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LITERÁRNÍ ancHÍv
JAKo PRAMEN LITERÁRNEHIsToRICrÉrro BÁDÁIYÍ

ZUZANA POKORNA

spolkem za|oženého Schi]lerova muzea (na pŤelomu století), kteÚ.'shromaŽ-
d'uje, ochraĎuje tištěné a rukopisné pŤameny novější a současné německy
psané literatury, vědeckyj e zpracováváa prezentujeje,'. (Za všechny pozris-
talosti jmenujme fondy K. T\rcholského W. Hauffa a L. Uhlanda.)

Tlochu odlišnou institucíje vídeĎsk;i Literaturhaus, kter1Í se sám speci-
fikuje jako .'místo setkávání, burza nápadri, informační centrum pro litera-
turu s aktuálními službami.'. Je to dokumentační stŤedisko pro literaturu,
které slouží i jako '.ochránce zájrn autorri a pňekladatelri''. ZaloŽeno bylo
v roce 1991. Najdeme zde fondy H. Brocha, F. Werfela, nakladatelské archí-
vy, sbírku autografii.

Ještě se waťme zpět k tuzemsk;fon institucím. Literární archív, privodně
oddělení Národního m|Jzea, se v šedesáfiích letech našeho století osamostat-
nil a stal se součástí muzea pro českou literaturu _ Památníku národního
písemnictví. Archív získal pŤedevším po 2. světové válce velké mnoŽství
fondri - napŤíklad K. Hlaváčka, K. Teigeho, R. Weinera, E. Basse a sbírky
Karáskovy galerie. Nyní patĚí Literární archív se sv;/mi více než 1600 fondy
(což je asi 6 milionrj archívních jednotek) k největším takto specializovan;Ím
literárním archívrim v Evropě. Je základem pro bádání nejen bohemistti'
aťjiž literárněvědn;fch, nebo jazykovědn;ích, n1ÍbrŽ i germanistri (pro velk
soubor germanik a celych fond či jejich částí pražsk1/ch německy píšících
autorti' včetně F. KaÍky) a pro kulturní historiky obecně. Mastní téžŤadu
velk1ich fondri v]/značnych nakladatelství, celkri, kteréještě čekají na své
badatelské vy'těžení.

Jak se s tímto bohatstvím pracuje? Líterárni archív prijčuje prezenčně
ke studiu téměÍ všechny materiály ze zptacova\1ich fondri, za určit1fch
podmínek i z nezpracovanfch, nejvzácnější archiválie potom na mikrofil-
mech; umoŽĎuje kopírování' K dispozici je fotoarchív s desetitisíci pozitivy
i negativy. Studium rrizn1fch verzí rukopisri děl je nezby'tné pro editory,
poznání korespondence a dokladrije cenn1Ím zdrojem pro chápání vazeb
v životě a díle sledovanych autorri.

SamozŤejmostí je prezentování archívního materiálu formou vystav a
komentovan;Ích edic ve sbornících' které Literární archív vydává.

Pro badatele se otevírají pŤi studiu v Literárním archívu nové perspek-
tivy v tom smyslu, že počítačové zpracování dat umožní v dohledné době
zájemci rychlou orientaci ve fondech a snazší v;/'běr materiálu. Dále hodlá
Literární archív vbrzku zavést pro badatele další sluŽbu - prijčování video-
kazet z videotéky budované od roku 1989, které zachycují semináŤe, kon.
ference a pŤednášky literárních historikri a vědc a taktéž rozhovory a
besedy odbornfch pracovníkri archívu se spisovateli, domácími i exilov5ími.
Za všechna tato setkání jmenujme rozhovory s L. Fuksem, J. Hiršalem,
L. Vaculíkem, P. Tigridem, J. Madislavem, A. opaskem a D. Hodrovou.

Literární archív je institucí, která shromažd'uje, zpracovává, ďá]levyužívá
pro prezentaci a zájemcrim.badatelrim zprostŤedkovává ptivodní listinn

materifl _ prameny k dějinám literatury a, dle povahy, v bec ke kulturním

dějinám. HovoŤíme zde pŤedevším o rukopisech spisovatelri, básníkri a věd-

c':, aate o korespondenci t]fchž a o dokladech Ťední povahy, fotografiích

vížícíchse k jejich životu a dílu, tak jak byly tyto materiály pŤevzaty (kou-

peny či ziskány darem) v rámci pozristalostí rriznymi institucemi.. -o 
;ut.o organizace jde? V plwní Ťadě jsou to oddělení muzeí, která v

Čechacrr _ jako napŤíklad v Národním muzeu - vznikají v 19' století s cílem

shromaždbvat památky písemné povahy, dokazující svébytnost národa a
jeho schopnost samostatné existence, kulturní emancipace a jazykové zdat-

nosti. Tak vzniká po za|ožení Národního muzea v Praze roku l8l8 jižbrzy

(1822) oddělení shromaŽd'ující písemné památky, ježbyly zprvu získávány

a spravovány nahodile. Základem se staly pozristalosti J.Dobrovského, P.J.

ŠaiaŤíka, J. Jungmanna' F. Palackého, později K.J. Erbena, F. L' Čelakov-

ského' K. H. Máchy, B. Němcové a K. Havlíčka, obsahující rozhodující pra-

meny k dějinám českého národního obrození. (Z tohoto oddělení vzn1ká
pozdější literární archív.) V prriběhu 19. století pŤibÝvá kontinuálně další

materiáI. _ Podobně je konstituováno literární oddělení v brněnském

muzeu.
Instituce poněkud jiného typu vznikají spontánně jako památníky spiso-

vatel , rodné domky, světnice či pŤímo muzea toho jména (P Ťzruče v

opavě, B' Němcové v České Skalici, J. V. Sládka ve Zbirohu, K. Capka ve

S[rži a podobně). obdobná tradice je dosti silná i v zahraničí (namátkou

Německo' Francie, Dánsko). Zde jsou jednak pietně uchovávány trojroz-

měrné pŤedměty ze žtvota osobností (kolébka F. Palackého), jednak písemné

materiály ke studiu jejich díla (napŤíklad korespondence B. Němcové v

České Skalici).
Instituce pramenného bádání vznikají samozŤejmě v zahtan1čí též _

a to několikerého typu. Jsou tojednak pŤíslušná oddělení muzeí a knihoven,
jednak muzea věnovaná určitému autorovi (Mickiewiczovo ve Varšavě,-Pett'fiho 

v Budapešti), kde je autorova poztistalost jádrem dalŠích sbírek,
jednak literární archívy toho jména a tzv. ,.domy literatury'. (Berlín, VídeĎ).

Jen krátce o dvou institucích posledně jmenovan5ích typri: Literaturar-

chiv v Marbachu (SRN) je založen r.oku 1955 jako pokračovatel Schilleroqim
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LITERÁRNÍ encHÍv
JAKo PRAMEN LITERÁRNEIIISToRICrÉIIo BÁDÁIYÍ

ZUZANA POKORNA

spolkem za|oženého Schillerova muzea (na pŤelomu století), ktery ''shromaŽ-

d'uje, ochrařuje tištěné a rukopisné pŤameny novější a současné německy
psané literatury, vědecky je zpracovává a prezentuje je... (Za všechny poztis-
talosti jmenujme fondy K. T\rcholského W. Hauffa a L' Uhlanda.)

Tlochu odlišnou institucíje vídeĎsk1f Literaturhaus, kter1í se sám speci.
fikuje jako'.místo setkávání, burza nápadti, informační centrum pro litera-
turu s aktuálními sluŽbami''. Je to dokumentační stŤedisko pro literaturu,
které slouŽí i jako ,.ochránce zájrnri autor a pňekladatelri.'. Založeno bylo
v roce 1991. Najdeme zde fondy H. Brocha, F. Werfela, nakladatelské archí-
vy, sbírku autografii.

Ještě se vraťme zpět k tuzemsk}ím institucím. Literární archív, plivodně
oddělení Národního muzea' se v šedesátrích letech našeho století osamostat-
nil a stal se součástí muzea pro českou literaturu - Památníku národního
písemnictví. Archív získal pŤedevším po 2. světové válce velké množství
fondri - napŤíklad K. Hlaváčka, K. Teigeho, R. Weinera, E. Basse a sbírky
Karáskovy galerie. Nyní patŽí Literární archív se svymi více než 1600 fondy
(což je asi 6 milionri archívních jednotek) k největším takto specializovan;Ím
literárním archívrim v Evropě' Je základem pro bádání nejen bohemistri,
aťjiž literárněvědn;/ch, nebo jazykovědn ch, n;íbrŽ i germanistri (pro velky
soubor germanik a celych fond či jejich částí pražsk1/ch německy píšících
autor , včetně F. KaÍky) a pro kulturní historiky obecně. Mastní téžŤaďu
velk5ich fondti v]/značnych nakladatelství, celk , kteréještě čekají na své
badatelské vy'těžení.

Jak se s tímto bohatstvím pracuje? Líterárni archív prijčuje prezenčně
ke studiu téměŤ všechny materiály ze zptacovan1ich fondri, za určit;Ích
podmínek i z nezpracovan;ich, nejvzácnější archiválie potom na mikrofil-
mech; umoŽĎuje kopírování' K dispozici je fotoarchív s desetitisíci pozitivy
i negativy. Studium rrizn1fch verzí rukopisri děl je nezbytné pro editory,
poznání korespondence a dokladrije cenn;Ím zdrojem pro chápání vazeb
v životě a díle sledovan;Ích autorri.

SamozŤejmostí je prezentování archívního materiálu formou vystav a
komentovan;Ích edic ve sbornících, které Literární archív vydává'

Pro badatele se otevírají pňi studiu v Literárním archívu nové perspek-
tivy v tom smyslu, že počítačové zpracování dat umožní v dohledné době
zájemci rychlou orientaci ve fondech a snazší v1/'běr materiálu. Dále hodlá
Literární archív vbrzku zavést pro badatele další sluŽbu - prijčování video.
kazet z videotéky budované od roku 1989, které zachycují semináŤe, kon-
ference a pŤednášky literárních historikri a vědc a taktéž rozhovory a
besedy odbornfch pracovníkri archívu se spisovateli, domácími i exilov1/'mi.
Za všechna tato setkání jmenujme rozhovory s L. Fuksem, J. Hiršalem'
L. Vaculíkem, P. Tigridem, J. Vladislavem, A. opaskem a D. Hodrovou.

Literární archív j e institucí, která shroma žďuj e, zpr acov áv á, ďá]le v y užív á

pro prezentaci a zájemcťrm.badatelrim zprostŤedkovává ptivodní listinn

materiál _ prameny k dějinám literatury a, dle povahy, vribec ke kulturním

dějinám. HovoŤíme zde pŤedevším o rukopisech spisovatelri, básníkri a věd-

c':, aate o korespondenci tychž a o dokladech Ťední povahy, fotografiích

vížicíchse k jejich životu a dílu, tak jak byly tyto materiály pŤevzaty (kou-

peny či získány darem) v rámci pozristalostí rriznymi institucemi.. -o 
jut.o organizace jde? V první Ťadě jsou to oddělení muzeí, která v

Čechacn _ jako napŤíklad v Národním muzeu - vznikají v 19. století s cílem

shromaždbvat památky písemné povahy, dokazující svébytnost národa a
jeho schopnost samostatné existence, kulturní emancipace a jazykové zďat-

nosti. Tak vzniká po za|ožení Národního muzea v Praze roku 1878 jižbrzy

(1822) oddělení shromaŽd'ující písemné památky, ježbyly zprvu získávány

a spravovány nahodile. Základem se staly poztistalosti J.Dobrovského, P.J.

šui"rir.a,.l. jungmanna' F. Palackého, později K.J. Erbena, F' L' Čelakov-

ského, K. H. Máchy, B. Němcové a K. Havlíčka, obsahující rozhodující pra-

meny k dějinám českého národního obrození. (Z tohoto oddělení vzn1ká
pozdější literární archív.) V prriběhu 19. století pŤibÝvá kontinuálně další

materiáI. - Podobně je konstituováno literární oddělení v brněnském

muzeu.
Instituce poněkud jiného typu vznikají spontánně jako památníky spiso-

vatelrf, rodné domky, světnice či pŤímo muzea toho jména (P. Bezruče v

opavě, B' Němcové v České Skalici, J. V. Sládka ve Zbirohu, K. Capka ve

strzi a podobně). obdobná tradiceje dosti silná i v zahraničí (namátkou

Německo' Francie, Dánsko). Zde jsou jednak pietně uchovávány trojroz-

měrné pŤedměty ze Žívota osobností (kolébka F. Palackého), jednak písemné

materiáIy ke studiu jejich dfla (napŤíklad korespondence B. Němcové v

České Skalici).
Instituce pramenného bádání vznikají samozŤejmě v zahtan1čí též _

a to několikerého typu' Jsou tojednak pŤíslušná oddělení muzeí a knihoven,
jednak muzea věnovaná určitému autorovi (Mickiewiczovo ve Varšavě,-Pet.jfiho 

v Budapešti), kde je autorova pozristalost jádrem dalších sbírek,
jednak literární archívy toho jména a tzv. ,.domy literatury'' (Berlín, VídeĎ).

Jen krátce o dvou institucích posledně jmenovan5í'ch typri: Literaturar-

chiv v Marbachu (SRN) je založen r'oku 1955 jako pokračovatel Schilleroqim
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VÝoĚn axcÍ npar-rzovemÝcrr v PauÁrNÍxu NÁnooxÍrro pÍsnnrnrcrvÍ
v LETECH 1992-1995

VÝsTA!'Y

v.z.D.o.R. _ samizdatová a exilová literatura
SalÓn literárních kuriozit
Praha Mariny Cvetajevové
PÍírristky Památníku národního písemnictví
André Breton a surrealismus v Čechách
česká literatura 1938.1945
Sláva a smrt - věčnost a konečnost v Životě a díle česklch spisovatelri
Dobrj den, pane KoláŤ _ koLáŽe J. KoláŤe spolu s korespondencí M. Vaculíkové
Penk]ub - prriiez činností (1924.1948)
Moderní revue 1894-1925 _ ve spolupráci s Národní ga.lerií
Literatura a fiIm _ ke 100. qfročí kinematografi.e

PUBLIKAoE

sbotnik Literá'rní archíu č.25 - věnován samizdatové a exilové literatuŤe
sborník Bolruslou Balbín a kultura jeho doby u Čechdch
sborník Literá,rni archíu é. 26 - Pr uodce po fond,ech literá'rního archíuu Památníku nÓrodního
písemnictví
sborník Litenirní, archíu é.27 _ Česh l,iteratura doby baroka
Vyjde sborník materiálri z konference k fenoménu Moderní revue v české ku]tuŤe

PoŘADY

Liter:írní cyklus o barokní literatuňe
Mikulášsk literární festival - každoročně od roku 1993
Velikonoční literární festivď - besedy, pŤednášky, autorská čtení
Komentá-Ťe k literrírním žrírrr m a směrrim - cyklus pro stŤední školy
1995 _ Cyklus besed s česk;imi spisovateli a spisovatelkami (L. Vaculík, A. Berková, I. KIíma
a další)
Sudé Ďtwtky v Penklubu - autorské čtení (Sylvie Richterová, Jan VodĎanskf) - podzim 1995

USTAV PRO CESKOU LITERATURU
AKADEMIE vĚD čpsxÉ REPUBLIKY

VZNIK Úsmvu PRo čEsKoU LITERAII]RU
A PRVNÍ oBDoBÍ JEHo črrwosrr

RUDOLF HAVEL
(1911-1993)

Když byl zŤízen Ústav projazyk českf prostou pŤeměnou KanceláŤe Slovníku
jazyka českého, která existovala již ve dvacát ch letech, začalo se roku
1946 jednat ve III. tŤídě České akademie věd a umění (tj. ve tffdě, která
pečovala ojazykovědu a ]iterární vědu) také o zÍízení Ústavu pro českou
literaturu' Byla utvoŤena zvláštní komise, aby vypracovala organizační
Ťád a nawhla obecně hlavní rikoly ristavu. Komisi tvoŤ.ili členové III. tŤídy
ČRvu: Karel Hrdina (klasick:Í fiiolog, editor a vykladač humanistick ch
památek, pŤekladatel Kosmovy Kroniky), Jan MukďovskÝ (estetik a literrární
teoretik), A]bert Pražák (historik české a slovenské literatury), Bohumil
Ryba (klasick;Í filolog, medievalista), Karel Svoboda (klasickÝ filolog),
František Šimek (historik staré české literatury, editor jejích památek),
Josef Vašica (profesor teologické fakulty, historik církevněslovanského
umění a staročeské literatury) a Frank Wollman (historik slovansk ch
literatur). Z nečlenri byli pŤizváni: literární historik bohemista Jan
Blahoslav Čapek (Arne Novák Ťftal: .'J. B. Čapek zvan;f Čapeček,'), historik
slovans\fch literatur Julius Dolansk (dŤíve Heidenreich) a polonista Karel
Krejčí. Jednatel a spiritus agens komise byl historik české literatury Antonín
Grund. organizační Ťád byl schválen II.6.7947 a otištěn ve Věstníku
CAVLI (roč. 46, s. 61-64). Podle něho měl mít ristav tŤi obory: obor pro dějiny
české literatury' obor pro styky s literaturami jinfmi a obor pro teorii
literatury. Podle toho byli také navrženi vedoucí těchto oddělení: Albert.Pražák, 

Frank Wollman a Jan Mukďovsk;f, kteŤí se měli vždy po roce stŤídat
jako Ťeditelé celého ristavu. Zástupcem vedoucího literárněhistorického
oddělení byl Antonín Grund, o němž se pŤedpokládalo, Že bude stál;fm
zástupcem všech Ťeditelri. Za hlavní rikoly bylo ristavu určeno organizovat
českou práci literárněvědnou, poŤádat a vydávat k této práci materiríl (edice,
sborníky, monogTafie' poŤádat diskuse a podobně), pracovat na rikolech,
které potŤebují kolektivní spolupráci (tedy vytváŤení t]Ímri), a navazovat
pracovní styky s literární vědou jinfch národri, pŤedevším slovansk ch'
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