Bylo tedy nutné a vhodné mít české knihy. Až
do roku 1968 česká sbírka neměla více než asi 500 titulri. Teprve kdyŽ se
tam stď archiviíŤem Joe Svoboda, privodem Čech, sbírka se začala rozrristat.
Svobodovi se mimo jiné podaŤilo získávat dary od rrizn ch osob, napŤíklad
profesor Zdeněk Hruban z Chicagské univerzity věnoval všechny své
duplikáty (hlavně periodik) - dnes má knihovna asi 600 titulri rrizn ch
česk;Ích periodik. PŤitom Nebraská univerzita ani její knihovna nejsou zvlríště
proslulé jako qfzkumné instituce' Jak je vidět, aby se knihovna stala známou
pro určitou sbírku, a tak i pŤitahovala budoucí dárce, stačí někdy jeden
člověk a jeho zájem o urči|f obor, jeho osobní styky a též jeho umění
pŤesvědčit administrativu, Že to, čeho se snaží docílit, je driležité'

Texaská univerzita (University of Texas) v Austinu zač,ala vyučovat
češtinu v roce ]'915. Proto bylo nutné, aby měla v knihovně několik základ-
ních knih, ale teprve ve čtyricát ch letech se začďa knihovnavážné zajímat
o české knihy. Neexistoval však žádnf plán systematického budování české
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sbírky, a tak se tam dostal asijen náhodou Kalend Ť historickj, Daniela
Adama z Veleslavína. Knihovna měla to štěstí, že Svatava PírkováJakobso-
nová věnovala knihovrrě velkou část své sbírky a sbírky Romana Jakobsona.
V současné době má česká část knihovního fondu pŤibliŽně 5000 titulri, cožje v podstatě běžné číslo na běžné v;Ízkumné univerzitě. V roce 1990 byla
založena Texas Chair in Czech Studies, což mělo za následek nejen jmeno-
vání profesora a rozšíŤení qfuky, ale i budování knihovního fondu s ieskou
tematikou. Stojí též za pozornost, že Austin je jedna z mála knihoven v;Í-
zkumn]fch univerzit, která nemá Žádného vyměnného partnera na v chodě
Evropy - všechny knihy bud'kupuje, nebo je dostává darem.

Indianská univerzita (University of Indiana) je jednou z pŤedních
univerzit, kde se vyučuje čeština, a navíc knihovníĚ, kterfje už dlouhou
dobu zodpovědn,! za doplĎování slovanské literatury, ." ,,"l*i zajímá o
českou tematiku. První kniha pro ještě neexistující českou sbírkl byla
zakoupena v roce 1892: charres Maurice's The story of Bohernia from the
Earliest Times to the FalI of National Ind,ependence in 1620 (vyšia v New
Yorku v roce 1896)' IkdyŽ v roce 1950 knihovna měla asijěn 80 knih
t kajících se Čech a Slovenska, v osmdesá|ich letech měla již ío.or rzooo
titul Qfkajících se všech aspektri tohoto oboru. Dnes Je to knihovna s
poměrně velikou sbírkou - zahrnuje až 40 O0O knih t kajících se
česko-slovenské tematiky (to znamená, Že všechny vědní oboryjsou velmi
dobŤe zastoupené). Pouze asi 6000 titulri není v češtině. Krásná literatura
čítá asi 12 000 svazkri 630 autorri. Knihovna má několik prvních česk ch
biblí a první vydání K. H. Máchy a mnoha autor druhé poloviny 20. století.
Jelikož knihovna zakoupila pňed mnoha lety knihovnu jednoho moravského
kláštera, má velikou sbírku knih 18. a 19. století, a pŤestože se pŤevážně
nejedná o knihy české, jde o zajímaqf doplněk materirílu s českou tematikou.
. -Knihovna Kolumbijské univerzity (University of Columbia) začala sbírat
knihy české anebo s českou tematikou aŽ vlastně po 2. světov évá|ce,ikďyž
čeština se na univerzitě učilajiž ve dvacá|fch letech a literatura od roku
1931' Jistě' knihy se do knihovny dostávaly, ale pouze náhodně - neexistovď
žádn;f systematick;/ pokus získávat je. Sbírka sě začala rozrristat v podstatě
ai vo 2. světové válce (podobně jako na mnoha jin;fch americk;fch univer-
zitách), tedy v době' kdy na této univerzitě pŤednášel mimo jiné i Roman
Jakobson. NapŤftlad od čtyricá{fch let do roku 1968 knihovna obdržela
kolem 1700 titul v oblasti literatury, od roku 196g asi bb00 titulti. Dnes
má knihovna asi 40 000 svazk , které se !Ékají Čech a Slovenska, v r zn;Íchjazycích, Hlavním drivodem je, že Kolumbijská univerzita uděluje doktorát
a má jednu z hlavních badatelsk ch knihoven: je tedy nezbytné, aby se
snaŽila získávat veške4f nutn;f materiál. A i kďyž zača|asbírat české knihy
poměrně nedávno, má napŤftlad Časopis pro českou filologii (od roku 1911)
a Hlasatel českÝ (od roku 1806). Toje hiavně zásluha knihovníkri' kteŤí
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byli pověŤeni slavistickou literaturou a kteŤí prostŤednicMm sqfch kontaktri
s knihovnami na V;ichodě a hlavně qfoněnou ziskávali desiderata i pŤijímali
nabídnuté duplikáty z českfch knihoven.

Knihovna Harvardovy univerzity je jednou z největších, co se knih s
českou tematikou t1iče - má téměŤ 8000 titulri krásné literatury, mezi nimi
napŤíklad 65 knih Jaroslava Vrchlického a mnoho prvních vydání F' L.
Čelakovského' Detailně jsou zastoupena i díla kritická, ať Jungmannova,
či Jakobsonova.

Illinojská univerzita (University of lllinois) má asi 5000 svazkri české
literatury a navíc vyznamnou sbírku I. Perlstein Collection of Czechoslovak
Book Design, v níž jsou zastoupeny vzácné unikáty bibliofilské, zejména
z dvacátycb a tŤicát;Ích |et, atéž 80 knih, k nimž pŤispěl Karel Svolinsk;f.

Hoover Institution, součást Stanfordské univerzity v Kalifornii, má
Astrologica opuscula Prague zroku 1564' Je to instituce, která se soustŤedí
hlavně na historii a politické vědy' Až teprve v šedesát ch letech začala
tato knihovna sbírat beletrii. Na Berkeley, též v Kalifornii, zača]i sbírat
česk materiál aŽ od šedesátych let, kdy se knihovníkem pověŤenynn doplĎo-
váním fondri stal Cech. Knihovna má asi 4500 knih české beletrie'

Kalifornská univerzita (University of California) v Los Angeles ruCLA)'
kde učí Michael Heim (známy a čast pňekladatel české literatury do anglič-
tiny), má téměŤ 4000 titulri české belretrie z celkového počtu asi 10 000 knih
t;!'kajících se Cech a Slovenska. Knihovna se též pyšní svou sbírkou kome-
nian' obsahující 200 titulri, a pŤedevším Lumírem (1873.1939)' kter5Í má
i mnoho jin;fch knihoven, byť ne vždy v takovém rozsahu.

Michiganská univerzita (University of Michigan) zaiala sbírat české
knihyjiž ve dvacátych letech ajejich nejstarší knihou je BibIí česha u Bend,t.
káchtištěnd' (1506). Sbírka není pŤíliš obsažná, ale očekává se, že aŽ se na
podzim tohoto roku JindŤich Toman ujme vedení Slavistické fakulty, začne
knihovna sbírat českou literaturu systematičtěji a hlouběji.

Zajímavá je nezávislá sbírka Immigration History Research Center na
Michiganské univerzitě, která _ i když se nesoustŤedí na literaturu _ zahr-
nuje i sbírku krajansk;ich novin a časopisli, z nichž mnohé jsou velk m
pÍínosem pro badatele.

Bohemika Lzenaf,éztiv institucích, kde se čeština nevyrručuje. PĚíkladem
mriže b;Ít Pennsylvánská státní univerzita (Pennsylvania State University),
která má některé základní pŤeklady, pŤedevším literatury druhé poloviny
20' století. Celkem má asi 900 knih t1íkajících se Čech. Knihovna není zapoje-
na do Žádného v1fměnného systému, knihy většinou kupuje nebo dostává
darem. PŤesto však vlastní knihu Ke cti suj,ch pŤá'tel mil!,ch... Bohumíra
Jana Dlabače z rcku 1784.

Děkuji Marce Bendarové (Pemsylvania State University) za stylistické pŤipomínky a ripravy.
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LoNnÝN

Na Lond;Ínské univerzitě začala bohemistická a slovakistická studia, když
zde T. G. Masaryk, spoluzakládající profesor Školy slovanskych studii (teh.
dy na Královské koleji), v roce 1915 pňednášel o mal;ích národech. od té
doby vyučovali na Lond;fnské univerzitě (od konce dvacát]ích let na samos-
tatné koleji, tzv. Škole slovansk ch a vychodoevropsk;fch studií, SSEES)
F'Chudoba, o' Vočadlo, R. Wellek a během 2' světové války Miloš Sova a
Stuart Mann. Stuart Mann, jazyko zp7.tec, autor prvního albánsko-anglické-
ho slovníku a prvního pŤekladu Nového zákona do romštiny, vyučovál čes-
kou a slovenskou literaturu do roku Ig7 2 . Mezi jeho žáky patŤil Karel Bru-
šák' jenŽ pak učil české'a slovenské literatuŤe na univerzitě v Cambridgi.
Y toce 1972 pŤišel do Lond;Ína Robert B. Pynsent. Brušákriv žák, 1973 pak
David Short' kteŤí dodnes vedou (spolu s českÝm a od roku 1995 i se sloven-
sk;fm lektorem) qÍuku české a slovenské Ťeči a literatury. Další učitele se
věnují vedlejším oborrim - M. Rady česk5Ím, respektive československ]fm
dějinám a K. Williams česko-slovenské politologri. od počátku osmdesá!/ch
let do začátku let devades átj,ch(kdyžbritská vláda - po skončení studené
války - projevovalajiŽ menší zájemo věci československé) zot:ganizova|a
škola Ťadu bohemistick;Ích a slovakistick;/'ch vědeck]/ch konferencí: napŤí-
klad K. M' Čapek Chod; T' G. Masaryk; PŤelom století v rakousko-uherské
kultuŤe; Současná slovenská prÓza (první mezinárodní konference na toto
téma vribec); Současná česká prÓza.

Do roku 1990 absolvovali ročnějeden až dva studenti bakaláŤské studiurn
a jeden student studium mistrovské (s q/jimkou tet 1979-1980, kdy studovďa
na bakaláŤství jen jedna studentka). od roku 1990 však počet studentli
roste, a to téměŤ nad možnosti vyučujících' V letech 1993.95 se určitym
- byt dílčím _ zprisobem věnovalo bohemistice či slovakistice 50 až 60
studentri. Těmto oborr]m se dnes plně věnuje sedm studentri v prvním,
tŤi ve druhém,jeden ve tŤetím ajeden ve čtvrtém ročníku bakaláŤství. Pro
studijní rok 1995-96 se pŤihlásilo vícenež patnáct studentri. Na doktorát
studují tŤi studenti (čtyŤi jsou státem stanoven]Ím maximem na jednoho
učitele):jeden končí (s tématem srovnání pojmu ''oběť'' v české a americké
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