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Největší zásluhy o vybudování ]iterárněvědné bohemistiky, organizačně
soustŤeděné do semináŤe pro slovanskou filologii, měli Stanislav Souček
a Arne Novák - oba byli jmenováni profesory roku 1920. Její vědecky a
pedagogick1i profil v době meziválečné utváŤel spolu s nimi FrankWollman
a později také Roman Jakobson. I když tematické zaměŤení jejich vědecké
činnosti bylo značně rozdílné, jsou vjejich pracích patrné některé společné

rysy, na néžnavazl\e literárněvědné bádání na brněnské fi]ozofické fakultě
i v době poválečné a současné: je to zejména studium literatury v těsném
sepětí se slovesností lidovou a pololidovou a zájem o problematiku české
literatury na Moravě'

V oblasti studia starší literatury zaujímal čelné místo S. Souček, kter
ztělesĎoval tradice pozitivistické literární historie, spojené s filologickou
erudicí. V analyticky zaměňen;ích pracích podnětně se zab;/val zvláště To-
mášem ze Štítného a J' A. Komensk1fm. Iniciátorské postavení v české lite-
rárnÍ historii majíjeho práce věnované pololidové literatuŤe a divadlu doby
barokní a vztahrim mezi literaturou a slovesností rístní; s nimi koresponduje
badatelská činnost F. Wollmana (první probíral lidovou slovesnost ve spojení
s dějinami literatury) a zÓásti A. Nováka, kter zaŤadil lidovou slovesnost
do sqfch dějin české literatury (1936-1939). Bádání o starší české literatuÍe
zejména doby románské a gotickévyznamnym zprisobem obohatily studie
R. Jakobsona.

Novočeskou literaturou se zabyval nejintenzívněji A. Novák, kterj byl
reprezentantem - nikoli ovšem jednostrannym - duchovědně orientované
literární historie. Jeho vynikající schopnosti syntetizační našly uplatnění
v Ťadě monografií i' v PŤehtedn!,ch dějind'ch literatury česhé; jsoa to první

zevrubné dějiny českého slovesného umění zpracovávajicí látku od období
staroslověnské vzdělanosti aŽ po Živou pŤítomnost v širším vztahu k v]fvoji
ostatních oblastí umění; těŽisko celého díla tvoŤí partie o literatuŤe novo-

české, v nichŽ se projevil Novákriv vyhraněny postoj k látce.
Četné pŤeklady Novákovych syntetick;ích prací rozšiŤovaly informace

o českém slovesném umění také v zahraničí. Značnou pozornost věnoval
Novák literatuŤe na Moravě. Ke studiu české literatury v širším kontextu

slovanském se soustŤedbval F. Wollman' Novočeskou literaturou se zab;/vďi
rovněž S. Souček a R. Jakobson' kter;Í navíc udržoval těsné kontakty s

meziválečnou uměleckou avantgardou (zvláště s V. Nezvalem a V. Vančurou).
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Studiu české literatury - starší i nové - věnovali pozornost i badateléjin;ich
vědních oborri, zvláště anglista František Chudoba (1878-1941), romanisté
P. M. Haškovec (1876.1935) a Karel Titz (1880-1940), kteŤí se zab:ivali
studiem literárních vztahrj česko-francouzsk1fch.

V oblasti literární teorie se F. Wollman propracovával k modernímu
pojetí literárněvědné metodologie, zejména srovnávacího studia literatury,
a ďospěl k závěrrim, jimiž namnoze pŤedjímal směŤování literární vědy ke
studiu morfologickému a typologickému v pozdějších letech. Literárněteo-
retické práce R. Jakobsona r,ycháze|y z tradic ruské formální škol y a z p'in-
cip československéholiterárněvědnéhostrukturalismu a bylynovátorské
zejména v oblasti versologie. Literárněteoretick1ími otázkami,hlavně problé-
my literárněvědn;ích metod a směr , se zab1ivali také badatel é z jinj,ch
oborri, zvláště klasick]f filolog Karel Svoboda (1888-1960) a germanista Jan
IGejčí (1868-1942)'

Činnost literárněkritickou soustavně provozoval v mimoŤádném rozsahu
A. Novrík, kterjí se navíc věnoval i teoretick;y'm a metodologickym aspektťrm
literárnékritické práce.

Učitelská činnost profesorri v době meziválečné byla v maximální míŤe
spjata s jejich zaměŤením badatelsk]im' S. Souček se soustŤedbval ke starší
české literatuŤe v souhrnn ch cyklick;Ích kursech i v monografickych pŤed-
náškách a semináŤích (v nich se zab val hlavně Štitny- a Komenskyím);
po jeho smrti (1935) se podíleli na v5Íuce starší literatury A. Novák (staro-
české legendy, satiry Hradeckého rukopisu, J. A. Komensk;í), F' Wollman
(staročeská vzdělanost v česk5Ích zemích, česká literatura reformační), R.
Jakobson (Iiteratura raného stŤedověku, staročeské básnictví, Iiteratura
posledních Lucemburkri) a krátce i F. Ryšánek' Dějiny novočeské literatury
podával soustavně v syntetick;ich pŤednáškoqÍch cyklech A. Novák a kromé
toho se zabyva| v monotematick ch pŤednáškách a semináŤích pŤedními
osobnostmi české literatury 19' a 20. století (J. Dobrovsk;Ím, J. Jungman-
nem, J. KoIIárem, F. L. Celakovskym, K. H' Máchou, K. J' Erbenem, B'
Němcovou, J. Nerudou, K. Světlou, J. V. Sládkem. S. Čechem. J. Vrchlic-
k m, J. Zeyetem, A. Sovou, o. BŤezinou a o. Theerem), jejichž dílo patŤilo
do stŤedu jeho badatelského zájmu; vedle něho konali pŤednášky a vedli
semináŤe o novočeské literatuňe také S. Souček (Ruhopisy králouéduorshy
azelenohorshy), F. Wollman (J. Dobrovsk:Í, J. Kollár) a R. Jakobson (Čela-
kovského ohlas písní ruskj,ch). o ristní slovesnosti a literárněvědné metodo-
logii pŤednášel F. Wollman, teorii literatury (zvláště versologii, dá|e otáz-
kám literárního pŤekladu) a kulturním styklim česko.rusk;ím se věnoval
R. Jakobson, problémy literární kritiky se ve v;Íuce zabfva| A. Novák.

od samého začátku existence literárněvědné bohemistiky na brněnské
filozofické fakultě sejejí pŤedstavitelé vltazné uplatĎovali v celostátních
a kulturních institucích i akcích (v České akademii věd a umění, v KráIov-
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ské české společnosti nauk, v Jednotě česk;ich filologri, v PraŽském lingvis-
tickém kroužku, Státním ristavu pro lidovou píseĎ, v odbornych komisích
ministerstva školství a národní osvěty, v redakcích odborn;/'ch časopisti,
v ottouě Slouníhu ruaučném noué doby, ve vydávání Vešherlch spis J, A.
Komenshého' pŤi edicích spisri Terézy Novákové, Antonína Sovy, Viktora
Dyka atd.). Mnohostranné styky měli se soudob:im literárním děním a zcela
programově se začleĎovali do kulturního Života na Moravě, zvláště v Brně
(vedení Časopisu Matice moravské, spolupráce s Moravsk;fun muzeem, styky
s Literární skupinou, živé kontakty s brněnsk;im děním hudebním, divadel-
ním a qÍtvarnym aj.). Bohaté kontakty udrŽovali s veŤejností zvláště počet.
nou Ťadou hojně navštívenyclr pŤednášek o literatuŤe a rozsáhlou činnostÍ
popularizační. Soustar'ná práce ve prospěch kulturního dění v širším zázemí
brněnské univerzity se dočkala zaslouženého ocenění; jako pŤftlad moŽno
uvést spisovatele Františka Táborského, kter1/ věnoval slovanskému seminá-
Ťi svou bohatou knihovnu' obsahující mnoŽství vzácnych publikací'

obnova činnosti SemináŤe pro slovanskou filologii po 2. světové válce, po
šestiletém uzavŤení vysok;ich škol, vyžadovala pŤedevším nové budování
učitelského sboru. Z profesorri, kteff prisobili na brněnské literárněvědné
bohemistice pŤed válkou, pokračoval roku 1945 v práci na filozofické fakultě
jenom F. Wollman; byl však do značné rr'íry vázán vědecko-organizačními
ríkoly a učitelsk mi povinnostmi mimo vlastní obsah bohemistiky. A tak
Iiterárněvědnou bohemistiku na brněnské filozofické fakultě v poválečn ch
letech pŤedstavovali hlavně Jan Vilikovsk ' kter;i byl roku 1939 pŤeveden
do Brna zlJnivetzity Komenského, avšak činnost v Brně rozvíjel fakticky
až po válce, a Antonín Grund, kter1/'pŤešel na brněnskou filozofickou fakul-
tu z Univerzity Karlovy (1945).

Vynikající medievalista J. Vilikovsk ve své vědecké práci, pŤedčasně
ukončené jeho nenadáIym rimrtírn, razil nové cesty hlubšímu poznávání
starší české a slovenské literatury, zvláště písemnictví doby gotické; vyzbro.
jen mimoŤádn1imi znalostmi stŤedověké latinské literatury a stŤedověké
básnické teorie usilovat o vlklad slovesného vytvoru z dobového duchovního
klimatu, v němž vznikl, a o jeho hodnocení se zŤením k dobovym podmín-
kám a normám. Zásh ná je také Vilikovského ediční činnost' Starší litera-
turou se rovněž zabyva| Antonín Grund, kter;f se zaměŤoval k literatuŤe
renesanční, tehdy málo prozkoumané (v1Ísledky svého studia, v němž nava-
zoval i na podněty B. Václavka, uložil zvláště do kritickfch edic). Hlavním
pracovním polem Grundov;ím byla literatura novočeská; jeho nejv;Íznam.
nějším dílem z této oblastije monografie o K. J. Erbenovi (1935), vykládající

304

básníkovu tvorbu v širším kontextu slovansk ch literatur. Grundovy prár
vycháze|y ztrpělivého sbírání a kritického ověŤování materiálu' zeslud:
faktri. Ve studiích z pŤelomu čtyŤicát ch a padesát5ich let rozšiŤoval Grun
wou privodní v podstatě pozitivistickou badatelskou zrík]adnu prohlouben;ft
studiem literatury z aspektri sociologick;/ch a kulturněhisiorickfch.

Nadměrné mrrožství pedagogické práce, a to i na jin;fch vysokoškolskfc
pracovištích (Grund napŤíklad pŤednášel také na pražské filozofické faku
tě), násobené mimoŤádně vysokjmi počty posluchačri v prvních poválečn;Íc
letech, vyrrutilo si rozsáhlou q/pomoc externích učitelÁt.y.r'.it' Starší litl
raturu pŤednášeli Jan Vilikovsk (nejstarší české legendy, staročeské dri
ma, literatura husitská), Antonín Grund (renesanční zábavná prríza, světsk
poezie renesanční) a profesor peilagogické fakulty JosefHrabák, pověŤen
pŤednáškami na filozofické fakulG od roku 1945 (vyzrrílá gotika, s|isovate,
ská a mecenáŠská činnost Karla tV, renesančuí a barokni drama} po smrt
J. Vilikovskéhtl pÍevzal jeho učitelsk;i rívazek spolu s J.Hrabákem Ltoní.
Skarka, docent Karlovy univerzity (nejstarší památky českého písemnictv
počátky staročeské lyriky, Alerandreis, románská a raně gotická doba
české literatuŤe, J. A. Komensk;fjako básnft). V;/uku nové české literatur
zajišťovali A. Grund v pŤehledrqfch i morrogr.afick]Ích pŤednáškách a seminá
ffch (v monoternatick;ich lekcíclr se zab;ival Rukopisy knilouéd,uorshj,nl t
zelenohorsh!,nl, J.K. T}lem, K. J. Erbenem, K. Havlíčkem, T. Novákovor
a V' Dykenr), dále J. Hrabák (pŤehled dějin české literatury), oldi1ch Krá
lík, kter]Í pak pŤešel na nově ziízenou univerzitu v Olomouci (obrození nr
Moravě, poezie 6. B;gz,.iny), od roku ]950 Artur Závodsk! (literatura or
devadesá{fch let, F' L. Čelakovsk:Í). o literární teorii a *"todologii pŤ"d
nášeli A. Grund a F. Wollman, literárrrí kritice se věnovali ve rnÍuce J. Hra
bák a A. Závodsk!,.

Rozvoj kulturního a vědeckého Života po osvobození kladl pŤed učitelsk:
sbor značné koly raké v oblasti organizátorské a Ťídící práce, a to nejer
v rámci místním, ďe i ce]ostátním. Učitelé české literatury vyvíjeli rozsáh
lou činnost v České akademii věd a umění, v Královské iesLé spoleenost
nauk, v Matici české, zričastnili se budování akademického Ústavu prr
českou literaturu a Památníku nrírodního písemnictví, byli členy ediční rad;
Národní knihovny a Památek staré literatury české, podfleli se na veden
vědeck ch časopisťr (Listy filologické, Časopis Národního muzea), spolupra
covali se Sdružením moravsk;fch spisovatelri, se Slezsk;/m studijním rista
vem a podobně. Značnou pozornost vénovali rozšiŤování stykri s veŤejností
velk;f ohlas měly zvlášt;ě pŤednáškové cykly o Slezsku a o slovanství v čes
kém,národr,írn žilrltě, poŤádané filtlzofickorr fakultou, v nichž vystoupil:
s odborn;ínri pŤedrráškami A. Grund a J. Vilik<lvsk;Í.

308



ské české společnosti nauk, v Jednotě česk;Ích filologri, v PraŽském lingvis-

tickénr krouŽku, Státním rístavu pro lidovou píseĎ, v odborn;fch komisích

ministerstva školství a národní osvěty, v redakcích odborn;Ích časopisri,

v ottouě Slouníhu ruaučném noué doby, ve vydávání Vešherlch spis J. A.

Komenshého, pŤi edicích spisťr Terézy Novákové, Antonína Sovy' Viktora

Dyka atd'). Mnohostranné styky měli se soudob m literárním děním a zcela

programově se začIeĎovali do kulturního Života na Moravě, zvláště v Brně

(vedení Časopisu Matice moravské, spolupráce s Moravsk;Írn muzeem, styky

s Literární skupinou, živé kontakty s brněnsk rn děním hudebním, divadel-

ním a vytvarnym aj.). Bohaté kontakty udržovali s veŤejností zvláště počet-

nou Ťadou lrojně navštívenych pŤednášek o literatuŤe a rozsáhlou činností

popularizační. Soustar'rrá práce ve prospěch kulturního dění v širším zázemí

brněnské univerzity se dočkata zaslouženého ocenění; jako pŤftlad možno

uvést spisovatele Františka Táborského, kter1f věnoval slovanskému seminá-

Íi svou bohatou knihovnu' obsahující množství vzácnych publikací.

obnova činnosti SemináŤe pro slovanskou filologii po 2. světové válce, po

šestiletém uzavŤení vysok;Ích škol, vyžadovala pŤedevším nové budování

učitelského sboru. Z profesorti, kteŤí prisobili na brněnské literárněvědné

bohemistice pŤed válkou, pokračoval roku 1945 v práci na filozofické fakultě
jenom F. Wollman; byl však do značné míry vázánvědecko-organizačními

tíkoly a učitelskymi povinnostmi mimo vlastní obsah bohemistiky. A tak

literárněvědnou bohemistiku na brněnské filozoflcké fakultě v poválečnych

letech pŤedstavovali hlavně Jan Vilikovsk , kte4Í byl roku 1939 pŤeveden

do Brna zlJntverzity Komenského, avšak činnost v Brně rozvíjel fakticky

ažpová|ce,a Antonín Grund, kte4f pňešel na brněnskou filozofickou fakul-

tu z Univerzity Karlovy (1945).

Vynikající medievalista J. Vilikovsk]f ve své vědecké práci, pŤedčasně

ukončené jeho nenadál]fm rimrtím, raz7| nové cesty hlubšímu poznávání

starší české a slovenské literatury zvláště písemnictví doby gotické; vyzbro.

jen mimoŤádnymi znalostmi stŤedověké ]atinské literatury a stŤedověké

tásnické teorie usiloval o qÍklad slovesného vytvoru z dobového duchovního

klimatu, v němž vznikl' a o jeho hodnocení se zŤením k dobovym podmín-

kám a normá m. Zás|lžná je také Vilikovského ediční činnost' Starší litera.

turou se rovněž zabyva|Antonín Grund, ktery se zaměŤoval k literatuŤe

renesanční' tehdy málo prozkoumané (v;ísledky svého studia, v němŽ nava-

zoval i na podněty B. Václavka, uloŽil zvláště do kritick)ích edic). Hlavním

pracovním polem Grundoqím byla literatura novočeská; jeho nejv znam.

"ajsi* 
dílem z této oblasti je monografie o K. J. Erbenovi (1935), vykládající
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básníkovu tvorbu v širším kontextu slovansk]/ch literatur. Grundovy práce
vycházely z trpělivého sbírání a kritického ověŤování materiálu. ze studia
faktri. Ve studiích z pŤelomu čtyŤicát ch a padesálfch let rozšiŤoval Grund
svou privodní v podstatě pozitivistickou badatelskou základnu prohlouben1im
studiem literatury z aspekt sociologick ch a kulturněhistorick;fch'

Nadměrné mrroŽství pedagogrcké práce, a to i na jin;fch vysokoškolsk;fch
pracovištích (Grund napŤftlad pŤednášel také na pražské filozofické fakul-
tě), násobené mimoŤádně vysokjmi počty posluchač v prvních poválečn ch
letech, vynutilo si rozsáhlou v pomoc externích učitelsk1Éch sil' Starší lite-
raturu pŤednášeli Jan Vilikovsk;i (nejstarší české legendy, staročeské dra-
ma, literatrrra husitská), Antonín Grund (renesanční zébavnáptÓza, světská
poezie renesanční) a profesor petlagogické fakulty Josef Hrabák, pověŤen;f
pŤednáškami na filozofické faku]tě od roku 1945 (vyzrálá gotika, spisovatel-
ská a rnecenášská činnost Karla IV, renesančrrí a barokní drama); po smrti
J. Vilikovskéh<r pÍevzal jeho učitelsk5i vazek spolu s J.Hrabákem Antonín
Škarka, docent Karlovy univerzity (nejstarší památky českého písemnictví,
počátky staročeské lyriky, Alexand.rcis, románská a raně gotická doba v
české literatuŤe, J. A. Komensk jako básník). V;fuku nové české literatury
zajišťovali A. Grund v pŤehledrl1/ch i morrogr afick;fc}r pŤednríškách a seminá-
Ťích (v monoternatick;/ch lekcícir se zab;Íval Rukopisy krdlouéduorsh!,m u
zelenohorshfnt, J ' K, T}lem, K. J. Erbenem, K. Havlíčkem, T. Novákovou
a V. Dykenr), dále J. Hrabák (pŤehled dějin české literatury), oldŤich Krá-
lík' kterf pak pŤeŠel na nově zŤízenou univerzitu v olomouci (obrození na
Moravě' poezie o. BŤeziny), o<i roku 1950 Artur Závoďsky (]iteratura od
devadesát ch let, F, L' Čelakovsk;i). o literární teorii a metodologii pŤed.
nášeli A. Grund a F. Wollman, literárrrí kritice se věnovali ve qfuce J. Hra-
bák a A' Závodsk;Ý.

Rozvoj kulturního a vědeckého života po osvobození k]adl pŤed učitelsk1i
sbor značné ríkoly uaké v oblasti organizátorské a Ťídící práce, a to nejen
v rámci místním, ale i ce]ostátním. Učitelé české literatury vyvíjeli rozsáh-
lou činnost v České akademii věd a umění, v Královské české společnosti
nauk, v Matici české, zričastnili se budování akademického Ústavu pro
českou literaturu a Památníku národního písemnictví, byli členy ediční rady
Národní knihovny a Památek staré literatury české, podíleli se na vedení
vědeck1fch časopisťr (Listy filologické, Časopis Národního muzea)' spolupra-
covali se SdruŽením moravsk;fch spisovatelri, se Slezsk1y'm studijním rista-
vem a podobně. Značnou pozornost vénovali rozšiŤování stykri s veŤejností;
velk1f ohlas měly zvlášl;ě pŤednáškové cykly o Slezsku a o slovanství v čes-
kém,národriírn Žilotě' poňácl.né filoz.rfickorr fakultou, v nichž vystoupili
s odborn;fnri pňedrráškami A. Grund a J. Vilikovskf'
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Na pŤelomu čtyŤicát ch a padesát;Ích let došlo k podstatn;fm změnám v
oblasti pedagogické (reforma vysokoškolského studia) i v organizační struk-
tuŤe fakultních pracovišť (místo b1ival1Ích semináŤri byly roku 1957 zÍizeny
katedry). Rozdělením SemináŤe pro slovanskou filologii vznik]a katedra
českého a s]ovenského jazykaa literatury, katedra rusistiky a katedra sla-
vistiky. V této době se literárněvědná bohemistika ocitla pŤed vážn mi
problémy personálními. Nejcitelnější ztrátu zprisobilo náhlé umrtí A. Grun-
da (1952); kromě toho F' Wollman pŤešel na katedru rusistiky,'o' Králík
zcela pŤesunul svoje prisobení na Univerzitu Palackého a A. Skarka na
Karlovu univerzitu (od 1951). Nedostatek učitelsk;fch sil byl pŤeklenut pŤe-

vedením J. Hrabáka z pedagogické fakulty (1953), dále získáváním mlad;fch
absolventri z ptaxe a postupn;Ím zvyšováním jejich kvaliflkace zejména
formou vědeck ch aspirantur; jejich qfběr byl prováděn se zŤením k pracov-

ní specializaci tak, aby katedra byla schopna plnit všechny pedagogické
ríkoly interními silami. Roku 1950 se stal asistentem Dušan JeŤábek, roku
1953 pŤišel z učitelské služby na stŤední škole Milan Kopeck , v témžroce
byli pŤijati za asistenty Milan Suchomel a Karel Palas, o rok později Mas-
timil Válek a v roce 1956 Pavel Pešta. V roce 1960 pŤešel z brněnské peda-
gogické fakulty František Tenčík, o r.ok později byl pŤeŤazen z katedry dějin

umění oleg Sus. Roku 1963 došlo k dďším změnám v organizační struktuŤe
slavistickych filologick]fch pracovišť. Z katedry českého a sloverrskéhojazyka
a literatury a z katedry slavistiky byla vytvoŤena tŤi samostatná pracoviště:

katedra české literatury a literární vědy, katedra českéhojazyka, slovanské,
indoewopské a obecné jazykovědy a katedra slovansk;/ch literatur' divadelní
vědy a filmové vědy' A. Závodsk:/.pŤešel na posledně jmenovanou katedru

a byl pověŤen jejím vedením. Roku 1964 byl pŤeveden z Univerzity Palac-
kého na katedru české literatury a literární vědy JiŤí Levy, roku 1968 byl
pŤeŤazen z katedry etnografie a folkloristiky Bohuslav Beneš a v roce 1969
pris"t 

" 
novináŤské praxe odborn]f pracovník bez pedagogického rivazku

Bohumi] Marčák.
Vědeckov:/zkumnou činnost učitelri katedry sjednocovalo směŤování k

všestranné interpretaci literárníchjevri' i kdyŽjejich odborná práce byla

individuálně diferencována. V čele pracoviště stáI J. Hrabák. Mezi kolek-

tivní odborné akce katedry české literatury patŤily zv|áště dvě versologické

konference (1963, 1966) s velkou Írčastí zahraničních badatelri (referáty

byly publikovány ve sbornících Teorie uerše I, II , 1966 a 1968), konference
o problematice barokního umění (1967, pŤíspěvky byly zveŤejněny ve sbor-
níku o barohní kultuŤe,1968) a sborníky studií zab]ivajících se novou a
starší literaturov,: BedŤichVdclauek (1963), Cesty h dnešhu I, II (1963,7966)
a Literd'rněuěd'né stud'íe (Prof. Josefu Hrabáhoui k šedesdtindm,1972).Ye
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spolupráci s brněnskou pobočkou Svazu československ ch spisovatelri zajiš.
ťovala katedra hlavrrími referáty a diskusními pÍíspěvky sympozium o mo-
derní prÓze (1960) a o literární kritice (1961)'

Vědecká činnost literárněvědn;ích bohemistli se orientovala pŤedevším
k dějinám české literatury. Literárněhistorické studium bylo rrejsoustŤe-
děnější v oblasti v;izkumu starší české literatury. J. Hrabák v množství
studií, kniŽních publikací a kritick]fch edic věnoval pozornost ideové a for-
mové anal;Íze památek zv|áště období vrcholné gotiky a baroka, zejména
lidového, dále vfvoji verše, literárních žánrri a otázkámmetodologick;Ím,
pŤičemž značná část jeho prací měla záklaď srovnávací (zabfval' se také
studiem vztahri mezi literaturou českou a polskou). Své schopnosti synte-
tizační osvědčil Hrabák zejména v ..akademick5Ích,, Dějiru1ch české liteiatury
1 (1959)' které redigovaI azvětšíčásti také napsal. Literaturu období rene-
sance systematicky zkoumal M. Kopeck;Í. Věnoval jí Ťadu dílčích studií a
několik knižních prací (zvláště monografie o Konáčovi, 7962, ao Velesla-
vínovi, L962),v nichŽ obohatil poznávání literatury této epochy zejména
Ťešením otázek filiačních a nálezy pramenné povahy. Vedle toho se Kopeck;Í
zab,lval i slovesnostíbarokního období, což dokládájeho publikac" o v' B.
JestŤábském (1969), jeho práce o homiletice, h5,.rnnografii, pololidové tvorbě
a činnost ediční. Kopeckého studie mají do značné míry zaměŤení srovná-
vací; jsou orientoviíny ke vztahrim české literatury k literatuŤe polské' luŽic-
kosrbské a německé' České barokní literatuŤe se věnoval také K. Paras,
kter:/' se zajíma| hlavně o veršované pololidové skladby a jejich vztahy k
oficiálnímu proudu soudobé literatury. Studium pololidové literatury a relací
mezi slovesn]fm folklÓrem a písemnictvím v rámci slovanském i se zŤením
k slovesn;fm kontaktrim ve stŤedoevropském prostoru tvoŤilojednu z hlav-
ních oblastí badatelského zájmu B. Beneše, vyzbrojeného odborn1|nn škole-
ním folk]oristick;|.rn i literárněvědn;/m. V;izkumu veršované epiky 14. století
na podkladě srovnávacím se věnoval za svého prisobení na filozofické fakultě
P. Pešta' Starší českou literaturou se rovněŽ zabjna|í někteff badatelé z
jin ch oboni, zvláště klasick;i filolog Jaroslav Ludvíkovsk;/ v studiícn o
stŤedověkém latinském písemnicM v Čechách a germanista Leopold Zatočll
v pracích lyšetÍujících vztahy stŤedověk;ích památek k literaturám gerrnán-
sk;Ím; z germanistri stŤední generace inklinuje k této problematice Eva
Uhrová.

Novočeskou literaturou se zab;ival systematicky D' JeŤábek, zaméŤeny
hlavně k anal;íze ideově estetické problematiky literatury na širokém pozadí
kulturně historickém. Věnoval se hlavně tvorbě druŽiny májové a dějinám
Iiterární kritiky, dále literatuŤe na Moravě, vztahrim mezi českou a sloven-
skou literaturou a dějinám českého dramatu. V pracích J. Hrabáka vztahují-
cích se k tomuto období zaujímá pŤední místo publikace o pŤedstavitelích
české literatury na Moravě, o kompozici a stylu moderní poezie a o v:/voji
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Na pŤelomu čtyŤicát ch a padesát5ích let došlo k podstatn:/m změnám v

oblasti pedagogické (reforma vysokoškolského studia) i v organizační struk.

tuŤe fakultních pracovišť (místo b val;fch semináiri byly roku 1957 zÍízeny

katedry). Rozdělením SemináŤe pro slovanskou filologii vznikla katedra

českého a slovenského jazyka a literatury, katedra rusistiky a katedra sla-

vistiky. V této době se literárněvědná bohemistika ocitla pŤed váŽn]fmi
problémy personálními. Nejcitelnější ztrátu zprisobilo náhlé umrtí A. Grrrn-

da (1952)lkromě toho F. Wollman pŤešel na katedru rusistiky,'o' Králík

zcela pŤesunul svoje prisobení na Univerzitu Palackého a A. Skarka na

Karlovu univerzitu (od 1951). Nedostatek učitelskych sil byl pŤeklenut pŤe-

vedenímJ. Hrabáka z pedagogické fakulty (1953), dďe získáváním mlad;fch

absolventri z praxe a postupnym zvyŠováním jejich kvalifikace zejména

formou vědeck ch aspirantur; jejich qfběr byl prováděn se zŤením k pracov-

ní specializaci tak, aby katedra byla schopna plnit všechny pedagogické

rikoiy interními si1ami. Roku 1950 se stal asistentem Dušan JeŤábek, roku

l.953 prišel z učitelské sluŽby na stŤední škole Milan Kopecky, v témŽ roce

bvli pi.ijati za asistenty Milan Suchomel a Karel Palas, o rok později Mas-

ti*ii vat"t u v roce 1956 Pavel Pešta. V roce 1960 pŤešel z brněnské peda-

gogické fakulty František Tenčík, o rok později byl pŤeŤazen z katedry dějin

.lmo.'i oteg sus. Roku 1963 došlo k dalším změnám v organizační struktuŤe

slavistickfch filologick]fch pracovišť. Zkateďry českého a slovenského jazyka

a literatrrry a z katedry slavistiky byla vytvoŤena tŤi samostatná pracoviště:

katedra české literatury a literární vědy, katedra českéhojazyka, slovanské,

indoewopské a obecnéjazykovědy a katedra slovans\fch literatur' divade]ní

vědy a fiimové vědy' A' Závodsky pŤešel na poslednějmenovanou katedru

a byl pověŤen jejím vedením. Roku 1964 byl pŤeveden zUniverzity Palac-

keho na katedru české literatury a literární vědy JiŤí Lev;Í, roku 1968 byl

pŤeŤazen z katedry etnografie a folkloristiky Bohuslav Beneš a v roce 1969

pris"t 
" 

novináŤské praxe odborny pracovník bez pedagogického rivazku

Bohumil Marčák.
Vědeckov;/,zkumnou činnost učitel katedry sjednocovalo směŤování k

všestranné interpretaci literárníchjevri, i kdyžjejich odborná práce byla

individuálně diferencována. V čele pracoviště stál J. Hrabák. Mezi kolek-

tivní odborné akce katedry české literatury patŤily zvláště dvě versologické

konference (1963, 1966) s velkou ričastí zahraničních badatelri (referáty

byly publikoványve sbornících Teorie uerše I, II,L966 a 1968), konference

o p.ott"m'tice barokního umění ( 1967, pŤíspěvky byly zveŤejněny ve sbor-

.'ftu o barokní hultuíe,1968) a sborníky studií zab1ivajících se novou a

starší literaturow: BedŤichVáclaueh (1963), Cesty h dnešku I, II (1963, 1966)

a Literá,rněuěd,né stud'íe (Prof. Josefu Hrabáhoui h šedestitiná,m,lg72).Ye
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spolupráci s brněnskou pobočkou Svazu československ;fch spisovatelri zajiš-
ťovala katedra hlavními referáty a diskusními pÍíspěvky sympozium o mo-
derní prÓze (1960) a o literární kritice (1961).

Vědecká činnost literá'rněvědnych bohemistri se orientovala pŤedevším
k dějinám české literatury' Literárněhistorické studium bylo rlejsoustŤe.
děnější v oblasti v5ízkumu starší české literatury. J. Hrabák v mnoŽství
studií, knižních publikací a kritick;Ích edic věnoval pozornost ideové a for-
mové anal;Íze památek zvláště období vrcholné gotiky a baroka, zejména
lidového, dále qÍvoji verše, Iiterárních žánrri a otázkámmetodologick;Ím,
pŤičemž značná část jeho prací měIa zák|ad srovná.rací (zabyva| se také
studiem vztah mezi literaturou českou a polskou)' Své schopnosti synte-
tizační osvědčil Hrabák zejména v ''akademickj,ch,, Dějindch české literacury
1 (1959)' které redigoval a z větší části také napsal. Literaturu období rene-
sance systematicky zkoumal M. Kopeck;í. Věnoval jí Ťadu dílčích studií a
několik knižních prací (zvláště monografie o Konáčovi, Ig62, ao Velesla-
vínovi, 1962),v nichž obohatil poznávání literatury této epochy zejména
Ťešením otázek filiačních a náIezy pramenné povahy. Vedle toho se Kopeck;f
zab val i slovesností barokního období' což dokládájeho publikac" o v' s.
JestŤábském (1969), jeho práce o homiletice, hy.rnnografii, pololidové tvorbě
a činnost ediční. Kopeckého studie mají do značné míry zaměŤení srovná-
vací; jsou orientovány ke vztahrim české literatury k literatuŤe polské, lužic-
kosrbské a německé. České barokní literatuŤe se věnoval také K. Palas,
ktery se zajíma| hlavně o veršované pololidové skladby ajejich vztahy k
oficiďnímu proudu soudobé literatury. Studium pololidové literatury a relací
mezi slovesn]fm folklÓrem a písemnictvím vrámci slovanském i se zŤením
k slovesnfm kontaktrim ve stŤedoel'ropském prostoru tvoŤilojednu z hlav-
ních oblastí badatelského zájmu B. Beneše, vyzbrojeného odborn]fon škole-
ním folk]oristick]fm i literárněvědn m. V}ízkumu veršované epiky 14. století
na podkladě srovnávacím se věnoval za svého prisobení na filozofické fakultě
P' Pešta. Starší českou literaturou se rovněž zab,fvali někteŤí badatelé z
jinfch oborri, zvláště klasick filolog Jaroslav Ludvíkovsk;í v studiích o
stŤedověkém latinském písemnictví v Čechách a germanista Leopold Zatočil
v pracích vyšetŤujících vztahy stŤedověk;ich památek k literaturám germán.
sk;Ím; z germanistri stŤední generace inklinuje k této problematice Eva
I-Ihrová.

Novočeskou literaturou se zab val systematicky D. Jeňábek, zaměteny
hlavně k ana|yze ideově estetické problematiky literatury na širokém pozadí
kulturně historickém. Věnoval se hlavně tvorbě druŽiny májové a dějinám
literární kritiky, dáIe literatuŤe na Moravě, vztahrim mezi českou a sloven-
skou literaturou a dějinám českého dramatu. V pracích J' Hrabáka vztahují-
cích se k tomuto období zaujimá pŤední místo publikace o pŤedstavitelích
české literatury na Moravě, o kompozici a stylu moderní poezie a o vywoji
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verše. Nová literatura patŤila téŽ k hlavním okruhrim odborného zájmu
A. Závodského, kter;/,se v dalších letech koncentroval k dějinám dramatu
a divadla. Na novodobou literaturu pro děti a mládeŽ se specializoval F'
Tenčík. Po Ťadu let se soustŤeďoval k jejím otázkám teoretick1|'m a meto-
dologick m. M. Suchomel se soustŤedbval ke studiu moderní ptÓzy a k

dějinám moderní kritiky. V. Válek zpočátku inklinoval k literatuŤe obrozen-
ské, později se zaměŤil na studium novodobé memoárové literatury. B. Mar-
čák zjišťoval v pramenn ch a bibliografick;fch pracích ríčast spisovatelri
meziválečného období na vfrasĎování základních teoretick5ích otázek mo-
derního umění; po skončení tohoto írkolu se věnoval studiu dějin literárních
periodik na Moravě do roku 1918' Novočeskou literaturou se rovněž zab1f-
vali A' Gregor' M. Kopeck , K. Palas a P' Pešta. Většina bohemistri věno-
vala pozornost novočeské literatuŤe i v práci ediční; na tomto poli byli činní
zvláště D. JeŤábek a V. VáIek, dále J' Hrabák, M.Kopeck , K. Palas, M.
Suchomel, F. Tenčík a A. Závodsky. Studiem novočeské literatury se obírali
také někteŤí badatelé z jin;ich vědních oborri; kromě pracovníkri slavistic.
kfch disciplín byl k tomuto zkoumání zaměŤen zvláště v dŤívějších letech
romanista Vladimír Stupka, kte4Í také sledoval - obdobně jako romanisté
otakarNovák, Jaroslav Rosendorfsk a Jaroslav Fryčer - spoje novočeské
literatury s románsk m prostŤedím; J. Luclvíkovsky se soustŤed'oval k bá.

ďání o vztazích české literatury k tradicím antické kultury a historik Ri-

chard Pražák se zab]Íval kulttrrními styky česko-slovensko-mad'arsk;Ími.
Z ptaci patŤících do oblasti literární teorie byly nejzávažnější spisy verso-

logické. J. Hrabák se zab:ival soustavně od tŤicátfch let poetikou v celém
rozsahu' speciálně versologií, a to systematickou i qÍvojovou. MimoŤádné
zásluhy o teorii verše, a to na srovnávacím základě, si získal pŤedčasně

zesnuly J . Levy . Byl také autorem prrikopnick;fch prací o teorii pŤekladu,
promyšlel uŽití exaktních metod v literární vědě, uvažoval o možnostech

á mezích kvantitativních postupri. o. Sus dělil svrij talent mezi estetiku
- s pŤesahy do literární vědy, ale také do muzikologie _ a mezi literární

kritiku. Věnoval se studiu dějin české estetiky klasické i současné v kom-
paraci s v:/vojem estetického myšlení zvláště německého a ruského, analy-

zoval moderní literárněvědné snrěry a otázky poetiky, zasloužil se o osvět-

lení českého strukturalismu v jeho historickém kontextu, opakovaně ho

piitahovala problematika meziválečné avantgardy. Zásadním zptisobem

zhodnotil některé pňedstavitele pŤítomné české poezie, ale také humoristy

a satiriky; v širokém záběru glosoval literaturu faktu, literaturu zábavnou

i periferní. Vedle něho byli v práci literárněkritické nejvíce činní J. Hrabák

a M. Suchomel, kteŤí se zaměŤovali hlavně k ana|yze nejnovější prÓzy, dále

F. Tenčík, soustŤeděn:/'k literatuŤe pro mládeŽ; divadelní kritiku pěstovali

D. JeŤábek a A. Závodsk:í.

Reforma vysokoškolského stuclia zaváděná do praxe od roku 1949 vyža-dovala si pŤebudování stru-ktury i naptnc vyut<y riiu.ut,'r.y; lyry o"""u .,.-noveny pŤednriškv a seP]láŤe, zavedeny enryklopedicr.o pi"ďaÉ{'l iodob-ně. Množství pedagogické práce bylo násob"eno zÍízenímstudia dálkovéhoa externího, které se rozrostlo r]o značn'fchrozměrri zejménu u" a*no poto-vině padesá|lch let a na začátkulet šeáesá|/ch; k nomu jes;; ;,il;l" d"""-leté studium postgraduální pro stňedoškoísko profesory (1969). Někteňíučitelé vypomáhali ve qfuce na jin;ích vysokych štolách, .'ctt.n.."r.o.,,'.,uripedagogickou činnost i.'' 'ah.uniči; D. jeňaíek prisobil v roce 1961 na uni-veruitě v Greifswaldu a M. Kopeck;Í v letech 1963-1964 na univerzitě vBerlíně.

- ' lo-značné šíŤky se rozrostla odborná spolupráce s mimofakultnímivědeck;fmi a kulturními institucemi u ei.'.'o.i popularizační. Učitelé českéliteratury udrŽovali těsné styky s Čsev r.r. Hrabák byl členem uměnověd-ného kolegia ČSAV a jeho členem byl do svJ smrti také J. Levj, a později
{. Kpe.ckÝ; ten se podílel na-vydávání díla J. A. Komenského, 

"".gJ;""u-ném Pedagogick;im ristavem ČSA\D, s Ústa.'e. pro českou literaturu ČSAV(zvláště jeho brněnsk;y'm pracovištěm), dále se Slezskjm stavem (e._z*oa-
sky), Památníkem Petra 

P."1lč" 
(J. Érabák, A. ZavádskÝ), . r"*r.Ý- to..'itétem slavistri (do roku 1969 byl členem J. Hrabák, poiJ rrl. x"p".[l'l, .literárním oddělením Moravského muzea .,, Brně, s brněnskou p"l"er.""

Historického ristavu ČSAv (ritast na vypracování dějin Brna) a s ,,!de"kymiinstitucemi v zahraničí. Podíleli ." tato na vedení vědeck;fch a kulturníchčasopisri (Česká literatura, Listy filologické, Esietika, Národopisné aktuali-ty, Literatura ve škole, Štěpnice,Z|atj máj, Brno v minulosti a dne.'Č..o-
li: Yď1:" moravské, Sbornft prací fiiozofické fakulty brněnské univerzity,Dialog, Host do domu, 

|]yeni měIi pracovní styky s Ťadou nakladatelstvÍ,popŤípadě byli členyjejich edičních rad, spolupracovali s filmem, s rozhla-sem, s brněnskymi a moravsk mi divaďly, bylitinní v kulturních komisíchjihomoravského KNV a NV v Brně, .pot*|.á.o.,,'li se Svazem českosloven.sk;ich spisovatel , zvlá-ště s jeho brninsťou pobočkou' Značnou po"o'.'o.,
::""]ďi ryt"larizaci q/sledkri odborného stuáia v rozhlase, televizi, v popu-lárně vědeckém i denním tisku, v knižních prácích a desíikách,,ur";^,,y.r'
pŤednášek, organizovan,lch zejména brněnskou pobočkou Literárněvědné
společnosti pŤi ČSAV.

V sedmdesátyích a osmdesátfch letech došIo ke značnym změnámorgani.
začním a personálním. Do 31. 3. 1979 mělo pracoviště název Katedra české
literatury. od 1. 9. 1981 do 31. 8. 1985 uyto ao katedry začleněno oddělení
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verše. Nová literatura patŤila téŽ k hlavním okruhrim odborného zájmu
A' Závodského, kte4f se v dalších letech koncentroval k dějinám dramatu
a divadla. Na novodobou literaturu pro děti a mládež se specializoval F.
Tenčík. Po Ťadu let se soustŤedbval k jejím otázkám teoretickym a meto.
dologick;ím. M' Suchomel se soustŤedbval ke studiu moderní prÓzy ak
dějinám moderní kritiky. V Válek zpočátku inklinoval k literatuŤe obrozen-
ské, později se zaměŤil na studium novodobé menroárové literatury. B. Mar-
čák zjišťoval v pramennych a bibliografick1fch pracích ričast spisovatelri
meziválečného období na v5{asĎování základních teoretick]fch otázek mo-
derního umění; po skončení tohoto rikolu se věnoval studiu dějin literárních
periodik na Moravě do roku 1918. Novočeskou literaturou se rovněž zaby-
vali A. Gregor, M. Kopeck;Í, K. Palas a P. Pešta. Většina bohemistri věno-
vala pozornost novočeské literatuŤe i v práci ediční; na tomto poli byli činní
zv]áště D. JeŤábek a V. Válek, dáIe J. Hrabák, M.Kopeck;i, K. Palas, M.
Suchomel, F. Tenčík a A. Závodsk . Studiem novočeské literatury se obírali
také někteŤí badatelé z jinÝch vědních oborri; kromě pracovníkti slavistic-
k1fch disciplín byl k tomuto zkoumání zaměŤen zvláště v dŤívějších letech
romanista Vladimír Stupka, kter také sledoval - obdobně jako romanisté
otakar Novák, Jaroslav Rosendorfsk1f a Jaroslav Fryčer - spoje novočeské
literatury s románsk;ím prostŤedím;J' Ludvíkovsk;Í se soustŤedbval k bá-
ďáni o vztazích české literatur.y k tradicím antické kultury a historik Ri-
chard Pražák se zab;Íval kulturními styky česko-slovensko.mad'arsk3ími.
Zpraci patŤících do oblasti literární teorie byly nejzávažnější spisy verso-
logické. J' Hrabák se zabyval soustavně od tŤicát ch let poetikou v celém
rozsahu, speciálně versologií, a to systematickou i vyvojovou. MimoŤádné
zásluhy o teorii verše, a to na srovnávacím základě, si získal pŤedčasně
zesnuly J . Levy. Byl také autorem prrikopnick;fch prací o teorii pŤekladu,
prom1/.šlel užití exaktních metod v literární vědě, uvaŽoval o možnostech
a mezích kvantitativních postupri. o. Sus dělil svrij talent mezi estetiku
- s pŤesahy do literární vědy, ale také do muzikologie _ a mezi literární
kritiku. Věnoval se studiu dějin české estetiky klasické i současné v kom-
paraci s vyvojem estetického myšlení zvláště německého a ruského, analy.
zoval moderní literárněvědné snrěry aotázky poetiky, zaslouŽil se o osvět-
lení českého strukturalismu v jeho historickém kontextu, opakovaně ho
pŤitahovala problematika meziválečné avantgardy. Zásadním zprisobem
zhodnotil některé pŤedstavitele pŤítomné české poezie, ale také humoristy
a satiriky; v širokém záběru glosoval literaturu faktu, literaturu zábavnou
i periferní. Vedle něho byli v práci literárněkritické nejvíce činní J. Hrabák
a M. Suchomel, kteff se zaměŤovali hlavně k ana|yze nejnovější prÓzy, dá|e
F. Tenčík, soustŤeděnyi k literatuŤe pro mládež; divadelní kritiku pěstovali
D. JeŤábek a A. Závodskv.

Reforma vysokoškolského stuclia zavád,ěnádo praxe od roku lg49'yŽa-dovala si pŤebudování strr'ktury i náplně v5j'uky liierat,,.y; uyty p"l,.,e .tu-noveny pŤednášky a semináŤe, zavedeny encyklápedicko pr"aíair.v u |odob-ně. Množství pedagogické práce bylo .'a.ole.,o zÍízenímstudia dálkovéhoa externího, které se rozrostlo do značn:/'ch rozměrri zejména ve druhé polo-vině padesátÝch let a na začátkulet šeáesát:ich; k němu ješto pribyl.o dvo.,-leté studium postgraduální pro stŤedoškoíské profesory trgosl' Ňatt"iiučitelé vypomáhali ve v5íuce.na jinÝch vysok1ich štolách, .,ott"rr..y[o,'a1,uripedagogickou činnost i v zahraničí; D. jeŤáilek prisobil v roce 19á1 .'á u.,i
:".?]tu"" 

Greifswaldu a M' Kopeck1i v letech 1963-1964 na univerzitě v
I'erllne,

- - !o značné šíŤky se rozrostla odborná spolupráce s mimofakultními
vědeck;fmi a kulturními institucemi a činnost popularizační. Učitelé českéliteratury udrŽovali těsné styky s Čsev r.r. Hrabák byl členem uměnověd-ného kolegia ČsAv a jeho členem byl do své smrti také J' Lev;í a později
{. K3e.ckÝ; ten se podílel na-vydávání díla J. A' Komenského, o.gJ;i"o'u-ném Pedagogick;Ím stavem ČSAV), s Ústavem pro českou literaturu CSAV(zvláště jeho brněnsk m pracovištěm), dále se Slizsk.im stavem (A. Zavoď.sky), Památníkem Petra Bezruče (J. Hrabák, A' Zavádsk ), . e".ty*ko-i
tétem slavistri (do roku 1969 byl členem J. Hrabák, poia u. xop".tl'l, .literárním oddělením Moravského muzea v Brně, s brněnskou iobočkouHistorického ristavu ČSAV (trast na vypracování dějin Brna) a s vědeck;Ímiinstitucemi v zahraničí. Podíleli se tato na vedení vědeck;/ch a kulturních
časopisri (Česká literatura, Listy filologické' Esietika, Národopisné aktuali-ty, Literatura ve škole, 'štěpnice,Z|aty máj, Brno v mi.,.,lo.ti a a..";;č."o-pis Matice moravské, Sbornft prací fiiozofické fakulty brněnské univerzity,Dialog, Host do domu, Plamen), měli pracovní styky s Ťadou nakladatelství,popŤípadě byli členyjejich edičnÍch rad, spolupracovali s filmem, s rozhla-sem, s brněnsk;ími a moravsk3ími divaďy' rytíeinní v kulturních komisíchjihomoravského KNV a NVv Brně, spol.,p,áco.,ali se Svazem českosloven-
sk;ych spisovatel , zvláště s jelro brněnskou pobočkou. z.,ur.,o,-. |o"o'.,o.tvěnovali popularizaci qÍsledkri odborného stuáia v rozhlase, televi)i' v popu-lárně vědeckém i denním tisku, v knižních pracích a desíikách .,uruj..,Ý.t,pňednášek, orga'nizovanych zejména brněnskou pobočkou Literárněvědné
společnosti pŤi ČSAV.

* * *

V sedmdesát ch a osmdesát ch letech došlo ke značnymzměnám organi-začním a personálním. Do 31. 3. 1979 mělo pracoviš ténázev Katedra české
literatury. od 1. 9. 1981 do 31. 8. 1985 bylo do katedry začleněno oddělení
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divadelní a filmové vědy se ZdeĎkem Srnou a ZdeĎkem Smejkalem. Praco-

viště bylo citelně oslabeno vynucen m odchodem o' Suse (31. 8. 1971). Na

místa asistentri pŤišli JiŤí Pavelka (1974) a JiŤí Kudrnáč (1978), do d chodu

odešli J. Hrabák (1978)' B. Marčák (1986) a D' JeŤábek (1987)' kter od
1. 9. 1987 do 30. 6. 1990 prisobil jako profesor konzultant. Místo po B. Mar-

čákovi bylo obsazeno JiŤím Tbávníčkem (l.986-1987), poté Hanou Bočkovou
(od 1987, její pracovní náplĎ je bibliografická a komeniologická). Nově byli
pŤijati odborní asistenti Michaela Horáková, Tomáš Sedláček (do 1990).-Funkci 

vedoucího katedry vykonávali Karel Palas (1970-1976) a Milan

Kopecklf (1976-1990).
Pedagogickou a odbornou činnost rozvíjela katedra ve všech oblastech

literární vědy _ v teorii, metodologii, historii a kritice, a to s v5íraznou ten-

dencí mezislovanskou a komparační. Pro všechny disciplíny byly napsány

učební pomricky _ v letech 1973-1989 celkem devět celostátních vysokoškol-
sk]fch učebnic a pět skript a učebních textri. Kromě toho učitelskf kolektiv

napsal rukověť o české a slouenské literatuŤe a podílel se na dalších učeb-

ních pomrickách určen]fch zahraničním studentrjm t,etní školy slovansk;fch

studii. oa roku 1984 koná kated.ra postgraduální kurs literární a umělecké

kritiky a od roku 1988 se podílela na v]fuce v Ťádném studiu estetiky.

Katedra uspoŤádala vědecké konference ke 150. v:fročí rímrtí Josefa

Dobrovského (1979), o aktuálních otázkáchliteratury na Moravě (1981)'

Literární Bílovice (1982-1989), o teoretickém a metodologickém pŤínosu

katedry literární bohemistiky k rozvoji moderní literární vědy (1985). Jako

léktoii prisobili v zahraničí J. Pavelka (1980-1982 v Jugoslávii a 1988-1990

v USA) a J. Kudrnáč (1987-1989 v Angliil. Studijní pobyty na katedŤe absol-

vovalo čtyricet zahraničních slavistri.
Roku 1990 byly v5pracovány nové studijní plány, mimo jiné byl sestaven

plán jednooborového studia češtiny. Učiteli katedry se stali Milan Uhde

rrgs0-rss+l a JiŤí T!ávníček (od I99I), z pedagogické fakulty pŤišel roku

1991 Zdeněk Kožmín. Vedoucími katedry byli Karel Palas (1990.1991) a

Milan Suchomel (od 1991).
od roku 1990 byla vfrazně posflena qiuka i badatelská činnost v riseku

české literatury 20. století. Rozšíňen byl qfběr pŤednášek a semináŤri, vydá-

ny některé monografie a učební texty' Podnětně zapťrsobil pŤíchod Z.Kož.

mína, zejména jeho zptisob interpretace literárního textu' Interpretační
postupy po svém uplatĎovali také M' Suchomel a J. T!ávníček; první z
jmenovan ch se dále zaměŤil na teoretické a historické otázky prÓzy ana

vzájemn! vztah literární vědy a estetiky, druhf pŤednášel o strukturalismu

a sémiotice a o moderně a postmoderně. Na literaturu z pŤelomu století,

zvláště na dekadenci a secesi se soustŤedi] J. Kudrnáč. Zasvého nedlouhého

učitelského prisobení se osobitě uplatnil M. Uhde vfklady o literatuŤe od

dvacát ch let po současnost. J. Pavelka informoval o novějších trendech

310

literárněteoretickfch. V;Íznamně pŤispěli k obohacení pŤednáškového reper-toáru externí učitelé:'[,' Kunderá u*k.,..y do světové literatury, A. Krato-chvil poučením o ineditní, exilové u k 
"uio*".,utí odsuzované iiteratuŤe,J. Hájek komentáŤi k Literární skupinj a l,te,at,,Ť" na Moravě.

Nezanedbateln je podíl členri kaiedry na literární p"lri.iJi." a jejichčlenství v redakcích a redakčních radáchjzejména ve Tvaru, v Literárníchnovinách, Hostu, Proglasu, Iniciálách, Lisju pro literaturu.
Pokudide o starší litera'turu, hlavním pŤedmětem badatelského zájmuse stala renesance a zvláště man5Írismus a baroko, jak k tomu jiz v pred-chozí-ch letech bylyvytvoŤeny dobré pŤedpoklady v odborné činnosti M. Ko-peckého. Pod jeho vedením pracuje 

"aie.'o.,u 
Komenského díle H. Bočková.Barokní homiletikou se ob.írá M. Horáková, symbolikou v poezii F. Bridelainterní doktorand I. Fic. Dílčí aspekty Komeíslého Života ui.,o*y 

"|ri.t,,p-Ďuje externista J. Skutil.
M. Suchomel konal v letním semestru 1991 qlrrku na vídeřské univerzi-tě' tamtéž pŤednáše] v roc e 7992 a 1995 Z, KoŽmín'Na nově za|ožené S|ez-ské*univerzitě v opavě externě vyučují M. Kopeck1f, K. Palas a V' Válek'

' Pozoruhodně se zqíšila konferenční aktivita, a to na jednáních domácíchi zahraničních (NewYork., Lond n, PaŤíŽ, Amsterdam, bozna,i, a,,á.p"st).Katedra.byla spolupoňadatelem konferánce oleg Sus redivivus.
Katedra spolupracuje s filozofickj.mi a pedagogickfmi fakultami v Českérepublice i v cizině a se společenskovědními risiavy Akademie věd, jmenovi-

tě s Ústavem pro českou literaturu; M. Suchomel je členem jeho vědeckérady a členem redakční rady akademického časopisrrČeská literatura; velicetěsná spolupráce se rczvíjí s brněnsk;Ím pracovištěm stavu.
Na podkladě náwhri zpracovan;Ích'katedrou byly uděleny čestné dokto-ráty Masarykovy univerzity Ludvíku Kunderovi á Josefu šk.,o.".ké*o.
Bohemistickou literární tematikou se nezffdka zab;Ívají také pŤíslušnícijin;'ch kateder, a to zpravidla v komparaci s problematir.o" 

"r..iii.p"J"ri-zace: uvedení si zaslouží zejména slavista I. borovsk;Í, rusistka D. Kiicova,romanisté J. Fryčer a I. Seidl, germanisté J. Munzar aZ.MareÓek, klasickáfiloložka J. Nechutová, muzikolog R. Pečman, historik J. Válka.

O-d .za|ožení Masarykovy univerzity byla věnována pozornost Slovensku.
Nejprve to byla lektorská cvičení, veaena od školního roku lg2!J22A]oisem
Gregorem, kter v rámci jazykov;ich cvičení probírď s posluchači i základnídíla klasické slovenské literatury. A. Gregáa kter prisobil na fakultě odsamého začátkujako lektor slovenskéhojazyka, má o rozvoj brněnské slova-kistiky největší zásluhy. I na Slovensku byty,po právu oceněny, svědčí o
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divadelní a filmové vědy se ZdeĎkem Srnou a ZdeĎkem Smejkalem. Praco-

,,isto tyto citelně oslabáno vynucen m odchodem o' Suse (31. 8. 1971). Na

mís1u ásistentri pŤišli JiŤí Pavelka (igza) a.rili x,'drnáč (1978), do drichodu

odešli J. Hrabák (1978)' B. Marčák (1986) a D. JeŤábek (1987), kter od

1. 9. 1987 do 30' 6. 1990 prisobil jako profesor konzultant. Místo po B. Mar-

oákovi bylo obsazeno JiŤím Tbávníčkem (1986-1987), poté Hanou Bočkovou

(od r9sí, jeji pracovní náplĎ je bibliografická a komeniologická). Nově byli

pŤijati oa!o'"i asistenti.Michaela Horáková, Tomáš Sedláček (do 1990).

h..-t."i vedoucího katedry vykonávali Karel Palas (1970-1976) a Mi]an

Kopeck (1976-1990)'.Pedagogickouaodbornoučinnostrozvíjelakatedravevšechoblastech

literární věáy - v teorii, metodologii, historii a kritice, a to s vyraznou ten'

dencí mezislovanskou a komparační. Pro všechny disciplíny byly napsány

učebnípomricky-vletech1973.1989ce]kemdevětcelostátníchvysokoškol.
.t.Ý.r,trr"r.'ic á pět skript a učebních textri. Kromě toho učitelsk.í kolektiv

;;p*i;k"; eť,b askaá slouenshé literatuŤe a podflel se na dalších učeb-

.,ict,pom.ict.áchurčenychzahraničnímstudent mLetníškolyslovanskych

studij. od roku 1984 koná katedra postgraduální kurs literární a umělecké

kritiky a od roku 1988 se potlílelá na vyuce v Ťádném studiu estetiky'

Kát"d,u uspoŤádala věiecké konference ke 150. vyročí rímrtí Josefa

Dobrovského (1979), o aktuálních otázkáchliteratury na Moravě (1981)'

Litet árli BíIovice ( 1982 - 19 89), o teoretickém a metodolo gickém pŤínosu

k.tedry tit"'ární bohemistiky k rozvoji moderní literární vědy (1985). Jako

iéwon p.i.ouili v zahraničí J. Pavelka (1980-1982 v Jugoslávii a 1988-1990

v USA) a J. Kudrnáč (1987-].989 v Anglii). Studijní poby'ty na katedŤe absol-

vovalo čtyŤicet zahraničních slavistri.
nom iggo byly vypracovány nové studijní plány, mimo jiné byl sestaven

plán jednoobo'á.,er,o .t''aia rástiny. Učiteli katedry se stali Milan.Uhde

irggd-rsgal a JiŤí T!ávníček (od lggt), z pedagogické fakultypilšel roku

1991ZdeněkKožmín.Vedoucímikatedrybyl iKare lPa las(1990-1991)a
Milan Suchomel (od 1991).

od roku 1990 byla vfrazně posílena vfuka i badatelská činnost v riseku

české literatury 2o. stolátí. RozšíŤen byl vjběr pŤednášek a semináŤri, wdá.

ny některé monografie a učební texty' Podnětně zaprisobil pŤíchod Z.Kož-

rriína, zejména jeho zprisob interpretace literárního textu. Interpretační

ililp';" s.,e* uplátrovali také M' Suchomel a J. T!ávníček; první z

j*u,,#u"Ý.t' se dále zaměŤil na teoretické a historické otázky prÓzy ala

vzájemny vztah literární vědy a estetiky, druhf pňednášel o strukturalismu

a sámiotice a o moderně a postmoderně. Na literaturu z pŤelomu století,

zvláštěnadekadenciu,".".isesoustŤedilJ.Kudrnáč.Zasvéhoneďlouhého
učitelského prisobení se osobitě uplatnil M. Uhde vfklady o literatuŤe od

d.vacát1fch let po souČasnost. J. Páveka informoval o novějších trendech
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literárněteoretick ch. V;fznamně pfi spěli k obohacení pŤednáškového reper.
toáru externí učitelé: L' Kundera exkursy do světové literatury, A. Krato-
chvil poučením o ineditní, exilové a k zapomenutí odsuzované literature,
J. Hájek komentáŤi k Literární skupině a literatuŤe na Moravě.

Nezanedbateln je podíl členri katedry na literární publicistice a jejich
členství v redakcích a redakčních radách, zejména ve Tvaru. v Literárních
novinách, Hostu, Proglasu, Iniciálách, Listu pro literaturu.

Pokud jde o starší literaturu, hlavním pňedmětem badatelského zájmu
se stala Tenesance a zvláště manyrismus a baroko, jak k tomu již v pŤed-
chozích letech bylyvytvoŤeny dobré pňedpokladyv odborné činnosti tt,i. xo.
peckého. Pod jeho vedením pracuje edičně na Komenského díle H. Bočková.
Barokní homiletikou se obírá M. Horáková, symbolikou v poezii F. Bridela
interní doktorand I. Fic. Dílčí aspekty Komenského života a tvorby zpŤísrup.
Ďuje externista J. Skutil.

M. Suchomel konal v letním semestru 1991 q|ruku na vídeřské univerzi-
tě' tamtéŽ pŤednášel v roc e Lg92 a 1995 Z.Kožmín. Na nově za|ožené Slez-
ské univerzitě v opavě externě vyučují M. Kopeck]f, K. Palas a V. Válek.

Pozoruhodně se zqfšila konferenční aktivita, a to najednáních domácích
i zahraničních (New York, Lond;Ín, PaŤíž, Amsterdam, PoznaĎ' Budapešť).
Katedra byla spolupoŤadatelem konference oleg Sus redivivus.

Katedra spolupracuje s filozofick;foni a pedagogick;foni fakultami v České
republice i v cizině a se společenskovědními rístavyAkademie věd, jmenovi-
tě s Ústavem pro českou literaturu; M. Suchomel je členem jeho vědecké
rady a členem redakční rady akademického časopisu Česká liteiatura; velice
těsná spolupráce se rozvíjí s brněnsk;Ím pracovištěm ristavu'

Na podkladě náwhri zpracovanych katedrou byly uděleny čestné dokto-
ráty Masarykovy univerzity Ludvíku Kunderovi a Josefu Škvoreckému.

Bohemistickou literární tematikou se nez Íídka zabjru ají také pŤíslušníci
jin;fch kateder, a to zpravidla v komparaci s problematikou vlastní speciali-
zace: uvedení si zaslouŽí zejména slavista I. Dorovsk;Í, rusistka D. Kšicova.
romanisté J. Fryčer a I. Seidl, germanisté J. Munzar aZ.MateÓek, klasická
filoložka J. Nechutová, muzikolog R. Pečman, historik J. Válka.

od za|oŽení Masarykovy univerzity byla věnována pozornost Slovensku'
Nejprve to byla lektorská cvičení, vedená od školního roku lg27]22A]oisem
Gregorem, kteq/ v rámci jazykoqÍch cvičení probíral s posluchači i základní
díla klasické slovenské literatury. A. Gregor, kter;Í prisobil na fakultě od
samého začátkujako lektor slovenskéhojazyka, rná o rozvojbrněnské slova-
kistiky největší zásluhy. I na Slovensku byly po právu oceněny, svědčí o
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tom fakt, že Gregor byl zvolen za mimoŤádného člena Učené společnosti
ŠaÍiírikovy (jejími členem byli i F. Wollman a J. Vilikovskf) a že byl povolán
do jazykozpytného odboru Matice slovenské.

Slovenská literatura byla vykládána také v pŤednáškách české literatu-

ry, pŤičemŽ se zdtirazĎovaly vzájemnévztahy a styky mezi těmito literatu-
rami. Speciání pŤednáška (i semináŤ) ze slovenské literatury byla zaŤazena
do plánu studia ve školním roce 1934/35; uskutečnil ji F. Wollman, ktery
souběŽně prisobil na bratislavské filozofické fakultě a dobŤe znal kulturní
i literární prostŤedí slovenské. S pŤíchodem J. Vilikovského (1939)' kterÝ
pŤešel do BrnazBratislavy, se ještě více posílily možnosti pěstování literár-
ní slovakistiky na brněnské fakultě. Tomuto qivoji však zabránila 2. světo-
vá válka a uzavŤení českfch vysok;fch škol' Hned ve školním roce 1946/47
pŤednášel J. Vilikovsk1f o počátcích slovenské literatury a J. Hrabák se
věnoval slovenské literatuŤe 19. století. A. Grund zaŤadil do pŤednášek z
české literatury i vfklady o literatuŤe slovenské, stejnějako ostatní pŤed.
nášející v ďalších letech (A. Závodsk;Í, D. JeŤábek, M. Kopeckf, K. Palas).
od školního roku 1950/51 byla v plánu vfuky samostatná pŤednáška ze
slovenské literatury, kterou zprvu konal A. Závodskf, později, od školního
roku 1953/54, A. Gregor a od roku L963l64 V. Válek.

Nn.loÚr,pŽrrň-lŠÍ ra.uh.tÍ PI'JBLIKAcE oD RoKU 1989

DUŠAN JEŘÁBEK:
o n rodllí literaturu, Praha 1989.

MIIÁN KoPEcKÝ:
Komenskj jako wnělec sloua, Brno 1992.

ZDENĚK KoŽMÍN:
Zuětšeniny ze stylu bratÍí Čop,brž, Brrro 1989.
Umžní básně' Brno 1990.
SkÓ'cel. Brno |994.

ZDENĚK KoŽMÍN - JIŘi TRJIVNÍČDK:
Česk poezfu od' 40. kt do současnosti, Brno 1994.

MrlÁN sUcHoMEL:
Literatura z času hrize' Brno 1992.

OLEG SUs:
Estetické problémy pod' napětím, Praha 1992.

LITERÁR^IĚvĚDNÁ B OHEMISTIKAI{A PEDAGoGICIG EAIrutTE .rnročnsxn unrrrrcnzrr
v čnsrfcn BUDĚJovICiaH

Literární bohemistická studia byla na českobudějovické pedagogické fakultěpěstována odjejího založení v roce 1948' organizaene byla po d]ouhou dobuzačleněna do katedry filologie, sdružující i Jalší literárně ajazykově orien-
tované obory. Vroce 1990 se osamostatnila katedra českéhojázyka a lite-ratury, samostatné literárněvědné pracoviště existuje od rot.u tggz.

K vjraznějším osobnostem p sobícím v Českych Bud;jo;icíc}t; for-mujícím pozitivně tváŤ zdejší literární bohemistiky od šedesát5ich let do
:Hi"kl 

let osmdesá{ychpatŤili zejména profesor dr. Stanislav cirtu' cs".(badatelské zaměŤení na literaturu pro doii a mládeŽ a na regionďní litera-
turu) a profesor dr. JosefLála (literatura 19. století, dtouřotet;i l zkum
čtení a literární recepce žákri základních škol). Podněty zejménáv áblasti
starší literatury piinesl nav zdory své jazykovědně orientováno specializaci
i profesor dr. František CuŤín, CSc. Jejich zásluhou se počalo p vodně ryzepedagogické pracoviště postupně piiklánět i k badatetsto tinnosti, 

":e:,"npodnětri čerpala i nynější stŤední generace: docentka dr. BoŽena Plánská,
CSc' (zaměŤení na současnou literaturu, od roku 1995 p sobí na VŠP Hra-
dec Králové) a docent dr. Jaroslav Toman, CSc. (akcent na literaturu pro
d:ti a mládež,r4fzkum dětského čtenáŤství, autorstvÍ čítanek pro 2.-5'tÍídu
ZS)' od poloviny osmdesáQ/ch let se postupně prohlubovalá specializace
dalších pracovníkri: docen_t dr. DaliboiTureÉek, CSc' (literatura 19. stoletÍ,
zejména obrozenská), dr. Vladimír Papoušek, bsc' (literatura 1. poloviny
20. století), dr. Věra Pospíšilová (starsi literatura). od devadesábích let
se postupně profiluje i nejmladší vědeckopedagogická generace ia'. u.
Bauer - poezie po roce 1945; dr. M. Zelenka, CSc. - literární teorie) a sou-
časně se posiluje i didaktické zaměŤení na dramatickou q/chovu a tvoŤivou
didaktiku (dr. František Zborník, mgr. Jana Skálová).

Driraz na vědeck;f základ vysokoškolské pedagogické práce zesílil zeimé-
na po roce 1990. Členové katedry spoluprácují . Úel bx r"i i",ti"""
česhé literatury D. T\rreček ana Slouníki česhjch spisouatelt) od, roku 1945
V Papoušek), konají vyŽádané domácí i zahraniční pŤednášky (FF UK Pra-
ha, slavistické instituty v Bonnu a New Yorku, PF MU Brno atd.), jsou
nositeli grantri (D. T\rreček pro období 1995-1997 na téma Česhé obrozlnsne
diuadlo a rahoushé pŤedměstshé scény _mezinárodní grant StŤedoevropské
univerzity; spolu s V. Papouškem a F' Zborníkem dále pro rok 1995 nuku,,

312

Lit'

313




