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VÝoĚn AKCÍ REALIzovA]YÝcH v PAMÁTNÍKU NÁRoDNÍHo PÍsEn/fi.IIcTvÍ
v LETECH 1992-1995

VÝsTA!'Y

v.z.D.o.R. _ samizdatová a exilová literatura
Sa]Ón literárních kuriozit
Praha Mariny Cvetajevové
PŤírristky Památníku národního písemnictví
André Breton a surrealismus v Čechách
Česká literatura 1938.1945
Sláva a smrt - věčnost a konečnost v Životě a díIe českfch spisovatelri
Dobrj den, pane KoláŤ _ koLáŽe J. KoláŤe spolu s korespondencí M. Vaculíkové
Penklub _ prriiez činností (1924.1948)
Moderní revue 1894-1925 _ ve spolupráci s Národní gďerií
Literatura a fiIm - ke 100. q|ročí kinematografie

PUBLIKAoE

sbotnik Literární archíu č.25 - věnován samizdatové a exilové literatuŤe
sborník Bo zslau Balbín a kultura jeho doby u Čech ch
sbornír' Lifurárni archíu č. 26 - Pr uodce po fond,ech literá'rního archíuu Pam tníku ndrodního
písemnictuí
sbornik Litenirní archíu é.27 _ Česh literatura doby baroka
Vyjde sborník materiálri z konference k fenoménu Moderní revue v české ku]tuŤe

PoŘADY

Literární cyklus o barokní literatuňe
Mikulášskf literární festival _ každoročně od roku 1993
Velikonoční literárnÍ festivď - besedy, pňednášky, autorská čtení
KomentáŤe k literrírním žrírrrrim a směrrim - cyklus pro stňední školy
1995 - Cyklus besed s česk]Ími spisovateli a spisovatelkami (L. Vaculík, A. Berková, I. KIíma
a da]ší)
Sudé čtwtky v Penklubu - autorské čtení (Sylvie Richterová, Jan VodĎanskf) - podzim 1995

USTAV PRO CESKOU LITERATURU
AKADEMIE vĚD čpsxtí REPUBLIKY

vzMK Úsrnvu PRo čEsKoU LITERAIIIRU
A PR\rNÍ oBDoBÍ JEHo črrwosrr

RUDOLF HAVEL
(1911-1993)

Když byl zŤízen Ústav projazyk čes\f prostou pŤeměnou KanceláŤe Slovníku
jazyka českého, která existovala již ve dvacálfch 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 nawh]a obecně hlavní rikoly ristavu. Komisi tvoŤjli členové III. tŤídy
Čevu: Karel Hrdina (klasickÝ filolog, editor a vykladač humanistick ch
památek, pňekladatel Kosmouy Kroniky), Jan Mukďovs\f (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;fch
literatur). Z nečlenri byli pŤizváni: literární historik bohemista Jan
Blahoshv Čapek (Arne Novák Ťíkal: '.J. B. Čapek zvan;f Čapeček,'), historik
slovansk ch literatur Julius Dolansk;f (dŤíve Heidenreich) a polonista Karel
Krejčí. Jednatel a spiritus agens komise byl historik české literatury Antonín
Grund. organizační Ťád byl schválen II.6.1947 a otištěn ve Věstníku
Čevu (ror. 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.Ptažák, 

Frank Wollman a Jan Mukďovsk , kteÍí se měli vždy po roce strídat
jako Ťeditelé celého ristavu. Zástupcem vedoucího literárněhistorického
oddělení byl Antonín Grund, o němž se pŤedpokládalo, že bude stál;fm
zástupcem všech Ťeditel . 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, pňedevším slovansk ch'
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Takto nawhovan;f ristav zahájí| činnost I. záÍí 1948. Prvním Ťeditelem
byl Albert Pražák pro rok 1948.49 (vždy od záŤí), druh:Ím Frank Wollman
(1949-50)' tŤetím Jan MukaŤovsk;i (1950-51). V dalším roce (1951-52) měl
b t opět Albert Pražák, ale ten se funkce vzdal pro nemoc' a zŤejmě í z
dťlvodri politick;ich. Ředitelem se stal Jan MukaŤovsk1f a zristal jím až do
roku ]-962. (Václav Čern;í má ve sv5ich Parnětech chyby.)

Prvními pracovníky, kteŤí nastoupili onoho 1. záíi 1948, byli Žáci
A.PraŽáka doktor Josef Moravec (obecně zvan]f Pepíček, 1904.1976) a doktor
Josef Polák, dále Žákyně F. Wollrnana Felicitas Wiinschová (1914-1986)
a doktor Rudolf Havel' První byli stŤedoškolští profesoŤi, kteŤí pro tuto
práci dostávali od ministerstva školství placenou dovolenou, R. Havel pŤešel
z Ustavu pro jazyk česk;!'. Místnosti byly ve druhém poschodí dnešní
KanceláŤe Akademie věd na Národní tŤídě. Konec roku a začátek roku 1949
byl věnován zaíizování írstavu. Protože R. Havel byl v pŤátelsk;!'ch i
pracovních stycích s A. Grundem, znal ho A.PtaŽák, dŤíve v Brně byl žákem
F. Wol]mana a J. MukaŤovskémtr dělal korektury druhého vydání Kapitol,
pŤecházela většina vnitŤních organizačních povinností na něho. Ažkdyž
pŤišla z Národního muzea do ristavu (1950) paní Ludmila TesaŤová, sice
jako archiváŤka a dokumentaristka, pŤevzala většinu administrativních
a jin;ích prací včetně ríčetnictví ona' Finance na provoz jsme dostávali z
Ťeditelstvi Čevu, kde vládl Ťeditel Šeplav5i, ríčetní pan-í Kozáková a
sekretáŤka slečna RtiŽičková, všichni neríŤednicky vlídní' Učetnictví bylo
jednoduché, vedené zásadou ''nic jsem neukradl, musí to b;/t v poŤádku',.
A bylo. Dostaljsem tŤeba do kapsy 30 000 Kčs a šeljsem kupovat. Lacino
jsem koupil ze zrušeného Kravatkltrbu dvě kŤesla, konferenční stolek, skŤíĎky
a zasklené skŤíně; tyjsou dosud v ristavu pouŽívány. Pakjsem šel k velké
nábytkáŤské firmě (nevím už ke které), Ťekl, že potŤebujeme tolik a tolik
psacích stolri, takov ch a takov;Ích skffní, vzali si míry na regály a do pril
roku jsme měli u čeho sedět. T} stoly a skŤíně slouží dodnes. Táž firma
pak dělala regály ristavní knihovny na Strahově.

V Ťíjnu 1948 zemŤel katolick literární historik a bibliograf Vilém
Bitnar. Koupili jsme jeho nevelkou knihovnu a biograficklf a bibliografick;f
materiál (zpracovany ovšem osobitě, což se ukázalo málo vhodn].ím), a tím
byl položen základ ke knihovně a k jakémusi dokumentačnímu oddělení.
V roce 1949 jsme dosta]i zasluhou spisovatele Karla Sezimy knihovnu zrušené
Umělecké besedy uloŽenou tehdy na StŤeleckém ostrově. Její jádro bylo
v krásné literatuŤe 19. a zaiátku 20. století, měla asi 10 000 svazkrj, lístkoqi
katalog (mnoho knih však už bylo ztraceno) a regály. Vzali jsme všechno.
Některé knihy jsme pak získali ze zrušenych gymnázií a mnoho časopisli
z duplikát Městské knihovny, jimž hrozilo zničení.

Roku ]'949 se ristav rozrostl o šest lidí. PŤišel doktor Miroslav HeŤman
(1903-1971), bibliotekáŤ a zástupce Ťeditele Městské knihovny, kterou musel
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z politick ch dlivodri opustit, pracovník s rozsáhl;foni znalostmi literárněhis-
torick;Ími (autor monografie o Gorkém' pŤekladatel z ruštiny, pňíští editor
J. Dobrovského); literární historik a kritik, germanista Karel Polák
(1903-1956), žák Fischer v a Pražákriv, zna|ec a editor díla Nerudova a
Arbesova; pŤekladatelka zjihoslovanskych literatur, stŤedoškolská profesorka
Věra Vrzďová; pracovnice Literárněhistorické společnosti, editorká J. Arbesa
Anna Karasová; demonstrátor A. Pražáka Miroslav Laiske (Lg23.tg7O,
pŤíští bibliograf' A]e to uŽ začína|inastupovat do stavu pracovníci mladí'
většinou Žáci profesora Mukaňovského' Prvním byl František Černy, už
tehdy se zaměŤující k dějinám českého divadla. Po něm pŤicházeli áalší(1950: M. Kačer, F. Svejkovsk;i. Z. Tlochová; t95t: E. Čechova, H. Hrzalová,
L. T,antová, M. Nosek, M. Pohorsk , E. Strohsová), kteff se stávali vědec\imi
a odborn;ími pracovníky ajejichž činnost i pracovní v3ísledky pŤesahovaly
hranice ristavu. Ze starších pŤišel uŽjen Ťeditelství knihovny Národního
muzea zbaven;í literární historik Miloslav Novotn5í (1894-1966), literární
a divadelní kritik, nesmírně vtipn:/ Antonín Matěj Píša ( 1902- 1966), ktery
však v ristavu vydrželjen dva roky, a Jaroslav Nečas (1913.1988), pracovnft
s širok:fmi zájmy (kulturní publicista, pŤekladatel i básník, piopagátor
české literatury v Jugoslávii, autor literárních pŤíruček, bibliografli.

Ale to uŽ nám byly místnosti na Národní tŤídě malé; nové se nrám podaŤilo
získat ve Valentinské ulici (roku 1951) v místnostech b;ívalé Nároání rady
(pŤedtím tam měla místnosti Velká lÓŽe svobodnych zednáňri obŤadu
skotského) i s mobiliáŤem, kter jsme pňestěhovali na Strahov (i s obrazy
a velk;Ím stolem, za nímž sedávali svobodní zednáŤi, z nichž někteií byli
literárními pracovníky; to je ten dlouh;Í stril v stavní knihovně). I par
knih jsme odtud získali. Knihovnu jsme .'vedli.' zpočátku společně, pak
nastoupila (roku 1950) absolventka filozofické fakulty a vysoké knihovnické
školy F. Pňibylová, ale ta v roce 1951 odešla ilegálně naZápad'(slavnostně
jsme ji vylučovali z RoH) a knihovníkem se stal A. Hradiiik (1904-1968).
kte4f sice neměl knihovnické vzdě|ání, byl vyškolen;/m knihkupeckym
ričetním v nakladatelství A. Srdce, ale velice rychle (s pomocí M. HeŤmana)
se zapracoval a svou svědomitostí a pečlivostí udržoval knihovnu v poŤádku
až do roku 1960, kdy pĚišla školená knihovnice Blanka Zemanová.

Na Strahov jsme se pŤestěhovali v listopadu roku 1952 (v měsíci, kdy
si vzal život Antonín Grund). Tím skončila první etapa v dějinách ristavu.

Úkoly dávali rístavu staré akademie Ťeditelé, ipočátkl i z podnětu
ministerstva školství, jehož zástupce (doktor JosefPoch) prisel nokdy do
stavu ',na inspekci,'. ristav vznikl v době, kdy vedoucí silou ve společnosti

se stávala dělnická tŤída a slovo horník znělo hrdě. A tak pracovníci četli
všelijaké noviny, časopisy a sborníky s hornickou tematikou, aby uspoŤádali
tzv. Hornick;f sborník. Ukol se ukázal brzy ne právě vhodn;fm pro
literárněvědnébádání, vyšel do zttacena au pamětnftri z stď jen humoÁou
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Takto nawhovan1/ stav zahájil činnost 1'. záŤí L948. Prvním Ťeditelem
byl Albert Pražák pro rok 1948.49 (vŽdy od záŤí), druh]Ím Frank Wollman
(1949.50)' tňetím Jan MukaŤovsky (1950.51). V dalším roce (1951-52) měl
b;ft opět Albert PraŽák' ale ten se funkce vzdal pro nemoc' a zŤejmě t z
drivodri politick;ich. Reditelem se stal Jan MukaŤovsk1f a zristal jím až do
roku 1962. (Václav Cerny má ve sv5Ích Pamětech chyby.)

Prvními pracovníky' kteÍí nastoupili onoho 1. záÍi 1948, byli Žáci
A.Pražáka doktor Josef Moravec (obecně zvarr.f Pepíček, 1904-1976) a doktor
Josef Polák' dále žákyně F. Wollrnana Felicitas Wiinschová (1914-1986)
a doktor Rudolf Havel' První byli stŤedoškolští profesoŤi' kteŤí pro tuto
práci dostávali od ministerstva školství placenou dovolenou, R. Havel pŤešel
z Ustavu pro jazyk česk;/'. Místnosti byly ve druhém poschodí dnešní
KanceláŤe Akademie věd na Národní tÍídě. Konec roku a začátek roku 1949
byl věnován zaíizování Írstavu. Protože R. Havel byl v pŤátelsk;ich i
pracovních stycích s A. Grundem, znal ho A. Pražák' dŤíve v Brně byl žákem
F. Wollmana a J. MukaŤovskémtr dělal korektury druhého vydáni Kapitol,
pŤecházela většina vnitŤních organizačních povinností na něho. Ažkdyž
pŤišIa z Národního muzea do rístavu (1950) paní Ludmila TesaŤová, sice
jako archiváŤka a dokumentaristka, pŤevzala většinu administrativních
a jin ch prací včetně ríčetnictví ona' Finance na provoz jsme dostávali z
Ťeditelství Čevu, kde vládl reditel Šeplavy, ričetní paní Kozáková a
sekretáŤka slečna RriŽičková, všichni neriŤednicky vlídní' Učetnictví bylo
jednoduché, vedené zásadou .'nic jsem neukradl, musí to b;/t v poŤádku.'.
A bylo' Dostaljsem tŤeba do kapsy 30 000 Kčs a šeljsem kupovat. Lacino
jsem koupil ze zrušeného Kravatkltrbu dvě kŤesla, konferenční stolek, skŤíĎky
a zasklené skŤíně; tyjsou dosud v ristavu používány. Pakjsem šel k velké
nábytkáŤské firmě (nevím uŽ ke které)' Ťekl, že potŤebujeme to]ik a tolik
psacích stolri, takov ch a takov1/ch skŤíní' vzali si míry na regály a do pril
roku jsme měli u čeho sedět' T} stoly a skŤíně slouží dodnes. Táž firma
pak dělala regály ristavní knihovny na Strahově.

V Ťíjnu 1948 zemŤel katolick1f literární historik a bibliograf Vilém
Bitnar. Koupili jsme jeho nevelkou knihovnu a biograficklf a bibliografick;i
materiál (zpracovany ovšem osobitě, což se ukázalo málo vhodn;.im), a tím
byl poloŽen zák|ad ke knihovně a k jakémusi dokumentačnímu odděIeni.
V roce 1949 jsme dosta]i zásluhou spisovatele lGrla Sezimy knihovnu zrušené
Umělecké besedy uloŽenou tehdy na StŤeleckém ostrově. Její jádro bylo
v krásné literatuŤe 19. a začátku 20' století, měla asi 10 000 svazkri, lístkoqf
katalog (mnoho knih však už bylo ztraceno) a regály. Vzali jsme všechno.
Některé knihy jsme pak získali ze zrušenych gymnázií a mnoho časopisri
z duplikátri Městské knihovny, jimž hrozilo zn1č,ení.

Roku 1949 se rístav rozrostl o šest lidí. Piišel doktor Miroslav HeŤman
(1903-1971), bibliotekáň a zástupce Ťeditele Městské knihovny, kterou musel
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z politick ch drivodri opustit, pracovník s rozsáhlJfoni znalostmi literárněhis-
torick;/'mi (autor monografie o Gorkém' pňekladatel z ruštiny, píští editor
J. Dobrovského); literární historik a kritik, germanista Karel Polák
(1903.1956), žák Fischerrlv a PraŽákriv, znalec a editor díla Nerudova a
Arbesova; pŤekladatelka zjihoslovanskych literatur, stŤedoškolská profesorka
Věra Vrzďová; pracovnice Literárněhistorické společnosti, editorká J. Arbesa
Anna Karasová; demonstrátor A. Pražáka Miroslav Laiske (1g23-lg75),
pŤíští bibliograf' A]e to už začína|i nastupovat do ristavu pracovníci mladí,
většinou Žáci profesora Mukaňovského. Prvním byl František Černj,, už
tehdy se zaměŤující k dějinám českého divadla' Po něm pŤicházeli áalší(1950: M. Kačer' F. Svejkovsk]/, Z.Trochová;l951: E. Čechová, H' Hrzalová,
L. Lantavá, M. Nosek, M. Pohorsk;í, E' Strohsová), kteŽí se stávali vědeck rni
a odborn;Ími pracovníky ajejichž činnost i pracovní v5isledky pŤesahovaly
hranice ristavu. Ze starších pŤišel uŽjen Ťeditelství knihovny Národního
muzea zbaven,! Iiterární historik Miloslav Novotn}í (1894.1966), literární
a divadelní kritik, nesmírně vtipn;ÍAntonín Matěj Píša (1902-19bo), t.t""y
však v ristavu vydrželjen dva roky, a Jaroslav Nečas (1913-1988), pracovník
s širok;fmi zájmy (kulturní publicista, pŤekladate] i básník, propagátor
české literatury v Jugoslávii, autor literárních pŤíruček, bibliografl;.

Ale to už nám byly místnosti na Národní tiídě malé; nové se nám podaŤilo
získat ve Valentinské ulici (roku 1951) v místnostech b1ivalé Nároání rady
(pŤedtím tam měla místnosti Velká lÓže svobodn;/ch zednáŤri obŤadu
skotského) i s mobiliáŤem, kter jsme pŤestěhovali na Strahov (i s obrazy
a velk;Ím stolem, za nímž sedávali svobodní zednáŤi, z nic|tž někteŤí byli
literárními pracovníky; to je ten dlouh;i stril v rístavní knihovně). I pár
knih jsme odtud získali. Knihovnu jsme .,vedli.' zpočátku společně, pak
nastoupila (roku 1950) absolventka fiIozofické fakulty a r,ysoko knitrovnické
školy F. PŤibylová, ale ta v roce 1951 odešla ilegálně naZápad(slavnostně
jsme ji vylučovali z RoH) a knihovníkem se stal A. Hradiiík (1904-1968),
ktery sice neměl knihovnické vzdělání, byl vyškolen;Ím knihkupeck;/m
ríčetním v nakladatelství A. Srdce, ale velice rychle (s pomocí M. HeŤmana)
se zapracoval a svou svědomitostí a pečlivostí udrŽoval knihovnu v poŤádku
až do roku 1960, kdy pŤišla školená knihovnice Blanka Zemanivá.

Na Strahov jsme se pŤestěhovali v listopadu roku 1952 (v měsíci, kdy
si vzal Život Antonín Grund). Tím skončila první etapa v dějinách ristavu.

Úkoly dávali ristavu staré akademie ieditelé, zpočátku i z podnětu
ministerstva školství, jehoŽ zástupce (doktor JosefPoch) pŤišel někdy do
ristavu .'na inspekci,'. ristav vznikl v době, kdy vedoucí silou ve společnosti
se stávala dělnická tŤída a slovo horník znělo hrdě. A tak pracovníci četli
všelijaké noviny, časopisy a sborníky s hornickou tematikou, aby uspoŤádali
tzv. Hornick;Í sborník. Ukol se ukáza| brzy ne právě vhodn5í'm pro
literárněvědné bádání, vyšel do ztracena a u pamětníkri zristď jen humornou
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epizodou' Jin m rikolem bylo edičně pŤipravovat jednotlivé svazky Souboru
Jird.skova díIa, ktery začď roku 1948 vycházet zaŤizeníZďeĎka Nejedlého.
od roku 1949, kdy ristav začal svazky edičně, naštěstí anon;rmně, pŤipra-
vovat, vyšlo do roku 1958 celkem 32 svazkri' Text pŤipraven ristavem pro-
hlížel nakonec Z. Nejedlf sám, někdy až v korektuŤe, a sem tam zasáhl
do textu proti zásadrím v tistavu dodržovan;irrn. Tak napíkladv Psohlavcích
ve větě: ..V koutku kostelním pod krirem klečel soused jakfsi a rnodlil se,,,
škrtl poslední tŤi slova. Nejhorší na tom bylo, že podle textu pŤipraveného
Nejedl m se muse] Jirásek vydávat pro školní potŤebu. S jiráskovskou akcí
souviselo i vypracování jiráskovského'.itineráŤe.', také nedokončené.

V roce 1950 rozhodla vláda renovovat Strahovsk;f klášter, v němž v té
době žilo asi devět členri Ťádu (pŤitom byla odkryta dosud neznámá zasy.
paná část privodního románského kláštera z polovice 12. stolet0 a věnovat
jej kulturním ričelrim. Byl v něm zÍízenPamátník národního písemnictví,
jehož částí mělo bft muzeum české literatury v pŤízemí a v prvním poscho-
dí; místnosti ve druhém poschodí byly nabídnuty ristavu. Roku 1952 byl
zffzen sedmnáctičlenny komitét za pŤedsednictví Zdeřka Fierlingera, jehož
členy byli (kromě historikri, kunsthistorikri, pedagogri, qÍtvarníkri) Jan
Mukďovsk , Felix Vodička, Mojmír otruba (tehdy ještě ne pracovník rista-
vu) a tajemník ristavu. ristav, jemuž bylo uloženo vypracovat libreto vÍstavy,
se stal organizačním centrem literárněvědné práce. Zarcďakce J . MukaŤov-
ského a F. Vodičky pracovali na libretu všichni pracovníci ristavu i Ťada
pracovníkri externích, z nic}.ž J . Kolár a M' otruba byli pak pŤij ati do rista-
vu. Libreto obsahovalo ideovou směrnici qfstaqy, rozčlenění historického
r voje do jednotlivjch období reprezentovan;Ích nejvjznamnějšími osobnost-
mi a jejich díly, popŤípadě qfznamn;fmi institucemi nebo společensk mi
a politick mi jevy a událostmi. Pracovníci nejen Že vybírali potŤebné knihy'
podobizny, obrazy, grafiky i plastiky v originále nebo fotokopiích a vhodné
citáty, ale v mnoha pŤípadech navrhovali i qftvarnou stránku vitrin a pane-
lri, kterou potom realizovali vytvarníci. Muzeum bylo otevŤeno 8. května
1953 a k q/stavě byl téhož roku vydrín katalog za redakce F. Vodičky a B.
Novríka (pracovníka Památníku národního písemnictví). Katalog pak sloužil
i jako pomricka žrák m i učitelrim, protoŽe obsahoval v kostce dějiny české
literatury od začátku aŽ do generace Národního divadla a ve stručném
pŤehledu téměŤ do současnosti. Zprisob vypracování libreta a instalace se
pak stal vzorem pro jiná literární muzea (pracovníci ristavu se ričastnili
ještě vybudování Muzea B. Němcové v České Skalici a A. Jiráska ve Hvěz-
dě). Privodní expozice v Památníku byla mnohem rozsáhlejší a podrobnější,
neŽje dnešní, a i kdyŽ byla někde poplatná době, pŤece pŤedstavovala v voj
naší literatury celkem objektivně. Reinstalace a restrikce po roce 1969 se
dá|a bez ričasti ristavu'

Y témže roce 1952, kdy se pŤipravoval Památník, pŤipravovala se i
reorganizace Akademie věd' Ta vstoupila prakticky v život 1. ledna 1953,
ale pracovníci pŤijímaní do ristavu po prázdninách 1952 byli už pŤijímáni
jako pracovníci ČSAV z nichž někteŤí se stali prvními aspiranty' V Ťíjnu
1952 dal pŤedseda pŤípravné komise ČSAV Ladislav Štoll svolat pracovníky
ristavu a oznámil, že se stď (nebo že bude, to pŤesně nevím) Ťeditelem ristavu
a jeho zrístupcem že bude Felix Vodička. PĚi soukromém sezení (Štoll, vodička
a tajemník) pak Ťekl, že si vedení ristavu pŤedstavuje tak, že on si vezme
do péče ideologickou, politickou stránku ristavu a vědeckou že povede
Vodička. Nedošlo k tomu. Ředitelem z stal MukaŤovsk1f a jeho zástupcem,
i kdyŽ ne jmenovan1fm, Vodička. Rrizné vysoké funkce MukaŤovského (rektor
Univerzity Karlovy, pŤedseda V;íboru obráncri míru) zprisobovaly, že duší
ristavu se stále více stával Vodička.

Koncem prwního roku na Strahově, tedy 1953, měl ristav brto pracovníky:
E. Čechová, R. Havel, M. HeŤman, A. Hradilft, H. Hrzalová, A. Karasová,
J. Kolár' M. Laiske, L. Lantová, J. Moravec, Mil. Novotn , M. Nosek,
M.otruba, Z.Pešat,A. M. Píša, M. Pohorsk , J. Polák, K. Polrík, R. SkŤeček,
E. Strohsová, F. Svejkovsk , L' TesaŤová, Z'Tichá,Z.TYochová,J. Víšková,
V. Vrzalová a J. Weingartová.Štěpánková, Ze.'starfch'' pracovníkri se
doktorka F. WÍinschová stala sekretáŤkou 8. sekce ČSAV.

Ředitelem byl J. MukaŤovsk , kte4f pŤedsedal vědecké radě, jejímž
členy byli J. Hrabák, F' Vodička, K. Iftejčí... Tajemníkem byl R. Havel do
roku 1958 (pŤi časbÍch nemocech ho zastupoval M. HeŤman nebo R. SkŤeček),
po něm M. otruba a od roku 1961 M. Kačer.

Ustav měl tato oddělení:
1) oddělení pro starou literaturu; externí vedoucí J. Hrabrík, pracovníci:

J. Kolár (aspirant), F. Svejkovsk , Z, Ttchá, roku 1954 pŤišel E. Ptažák
(Dějiny starší české literatury, red. J. Hrabák, 1959).

2) oddělení pro literaturu obrozenskou; externí vedoucí F. Vodička,
pracovníci: M. HeŤman, H.Htza|ováaapiranti M. Kačer a M. otr:ha(Dějiny
české literatury národního obrození, red. F. Vodička, 1960).

3) oddělení pro literaturu druhé poloviny 19. století; externí vedoucí
K. Ikejčí' pracovníci: J. Moravec, M. Novotn , J. Polák, K. Polák a aspiranti
Z.Pešat a M. Pohorsk (Dějiny české literatury 19. století, red. M. Pohorsk ,
1961).

4) oddělení pro literatur'rr 20. století; vedoucíJ. MukaŤovsk;Í, pracovníci:
L. Lantová, M' Nosek, A. M' Píša, E. Strohsová,Z.TYochová(Dějiny české
literatury 20. století zristďy v rukopise).

5) Ediční stŤedisko; vzniklo pro koordinaci stále se zvětšující ediční
práce ristavu. Jeho vedoucím byl R. SkŤeček (1908-1983). PŤišel z
nakladatelství orbis, kde byl jazykovjm redaktorem Národní knihovny,
která tam tehdy začala vycházet. PŤedtím byl pracovníkem zemské školní
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epizodou. Jin m rikolem bylo edičně pŤipravovat jednotlivé svazky Souboru
Jirá,skova díIa, ktery začď roku 1948 vycházet zaŤizeníZďeĎka Nejedlého.
od roku 1949, kdy stav zača] svazky edičně, naštěstí anonymně, pŤipra.
vovat, lyšlo do roku 1958 celkem 32 svazkri' Text pŤipraven;f ristavem pro-
hlížel nakonec Z. Nejedlf sám, někdy až v korektuŤe, a sem tam zasáhl
do textu proti zásadiím v tistavu dodržovan;fm. Tak napžíkladv Psohlaucích
ve větě: .'V koutku kostelním pod krirem klečel soused jak;fsi a rnodlil se,, ,
škrtl poslední tŤi slova. Nejhorší na tom bylo, že podle textu pŤipraveného
Nejedl m se muse] Jirásek vydávat pro školní potŤebu. S jiráskovskou akcí
souviselo i vypracování jiráskovského'.itineráňe.', také nedokončené.

V roce 1950 rozhodla vláda renovovat Strahovsk klášter, v němž v té
době Žilo asi devět členri Ťádu (pŤitom byla odkryta dosud neznámá zasy.
paná část privodního románského kláštera z polovice 12. stolet0 a věnovat
jej kulturním ričelrim' Byl v něm ziízenPamátník národního písemnictví,
jehož částí mělo b;ft muzeum české literatury v ptízemi a v prvním poscho-
dí; místnosti ve druhém poschodí byly nabídnuty ristavu. Roku 1952 byl
zŤízen sedmnáctičlenn1f komitét za pŤedsednictví Zdeřka Fierlingera, jehož
členy byli (kromě historikri, kunsthistorikri, pedagogri, v tvarníkri) Jan
Mukďovsk , Felix Vodička, Mojmír otruba (tehdy ještě ne pracovník rista-
vu) a tajemník ristavu. ristav, jemuž bylo uloženo vypracovat libreto r stary,
se stal organizačním centrem literárněvědné práce. Zaredakce J. MukaŤov-
ského a F. Vodičky pracovali na libretu všichni pracovníci ristavu i Ťada
pracovníkri externích, z nic}.ž J . Kolár a M' otruba byli pak pŤij ati do rista-
vu. Libreto obsahovalo ideovou směrnici qfstavy' rozčlenění historického
qfvoje do jednotliqfch období reprezentovan;Ích nejqfznamnějšími osobnost-
mi a jejich díly, popŤípadě qfznamn;fmi institucemi nebo společensk mi
a politick mi jevy a událostmi. Pracovníci nejen že vybírali potŤebné knihy'
podobizny, obrazy, grafiky i plastiky v originále nebo fotokopiích a vhodné
citáty, ale v mnoha pffpadech navrhovali i qftvarnou stránku vitrin a pane-
lri, kterou potom realizovali v1itvarníci. Muzeum bylo otevŤeno 8. května
1953 a k qfstavě byl téhož roku vydán katalog za redakce F. Vodičky a B.
Novríka (pracovníka Památníku nrírodního písemnictví). Katďog pak sloužil
i jako pomricka žrák m i učitelrim, protoŽe obsahoval v kostce dějiny české
literatury od začátku až do generace Národního divadla a ve stručném
pŤehledu téměŤ do současnosti. Zprisob vypracování libreta a insta]ace se
pak stal vzorem pro jiná literární muzea (pracovníci ristavu se ričastnili
ještě vybudování Muzea B. Němcové v České Skalici a A. Jiráska ve Hvěz-
dě). Privodní expozice v Památníku byla mnohem rozsáhlejší a podrobnější,
neŽje dnešní, a i kdyŽ byla někde poplatná době, pŤece pŤedstavovala v voj
naší literatury celkem objektivně. Reinstalace a restrikce po roce 1969 se
dá|a bez ričasti ristavu.

V témže roce 1952, kdy se pŤipravoval Památník, pŤipravovala se i
reorganizace Akademie věd. Ta vstoupila prakticky v život I". ledna 1953,
ďe pracovníci pŤijímaní do ristavu po prázdninách 1952 byli už pŤijímáni
jako pracovníci ČSAV, z nichž někteŤí se stali prvními aspiranty. V Ťíjnu
1952 dal pŤedseda pŤípravné komise ČSAV Ladislav Štoll svolat pracovníky
ristavu a oznámil, že se stď (nebo že bude, to pŤesně nevím) Ťeditelem ristavu
a jeho zrístupcem že bude Felix Vodička. PŤi soukromém sezení (Štol], Vodička
a tajemník) pak Ťekl, že si vedení stavu pŤedstavuje tak, že on si vezme
do péče ideologickou, politickou stránku ristavu a vědeckou že povede
Vodička. Nedošlo k tomu. Ředitelem z stal MukaŤovsk a jeho zástupcem,
i kdyŽ ne jmenovan1/m, Vodička. Rrizné vysoké funkce MukaŤovského (rektor
Univerzity Karlovy, pŤedseda V;íboru obráncri míru) zprlsobovaly, že duší
ristavu se stále více stával Vodička.

Koncem pn'rrího roku na Strahově, tedy 1953, měl ristav brto pracovníky:
E. Čechová, R. Havel, M. HeŤman, A. Hradilft, H. Hrzalová, A' Karasová,
J. Kolár' M. Laiske, L. Lantová, J. Moravec, Mil. Novotn , M. Nosek,
M.otruba, Z.Pešat,A. M. Píša, M. Pohorsk , J. Polrík, K. Polák, R. SkŤeček,
E. Strohsová, F. Svejkovskf, L' TesaŤová, Z'Tichá,Z.TYochová,J. Víšková,
V. Vrzalová a J. Weingartová-Štěpánková, Ze,'starfch'' pracovníkri se
doktorka F. Wiinschová stala sekretáŤkou 8. sekce ČSAV.

Ředitelem byl J. MukaŤovsk , kte4f pŤedsedal vědecké radě, jejímž
členy byli J. Hrabák, F' Vodička, K. Iftejčí.'. Tajemníkem byl R. Havel do
roku 1958 (pŤi častfch nemocech ho zastupovď M. HeŤman nebo R. SkŤďek),
po něm M. otruba a od roku 1961 M. Kačer.

Ustav měl tato oddělení:
1) oddělení pro starou literaturu; externí vedoucí J. Hrabrík, pracovníci:

J. Kolár (aspirant), F. Svejkovsk;f , Z, Tichá, roku 1954 pŤišel E. Pražák
(Dějiny starší česhé literatury, red. J. Hrabák, 1959).

2) oddělení pro literaturu obrozenskou; externí vedoucí F. Vodička,
pracovníci: M. HeŤman, H. Hrzalová a apiranti M. Kačer a M. otn a(Dějiny
české literatury národního obrození, red. F. Vodička, 1960).

3) oddělení pro literaturu druhé poloviny 1.9. století; externí vedoucí
K. Krejčí, pracovníci: J. Moravec, M. Novotn , J. Polák, K. Polák a aspiranti
Z.Pešat a M. Pohorsk]/ (Dějiny české literatury 19. století, red. M' Pohorsk]f,
1961).

4) oddělení pro literatur'rr 20. století; vedoucí J. MukaŤovsk;Í, pracovníci:
L. Lantová, M. Nosek, A. M' Píša, E. Strohsová,Z,Trochová(Dějiny české
literatury 20. století zristaly v rukopise).

5) Ediční stŤedisko; vzniklo pro koordinaci stále se zvětšující ediční
práce stavu. Jeho vedoucím byl R. SkŤeček (1908-1983). PŤišel z
nakladatelství orbis, kde byl jazykov1fm redaktorem Národní knihovny,
která tam tehdy začala vycházet. PŤedtím byl pracovníkem zemské školní

358 359



vŠa

vé

rna
rec I
tur I
uc(

ral
k ia l

lite
ficl i
na
enc I

9' ili
z e  1 l
by
alu

liŽ )

rady, kterou musel opustit, protože jako funkcionáŤ strany sociálně

demokratické hlasoval proti sloučení s KSČ' ByI Žákem profesora

V.Šmilauera, od něhož si pŤinesl nejen solidní zák|ady mluvnické, ale i

pŤesnost a pracovní houževnatost. PŤi práci na Národní knihovně se sblížil

s profesorem Havránkem, od něhož se naučil chápatjazyk literárních děl
jako individuální uměleck jazyk autorri. o textovou čistotu a autentičnost
pečoval po celou dobu svého prisobenÍ v ristavu' ProtoŽe se tento zprisob

vydávání novočesk ch textrl dostával po roce 1948 proti diívějšku na novou,

,,-oa"rtojsi bázi, byla na filozofické fakultě z podnětu profesora Havránka

zavedena cvičení v ediční technice. V letech l952-54je vedl R. Havel, po

něm R' SkŤeček, ktery lrychovď několik editoru a nakladatelskych redaktoni.

Ediční a textologické zásaďy ukládané do edičních poznámek každého

ristavem vydávaného svazku a shrnuté později do knihyEditor a tert (I97l)

se staly obecně platnyrni. Pracovníky oddělení byli J. Víšková, od 1955

o'Svejtovská a od roku 1957 B. Štorek, kter;í se také věnoval otázkám

textologrckym (zemňel tragicky rokrr 1976 ve věku 46 let)' Edičním stŤediskem

procházely jednotlivé svazky (edičně pŤipravované i pracovníky mimoris-

iavními) K''iho.,,.'y klasikri (Spisy B oženy Němcoué, 1950-1961, 16 sv.; Splsy

JanaNerudy,195]--1973, 39 sv'; Spísy J' K. T\la, 1953-1989, 16 sv.;Splsy

Jií-ího Wolhet.o,, 1953.1954, 3 sv.; Spisy K' H. Mdchy, 1959.1972,3 sv.; Spisy

S. K' Neutnanna,1962-1971, l1 sv. ), Národní knihovny (v ustavu od roku

1955, do roku 1981, 100 sv.), Soubor díta F. X. Šaldy (v ristavu od roku

rgs3, do roku 1961, 10 sv., pŤeátím vydáva1a Společnost F. x. Šaav), Ititické

knihovny (J. Neruda: o umění, 1950; J. K. T}1: o literatuŤe, 1951; V' B.

Nebesk]f: o literatuŤe,1953; F. X. Šalda: o umění, 1955; I' olbracht: o utnění

a společnosti' 1958; S. K. Neumann.. o umění, 1958).
6 )oddě Ieníb ib l i og ra f i c késvedoucímJ .Nečasemapracovníky

A.Karasovou, M. Laiskem, E' Mackem a V. Vrzalovou, později o. Balášovou.

V roce 1964 vydalo bibliografii Česhá, literdrní uěda 1945.1955; od roku

1964 vydávalo pravidelně bibliografické ročenky Česhá' literární uěda (za

rok 1961 až 1980).
7) Knihovna vedená A. Hradilíkem, jemuŽ nějakou dobu pomáhal za.

chmuŤenyLuděkKutt,pŤekladatelzešpaněIštinyafrancouzštiny,knihov-
nice J. Khelová, která pŤešla do Univerzitní knihovny, Eva Dostálová, která

se vdala a odešla (?) do Hradce Králové.
8) oddělení dokumentační se sbírkou fotokopií a, po pŤipojení Kabinetu

pro filologickou dokumentaci, pŤedevším star:|.ch tiskri. S L. TesaŤovou zde

p.acorral od roku 1953 i b val! nakladatel O' Girgal'
Prvními aspiranty stavu byli: M. otruba, M. Kačer, M. Pohorsky (1952)'

J. Kolár, Z. Pešat (1953) a M. Grygar (1954)'

Roku 1953 se začal vytváŤet také sekretariát tistavu (sekretáŤka Věra

T\rrková) a odděIení hospodáňské, jehož prvním vedoucím a jedinym
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pracovníkem byl mlad;/ J. Jevick1i, kter1' nás pŤevedl pŤes měnovou reÍbrmua odešel'
Roku 1953 zača|uycházet časopis Česká literatura s vedoucím redak-torem J. MukaŤovsk;im a redakčniradou (která se měnila) "r. ri.uuat".,K. Krejčím, F. Vodičkou; redakčnÍm tu;".,,ito"rn byl J. Polák.Roku l'954 (2. 11) byJo ristavu dáno právo udílet vědecké hodnostrkandidátrj věd na základě pracízdějin;ta;; české literatury, obrozenskéliteratury, české literatury 19. a 20' století a z teorte a metodologieliteratury.'Roku 

1954 byl k ristavu pŤipojen Kabinet pro filologickou dokumentacr,kterf byl roku 1953 zďole.n jako .u-o"tut.'y,iil,ar; vedl jej profesor BohumilRyba (po něm Antonín-Škarka) s tajemnicí M. Bohatcovou a pracovníkyJ. Martínkem, D. Marďkovo,', P. SpunaÁ,}' rrisr.o,,, později J. Hejnicem.Rok-u 1957 pŤešel J. TŤíška do a.ciivu U.'iu"."ity Karlovy, M. Bohatcovádo Ceskoslovensko-sovětského institut.,. o.át.,í do Kabinetu pro studiaŤecká a Ťímská; tím Kabinet pro filologickou dokumentaci zanikl. V rístavuz stala jen D. Marečková, která brz} onemocněla.
Roku 1955 byl ustaven Kabinet S. K. Neumanna zatím jen s rikolybibliografick;fmi, které.vykonávali p.u.o.,,.,i.i;l.'.'ch oddělení.. Roku 1959vyšel Soupls díla S. K. Neumanna La redakce M. Chlíbcové, n' strot,sovoa-E. ]\{acka. Skutečn5í kabinet s vlastními pracovníky (F. Kautmane-M. Chlíbcovou, S. Mazáčovou a historitem vistcpJ; '"l';ili';ffil;

.1962. Jeho rikolem bylo vydávat spisy S. K. Neumanna (1. svazek vyset
i,i1 -y 

roce 7962) a napsat monografii. Její první ea.t uysru ."r." iouu(F.Kautman: S' K. Neumann, člouěk a dtl-d.
Roku 1956 (v lednu) by| za|oženKabinet pro studium českého divadtaa byl pŤipojen k rístavu. Externím vedoucím Lyl František Č"..'y' Hiá'.,i

ÍYl!r' vypracovat dějiny českého divadla (1. áíl vysel roku 1968, 2. 7969,3 .1977  a  4 .  1988) .

- -.R:k.' 1959 byli jmenováni interní vedoucí jednotliv.l'ch oddělení, a toJ. Kolár (oddělení staročeské literatury), M' Pohorsk toáaat".,l tlt".át,,.y19. století), Z. Pešat (oddělení pro literáturu 20. stoleií) a tu. cryga. {;ádo-lení teorie literatury).
Roku 1961vznikla v Brně pobočka ristavu s vedoucím Štěpánem Maší-nem. Roku 1962 byl ristav sloučen s katedrou literatury pŤi Institutu spole-čensk ch věd trv xsg' Mukaňovskf odesel do árichodu (irochu z donuáni),ňeditelem se stal L. Štoll, pŤišli pracovníci: V Forst, J. opuu.r.y, j. p"t..

michl, M. Tomčík, z mladyích M. Blahynka, K. Homolová, V. Kubínová,J Kocián (ten si vzal, tuším roku 1970, Živ;;).
Vletech 1962.1968 byl Ťeditelem l. Štolt, v letech 1968-1970 F. Vodič-ka (za jeho těŽké nemoci od roku 1969 zastupo vany Z. Pešatem), v letech7970-1972 Vladimír Brett, zaněhož (po provÉrkách) muselo ,l.tu'r, op.,.tit
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rady, kterou musel opustit, protože jako funkcionáŤ strany sociáIně
demokratické hlasoval proti sloučení s KSČ' Byl Žákem profesora
V.Šmilauera, od něhož si pÍinesl nejen solidní základy mluvnické, ale i
pŤesnost a pracovní houževnatost. PŤi práci na Národní knihovně se sblížil
s profesorem Havránkem, od něhož se naučil chápatjazyk literárních děl
jako individuální uměleck jazyk autorri. o textovou čistotu a autentičnost
pečoval po celou dobu svého p sobení v stavu' Protože se tento zprisob
vydávání novočesk5ích textri dostával po roce 1948 proti džívějšku na novou'
vědečtější bázi,by|a na filozofické fakultě z podnětu profesora Havránka
zavedena cvičení v ediční technice. V letech 1952-54 je vedl R. Havel, po
něm R. SkŤeček, ktery rychovď několik editor a nak]adatelsk;Ích redaktorri.
Ediční a textologické zásady ukládané do edičních poznámek kaŽdého
írsťavem lydávaného svazku a shrnuté později doknihy Editor a text (I97 I)
se staly obecně platn;imi. Pracovníky oddělení byli J. Víšková, od 1955
o.Svejkovská a od roku 1957 B. Storek, ktery se také věnoval otázkárr^
texbolosickÝm (zemŤel tragicky roku 1976 ve věku 46 let). Eďčním stŤediskem
procházely jednotlivé svazky (edičně pÍipravované i pracovníky mimous-
tavními) Knihovny klasikri (Spisy B oženy Němcoué, 1950-1961, 16 sv.; Spzsy
Jana Nerudy,1951-1973, 39 sv.; Spisy J. K. I)ta,1953-1989, 16 sv.; Splsy
Jií"íhoWolhet"o, 1953-1954, 3 sv.;Splsy K. H' Mdchy, 1959.1972,3 sv.; Splsy
S. K. Neumanna,1962-7971, 11 sv'), Národní knihovny (v risťavu od roku
1955, do roku 1981, 100 sv.), Soubor díIa F, X. Šaldy (v stavu od roku
1953, do roku 1961, 10 sv., pŤedtím vydávala Společnost F. X' Šďdy), Kritické
knihovny (J. Neruda: o umění, 1950; J. K. T}l: o literatuíe, 1951; V. B.
Nebesk5í: o literatuŤe, 1953; F. X. Šalda: o umění, 1955; I. olbracht: o utr ní
a společnosti' 1958; S. K. Neumann: o umění, 1958).

6) oddělení bibliografické s vedoucím J. Nečasem a pracovníky
A.Karasovou, M. Laiskem, E. Mackem a V. Vrzalovou, později o. Ba]ášovou.
V roce 1964 vydalo bibliografli Česka literární uěda 1945-1955; od roku
1964 vydávalo pravidelně bibliografické ročenky Česhd literdrní uěda (za

rok 1961 aŽ 1980)'
7) Knihovna vedená A. Hradilíkem, jemuž nějakou dobu pomáhal za-

chmuŤeny Luděk Kult, pŤekladatel ze španělštiny a francouzštiny' knihov-
nice J. Khelová, která pŤešla do Univerzitní knihovny, Eva Dostálová, která
se vdala a odešla (?) do Hradce Králové.

8) oddělení dokumentační se sbírkou fotokopií a, po pŤipojení Kabinetu
pro filologickou dokumentaci, pŤedevším starych tiskri. S L. TesaŤovou zde
pracoval od roku 1953 i b:ÍvalÝ nakladatel o' Girgal.

Prvními aspiranty stavu byli: M. otruba, M. Kačer, M. Pohorsky (1952),

J. Kolár, Z.Pešat (1953) a M. Grygar (1954).
Roku 1953 se začal vytváŤet také sekretariát ristavu (sekretáŤka Věra

T\rrková) a oddělení hospodáňské, jehož prvním vedoucím a jedinym
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:ffi:J:r""' 
byl mlad;' J. Jevicky, kter1'nás pŤevedl pŤes měnovou reformu

Roku 1953 začaluycházet časopis Česká literatura s vedoucím redak-torem J. MukaŤovskfm a redakčni.uao.'ttt".a se měnila) "r. i..íar.".,K. Krejčím, F. Vodičkou; ."d"kč;il];;;;;íkem byl J. Polák.Roku 1954 (2. 1lJ bylo ustavu a?"".p.a"o udílet vědecké hodnostikandidátri věd na základi p.u.i 
" 

ao:ii.iuio e".to literatury, obrozenské
Í:ffH:l 

české literatury 19. u áo .toi"ti a z teorie a metoJologie
.Roktr1954 

byl k rístavu piipojen Kabinet pro filologickou dokumenract,ktea byl roku 1953 
"ť"Ť'",*i ilo..á''7',"u.; vedl jej profesor BohurnilRyba (po něm Antonín.Štárka) . io"-"i".irra. Bohatcovou a pracovníkyJ. Martínkem, D. Marečkov"", P. šp;;;;;l"'' 'xuto,,, později J' Hejnicem.Rok-u 1957 pŤešel J' TĚíška d; .."h;;^U;iierzttyKarlovy, M. Bohatcovádo Ceskoslovensko-sovětského institut", á.i*"' do Kabinetu pro studiaŤecká a Ťímská; tím Kabin-et p." fiI"l";;k;;;okumentaci zanikl. V stavuztistala jen D. Marečková, která r.'i' o""-i".'or..

Roku 1955 byl ustaven Kabinet "S. 
K. Ň;".. nna zatímjen s rÍkolybibliog::afick;Ími, které.vyko"a"uri f.u.o.,.,'.' j'.',,"t, oddělení.'Roku 1959vyšel Soupls díta S. K. Neurnann" ;";;á.k* M. Chlíbcové, E. Strohsovéa E. Macka. Skutečn;í-kabinet s.vlast;;;;;.u"olo,,fty (r.. Kautmanem,M. Chlíbcovou, S. Maz.áčovou a historit"- v| Stěpánkem) vznikl až roku1962. Jeho ríkolem bvlo vydávat ** š. i<' Neumanna (1. svazek vyšeljiŽ v roce 1962) a nápsat monografii. Její první část vyšla roku 1966(F.Kautman: S. K. Neumann, ttouAk a ailZ).-

Roku 1956 (v lednu) byl zaloŽen x.li"ui p." studium českého divadlaa byl pňipojen k stavu. ExternÍm ;;il;il;yl František Čern;í. Hlavní
Í:ii?ť ;ť.ff 

ovat děj iny českého di;;Ji; ii ]án,,"s"r .r." ] scí z. lbo g,
Roku 1959 byli jmenováni interní vedoucí jednotliv;ich oddělení, a toJ. Kolár (oddělení staročeské literaturyl, rnl". p"t'*.ty roáactu.,iiit-"*t.,.y19. století), Z. Pešat (oddělení pro lit".;il; 2ň. století) a M' Grygar (oddě-lení teorie literatury).
Roku 1961vznikla v Brně pobočka ristavu s vedoucím Stěpánem Maší-nem. Roku 1962 byl ristav sloučen . k.t;á;;"literatury pŤi Institutu spole.čensk;Ích věd UV KSČ, trl"t.arovst1; oáes"rl" aí.n"J" ri.".n" 

" a""".ii'',,ňeditelem se stal L. Štoll, piisli pácovni.i í]b"*t, J. opavsk;í, J. Petr-michl, M. Tomčft, z mlad.fch M. Blahynka, K. Ho.nolo.,á, V Kubínová,J. Kocián (ten si vzal' tuším 'or." rszO'l-i;j).
Vletech 1962-1968 byl Ťeditelem r,' Št"rr, ír"tech 1968-1970 F. Vodič-ka (za jeho těžké nemociod roku 196' 

";;;;;; 
van'! Z.Pešatem), v letechI970-1972 Vladimír Brett, zaněhoŽ (po p.ouá.t.a.n) muselo ristav opustit
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asi šestnáct pracovníkri, z toho pět kandidát věd a jeden doktor věd
(M. Cervenka). Po této černé práci vykonané V. Brettem se vrátil a rístav
dirisoval v období I972-L98I L. StoII.

Úsrav pRo čnsxou LITERATURU v LETECH 1948.1995

zupNĚx pnŠer

Činnost Ústavu pro českou literaturu (do roku 1952jako instituce Ceské
akademie věd a umění, poté Ceskoslovenské akademie věd) byla zahájena
v záŤí roku 1948' V jeho čele se měly stňídat tŤi osobnosti - A. Pražák,
F. Wollman a J. MukaŤovsk ' Duší Írstavu byl od počátku aŽ do roku 1958
R. Havel ve funkci tajemníka. První velk;f rikol dostalo nové pracoviště,
když mělo bÝt v renovovaném klášteŤe na Strahově - po násilném lrystěho-
vání premonstrát - zÍízeno Muzeum české literatury. Zarcďakce J . Muka-
Ťovského a F. Vodičky se zrodilo libreto a pracovníci ristavu se rozhodn m
zpťlsobem podíleli na dokumentárním vybavení instalace i najejím prosto.
rovém rozvrhu. Památník národního písemnictví byl otevňen v roce 1953
aještě pŤedtím získal v prostorách kláštera svrij nov1f ritulek i ristav. Jeho
Ťeditelem byl jmenován J' MukaŤovsk;f, zástupcem Ťeditele se stal F. Vodič.
ka. V čele jednotlivych oddělení prisobili externí pracovníci J. Hrabák,
F. Vodička, K. Krejčí. Jako svrij hlavní cíl si nová instituce poloŽila vypra.
cování Dějin české literatu4y (vyšly tŤi svazky, čtvrty jIž nesměl b;ít v roce
1970 publikován), pĚípravu kritického vydání sebranych spisri v5íznamn;ích
pŤedstavitelri české literatury (B. Němcová, J. Neruda, J' K. Tyl, J' Wolker,
K. H. Mácha' S. K. Neumann, F. X. Salda) i památek staré literatury české,
poŤádání Kritické knihovny pii Ceskoslovenském spisovateli a též uspoŤá-
dání reprezentatirmího qfběru české k]asické literatury, stosvazkové Národ-
ní knihovny. Pro tuto práci bylo v stavu za\oženo ediční stŤedisko se zkuše-
n m R. SkŤečkem v jeho vedení. Soustavně se začala budovat i retrospek-
tivní bibliografie české literatury zaŤízení J. Nečase.

V prriběhu padesátych let se ristav rozrristal o další ritvary: v roce 1954
byl k němu pŤičleněn Kabinet pro filologickou dokumentaci, jehož posláním
byla evidence o materiálech starší české literatury, v roce 1955 byl ustaven
Kabinet S. K' Neumanna s ríkolem pŤipravit vydání spisri a sestavit
bibliografii, v roce 1956 byl založen Kabinet pro studium českého divadla,
z jehož díIny za vedení F. Cerného vznikly čtyŤsvazkové Dějiny česhého
cliuad,la, a v roce 1961 vznikla brněnská pobočka ristavu. Jak odborně
dorťrstali mladí pracovníci, byli v roce 1959 externí vedoucí oddělení
nahrazeni vedoucími interními' Nad činností akademick;Ích rístavri bděly
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jednotlivé vědecké sekce, nicméně docházelo stále častěji k pŤím;Ím hrub;ímzásahrim ze stranv ÚV KSČ do práce rístavu. ZvIáštěv,!'razně se to projevilokoncem padesálfch let, kdy ." rit".a."i 
"!dci 

pokoušel i zbavitwlij obortěch-nejkŤiklavějších vulgarizací. Snahy o vyuzití postupri strukturalismunarážely na odpor ,á:|iY:\.:,:áŽc čisioty marxistické literární vědy. Nadvoudenním zasedánív dobiíšském 
"a*r.", 

p"raaaném pod zástěrkou SvazučeskoslovensoÝ.n .o]:..".l1elri kulturně |.J|ug.ue.,i,,' áddotenim uv xsc,byl ristav podroben kritice, proti ristavu u j' M.'kuňo.,skému byla v tiskurozpoutána kampaĎ. Na katedŤe literární vědy (vedoucí V Dostál) v Institutuspolečenskych věd pŤi Úv xsČ (rektor L' šňu ." zrodil návriL.iáiip.a,,ozde h]avní literrirněvědné pracoviště, 
"uu..o 

p..i.oruru akademického usta'"rrby se omezilo na bibliografickou a áait"i p.j.i. NěkteŤí pracovníci ristavubyli získáváni k pŤechodudo r".tit"l". pž.lpektivou brzkého návratu vevedoucích funkcích (do jednoho odmitli). Nakonec se na sekretariátu ÚV
Fj :":|"1'o, že se provede sloučení katedry Institutu s stavem. V roce1962 J. MukaŤovskéhg 

": 
f:"k:'..."{1ele vrstridat i,. Štot1 **á É' v"aier."jako zástupce pŤišel J. Petrmichl' u.t",, *"-.ozdělil na dva tábory a celášedesátá léta v něm probíhaly ostré ideová i odborné .po.y r.o,,"ápe.,*,orázu, kte.ré nezristaly omezeny zdmi ristavu (napŤíklad Brabcova kritikaStollovy kniby TŤicet let bojti žo a,no, ,o"iZli"ti,kou poezii v Literárníchnovinách, o které jako o konfliktu Ťeditele se zaměstnancem jednalo i pre-zídium ČSAV)' Řada prací pĚitom vznikala proti vrili ňeditele (napÍíkladkonečná fáze modrého Slouníku č"'k,;;;p,:"uatelt), do něhož se podaŤiloprosadit i spisovatele z'exi|u,mimo zístaÍ- po zásahu Ťeditele - jen R.Ja-kobson; sborník k životnímu jubileu J. MukaŤovs kého Struhtura a smyslliterdrního díla aj.)'

Ilo1{iktr wrístily v roce 1968 v odchod l. Štolta z stavu a Ťeditelemse stal F. Vodička. Stačil vytvoŤit novou koncepci rístavu, jejím,,z pr*.,,uskutečnění zabránilo nejprvejeho tožké onemocnění a pak nástup norma-|izace.Y prriběhu |et 7g7o-72,-kdy rístav 
""áTv 

Brett, muselo z něj odejíttakŤka dvacet pracovníkri, rístav byl sloueen s dalším.r..a.-i.tl#p*."-
vištěm - Ústavem jazykťr a literaiur - u 

""* 
p":,'enován jako Ústav pročeskou a světovou literaturu. Po teto čistce se roku 1972 funkce ňediteleznovu ujal L. Stoll a jeho zástupkyní se stala H. Htzalová,:.z p" št"rl""osmrt.i 

-v roce 1981 pŤevzala vedeni rístavu se sv;ími zástupci M' Ze;;;"-a S. Wollmanem. Těžce ochromen ristav se jen pomalu vzpamatovával zutrŽen;Ích ran'
PŤicházeli však noví mladí pracovníci a nesporně liberálnější ovzduŠí,jež v rístavu panovalo v-e srovnání napžíklad s katedrou t".tÉiit"..t...yna Filozofické fakultě 

Y5:il umožiávalo po.e..'o rychl odborn rrist'SoustŤeděni hlavně v oddělení teorie rit".ut-"iy,,ytvoŤili napiíklad kvaliunrSlouníh literd,rní teorie $ehov;Íslednou ;"J;;" z pozadíanonymně ovliv-
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asi šestnáct pracovníkri, z toho pět kandidát věd a jeden doktor věd
(M. Cervenka). Po této černé práci vykonané V. Brettem se vrátil a rístav
dirigoval v období I972-I98I L. Stoll.

Úsrav pRo čnsxou LITERATURU v LETECH 1948.1995

zupNĚx ppŠer

Činnost Ústavu pro českou literaturu (do roku 1952jako instituce Ceské
akademie věd a umění, poté Československé akademie věd) byla zahájena
v záŤí roku 1948' V jeho čele se měly stňídat tŤi osobnosti - A. Pražák,
F. Wollman a J. MukaŤovsk ' Duší írstavu byl od počátku aŽ do roku 1958
R. Havel ve funkci tajemníka. První velk;f rikol dostalo nové pracoviště,
když mělo bÝt v renovovaném klášteŤe na Strahově - po násilném vystěho-
vání premonstrát - zÍízeno Muzeum české literatury. Zareďakce J . Muka-
Ťovského a F. Vodičky se zrodilo libreto a pracovníci ristavu se rozhodn m
zpťlsobem podíleli na dokumentárním vybavení instalace i najejím prosto.
rovém rozvrhu. Památník národního písemnictví byl otevňen v roce 1953
aještě pŤedtím získal v prostorách kláštera svrij nov1f ritulek i ristav. Jeho
Ťeditelem byl jmenován J' MukaŤovsk;f, zástupcem Ťeditele se stal F. Vodič.
ka. V čele jednotlivych oddělení prisobili externí pracovníci J. Hrabák,
F. Vodička, K. Krejčí. Jako svrij hlavní cíl si nová instituce poloŽila vypra.
cování Dějin české literatu4y (vyšly tŤi svazky, čtvrty jIž nesměl b;ít v roce
1970 publikován), pŤípravu kritického vydání sebranych spisri v5íznamn;ích
pňedstavitel české literatury (B. Němcová, J. Neruda, J' K. Tyl, J. Wolker,
K. H. Mácha' S. K. Neumann, F. X. Salda) i památek staré literatury české,
poŤádání Kritické knihovny pii Ceskoslovenském spisovateli a též uspoŤá-
dání reprezentatirmího qfběru české k]asické literatury, stosvazkové Národ-
ní knihovny. Pro tuto práci bylo v stavu za\oženo ediční stŤedisko se zkuše-
n;Ím R. SkŤečkem vjeho vedení. Soustavně se začala budovat i retrospek-
tivní bibliografie české literatury zaŤízení J. Nečase.

V prriběhu padesátych let se ristav rozrristal o další ritvary: v roce 1954
byl k němu pfičleněn Kabinet pro filologickou dokumentaci, jehož posláním
byla evidence o materiálech starší české literatury, v roce 1955 byl ustaven
Kabinet S. K. Neumanna s ríkolem pŤipravit vydání spisri a sestavit
bibliografii, v roce 1956 byl založen Kabinet pro studium českého divadla,
z jehož díIny za vedení F. Cerného vznikly čtyŤsvazkové Dějiny česhého
cJiuad,la, a v roce 1961 vznikla brněnská pobočka ristavu. Jak odborně
dorťrstali mladí pracovníci, byli v roce 1959 externí vedoucí odděIení
nahrazeni vedoucími interními' Nad činností akademick;Ích rístavri bděly
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jednotlivé vědecké sekce, nicméně docházelo stále častěji k pĚím;Ím hrub.mzásahrim ze strany ÚV KSČ do práce rístavu. Zv|,áštěv3razně se to projevilokoncem padesálfch let, kdy ." rit".a."i"!dci pokoušel i zbavit.,,.i; obo.těch-nejkŤiklavějších vulgarizací. Snahy o vyuzití postupri strukturalismunarážely na odpor ,á:|iY:\.:,:áŽc čisioty marxistické literární vědy. Nadvoudenním zasedánív dobiíšském 
"a*t", 

p"raaaném pod zástěrkou SvazučeskoslovensoÝ.n .o]:..".l1elri kulturně |.J|ug.ue.,i,,' áddolenlm uÝ xsc,byl ristav podroben kritice, proti ristavu u j' M.'kuŤo.,skému byla v tiskurozpoutána kampaĎ. Na katedŤe literární vědy (vedoucí V Dostál) v Institutuspolečenskych věd pŤi Úv xsČ (rektor L. šňu ." zrodil navriL.iáiip.a,,ozde h]arní literzirněvědné pracoviště, 
"uu..o 

p..i.oreru akademického usta'"uby se omezilo na bibliografickou a áait"i p.j.i. NěkteŤí pracovníci ristavubyli získáváni k pŤechodudo rnstitutu s p.e.spektivou brzkého návratu vevedoucích funkcích (do jednoho odmitli). Nat<onec se na sekretariátu ÚV
Fj :":|"9'o, že se provede sloučenÍ katedry Institutu s stavem. V roce1962 J. MukaŤovskéhg v; funk5r.r.e{1!ele vystrídat i,. štoti **á p. v"aier."jako zástupce piišel J. Petrmichl' u.tu.,, *"-.ozdělil na dva tábory a celášedesátá léta v něm probíhaly ostré ideová i odborné .po'y r.o,'"ápe.,it,orázu, kte.ré nezristaly omezeny zdmi ristavu (napŤíklad Brabcova kritikaStollovy kniby TŤicet let bojti žo ru,n,, ,,"iZli"ti,kou poezii v Literárníchnovinách, o které jako o konfliktu Ťeditele se zaměstnancem jednalo i pre-zídium ČSAV)' Řada prací pĚitom vznikala proti vrili ňeditele (napÍíkladkonečná fáze modréhá Slouníku č"'k,;;;;:"uatelt)'do něhož se podaŤiloprosadit i spisovatele z exilu, mimo zístaÍ- po zásahu Ťeditele - jen R.Ja-kobson; sborník k životnímu jubileu J. MukaŤovs kého Struhtura a smyslliterdrního díta aj.).

Konflikty vyrístily v roce 1968 v odchod l. Štolta z stavu a ieditelemse stal F. Vodička. Stačil vytvoŤit novou koncepci rístavu, jejím* ;'""."uskutečnění zabránilo nejprvejeho tožké onemocnění a pak nástup norma-lizace.Y prriběhu |et 7g7o-72,-kdy stav 
""áTv 

Brett, muselo z něj odejíttakŤka dvacet pracovníkri, rístav uyt .to,,e".' s dalším .l.'a.-l.tl#p*."-vištěm - Ústavem jazykťr a literaiur - u 
""* 

p":*enován jako Ústav pročeskou a světovou literaturu. Po této tist"e se roku 1972 funkce Ťediteleznovu ujal L. Stoll a jeho zástupkyní se stala u. Htza|ová,:.z p" št"rl""osmrt.i 
-v roce 1981 pŤevzala vedení rístavu se sv;ími zástupci M' Ze;;;ema S. Wollmanem. Těžce ochromen ristav se jen pomalu vzpamatovával zutrŽen;Ích ran'

PŤicházeli však noví mladí pracovníci a nesporně liberálnější ovzduŠí,jež v rístavu panovalo ve srovnání napžíklad s katedrou t".tÉiit"..i...yna Filozofické fakultě 
Y5:iry umožiávalo po.e..'ě rychl odborn;; rrist'SoustŤeděni hlavně v oddělení teorie rit".uffi.,,ytvoŤili napĚíklad kvaliunrSlouníh literd'rní teorie (1eho v slednou pJ;b" z pozadíanonymně ovliv-
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Ďoval z stavu propuštěny M. Kačer), za redakce V. Macury vznikl obsáhl;Í

Slouník suětouych literdrních děl a pÍímo v oddělení Pr uodce po suětoué

literdrní teorll. V osmdesát ch letech své plody pňinesla i orientace oddělení

teorie na historickou poetiku (Poetika česhé meziud'Iečné literatury). Tlosky

starého ristavu se pak v oddělení lexikografie zaměŤily na vytváŤení čtyŤdíl-

ného základního kompendia české literárnívédy, Lexikonu česhé literatury.

TÝto pozitivní aktivity uprostŤed normalizačního rihoru ovlivnil také nikdy

nepŤerušeny kontakt Ťady pracovníkri ristavu s těmi, kdoiej museli opustit;

uskutečĎoval se na pravideln5ích by'tov]ich sclr zkách (tzv. medvědáŤri) a
po celou dobu jej obětavě zajišťoval J. Kolár.

I,istopad 1989 pŤinesl změny ve vedení ristavu (Ťeďite|Z. Pešat, zástupce

V Macura) i vjeho personálním složení' Vrátila se podstatná část pracovníkri

vyhnan;Ích za normalizace a na základě atestací írstav opustilo několik

odborně méně zdatnych jednotl ivcr]. Ustav byl koncipován jako těsné

vzájemně propojené pracoviště, v němŽ vyzkum české literaturyv kontextu

teorie by se nerněl vzdávat horizontu světov ch literatur a ty zase by se

měly zkoumat z hlediska vnitŤních vazeb s bohemistikou. Tomuto írčelu

slouŽilo celkem pět časopisri, které v stavu vznikly a které vedle české

literatury byly zasvěceny divadelní vědě, světovym literaturám a slavistice.

Jednotlivá odděIení měIa pŤitom své samostatné ríkoly. Kabinet českého

divadla pŤistoupil ke zpracování v voje nejnovější fáze divadelní tvorby

pro roce 1945, oddělení současné literatury naváza\o na Lexikon česhé

literatut1 a projektovalo obsáhl;í Slo uníh českj,ch spisouatel od roku 1945,

pŤičemž oběma slovníkrim autorsky vydatně pomáhali pracovníci brněnské
pobočky. oddělení liťerární teorie vedle tematologické a interpretační

problematiky literární vědy se stalo triž hlavním organizátorem mezinárodní

konference o českém strukturalismu. U pŤíleŽitosti stého vyročí narození

Jana Mukďovského došIo tak po letech newaživ;ích kritik k ocenění vyznamu

strukturalismu pro moderní estetické myšlení a k vyzdviŽení jeho stále

podněťn;fch stránek. Na sluŽbu pro veŤejnost se vyrazně pŤeorientovala

rístavní knihovna a bibliografické stŤedisko, vytžívajici pŤi shromaždbvání

rídajrl o současné literatuŤe počítačovou techniku. Neb5ívale se rozšíiila

spolupráce s vysokymi školami, zejména pŤi pedagogickém prisobení

pracovníkri. V roce 1991 zásluhtlu tehdejšího ministra národní obrany

L.Dobrovského získal Írstav i nové prisobiště v kasárnách JlŤího z Poděbrad
(na náměstí Republiky), když byl nucen opustit klášter na Strahově

navráceny Ťádu premonstrátri' Na začátku roku 1992 se z ristavu vydělilo

oddělení slavistiky a komparatistiky a stalo se součástí obnoveného

Slovanského ristavu.
Když po rozdělení státu vznikla k 1. lednu 1993 Akademie věd Ceské

republiky, jedním z jejích hlavrríclr počinri byla transformace pracovišť

vědeckého vyzkumu, vyvolaná podstatn;fm krácením rozpočtu akademie.
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Na jednotlivé rístavy měla rrizn dopad. Ústav pro českou a světovou litera.
turujakojedno z největších pracovišťv rámci společensk;Ích vod postihla
velice citelně, aniŽ se bral ohled na skutečnost, Že ristav v současná podobě
reprezentoval celkem tŤi vědní obory, které b.y mohly b;Ít pěstoványl,e tňech
samostatnych ristavech (bohemistika, světové literaiury, divadelni věda)
u 

\!"l" najednom pracovišti.ud ržova|a právě predstava vzájemně se inspi-
rující spolupráce. Vedle redukce uotremistity ristav tehdy oplstili odborníci
n.a světové literatury, kteŤí rněli na Filozofické fakultě UťvytvoŤit základ
obnovované katedry srovnávacích literatur, a na rrizná p.u"ouiště se rozešli
divadelní věďci, z niclrŽ jen část nalezla nov ritulek v Divadelním stavu
ministerstva kultury.

Redukce si vyžádala změnu koncepce ristavu, pŤedevším pŤechod rrajednooborovou instituci vyhrazenou pouze studiu české literatury a literár-
něvědné teorie. I kdyŽ základní lrromadné ikoly, Lexikon českě hfuratury
a Slouníh česk!,ch spisouatelzL od. roku 7945, nedoznaly změn, práce uvnitŤ
těchto oddělení musela se podŤíclit novym ztiŽenympodmínkám, zejména
pokud šlo o časovy harmonogratn prací. V této situaci vydatně ristavu ptl-
mohl nově zavedeny systém grantri (celorepublikov;;;cť l akademickych),
kter1Í transforrnaci Akademie věd provázel a tte{i hlavně umožnil efekíivně
pokračovat na projektech vyŽadujícíclr rozsáhlou t5imovou spolupráci.

K 1. rinoru 1993 došIo také ke změně ve vedení pracoviště, káy se.,a
základě konkursu novym Ťeditelem stal V Macura a jeho 

"á.ť,,p"",'.PJanoušek. Nově byla též zvolena vědecká rada a nakonec." 
"-á.'u',pŤizprisobilo i jméno instituce, jeŽ se na podzim roku 1993 vrátila k

p vodnímu názvu Ústav pro českou literaturu. o současné koncepční i
badatelské rovni stavu svědčí to' že podstatná část jeho činností je
pokryta granty, ojeho současnych snahách pak skutečnost, že vedle hlavních
badatelsk]fch rikolri k jeho qfo aznymaktivitám patŤí i poŤádání odbornfch
konferencí (napÍíklad o české hynrně, o literárněvědném díle V Černého),
zejména pak setkání literárních bohemistri z celého světa v polovině roku
1995, nebo vědeckou radou schválenjí projekt nové varianty národní
knihovny, jenž by pÍevedl na počítačová média kanonizované texty
základních děl české literatury'

Pokusil jsem se načrtnout jakési vnitŤní dějiny ristavu, jeho promě-
ny jakoŽto instituce. Jistě podstatnější a pro obor i podnetnojsi ,.aIe téŽ
nesrovnatelně náročnější by byl nástin vnitňních proměn oboru, v voje
]iterárněvědné problematiky, jak se odrazi]a v této instituci a jak v ní
byla Ťešena. Snad i k tomu se naskytne pŤíležitost i čas a hlávně též
fundovan1i odborník, kter by s patŤičn;/'m odstupem objektivně a bez
apriorních pŤedsudkri pohlédl na peripetie ve vědecké historii írstavu.
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Ďoval z írstavu propuštěny M. Kačer), za redakce V. Macury vznikl obsáhlf

Slouník suětouych literdrních děI apŤímo v oddělení Pr uodce po suětoué

literdrní teorll. V osmdesát ch letech své plody pŤinesla i orientace odděleni

teorie na historickou poetiku (Poetika česhé meziuÓ'Iečné literatury). Tlosky

starého stavu se pak v oddělení lexikog3afie zaměŤily na vy'tváŤení čtyŤdíl-

ného základního kompendia české literárnívédy, Lexikonu česhé literatuty.

TWo pozitivní aktivity uprostŤed normalizačního Írhoru ovlivnil také nikdy

nepŤer'ušeny kontakt Ťady pracovníkťr rístavu s těmi, kdoiej museli opustit;

rrskuťečĎoval se na pravideln ch by'toqích schtizkách (tzv. medvědáŤri) a
po celou dobu jej obětavě zajišťoval J. Kolár.

Listopad 1989 pŤinesl změny ve vedení ristavu (Ťeditel Z.Pešat, zástupce

V Macura) i vjeho personálním složení. Vrátila se podstatná část pracovníkri

vyhnan1fch za normalizace a na základě atestací írstav opustilo několik

odborne mené zdatnych jednotl ivcri. Ustav byl koncipován jako těsně

vzájenrně propojené pracoviště, v němž l zkum české literaturyv kontextu

teorie by se nerněl vzdávat horizontu světov ch literatur a ty zase by se

měly zkoumat z hlediska vnitŤních vazeb s bohemistikou. Tomuto Írčelu

sloužilo celkem pět časopisri, které v ristavu vznikly a které vedle české

literatury byly zasvěceny divadelní vědě, světov m literaturám a s]avistice.

Jednoťlivá oddělení měla pŤitom své samostatné ríkoly. Kabinet českého

divadta pŤistoupil ke zpracování v voje nejnovější fáze divadelní tvorby

pro roce 1945, oddělení současné literatury naváza\o na Lexikon české

literatuta a projektovalo obsáhl Slouníh česk!,ch spisouatel od roku 1945,

pŤičemŽ oběma slovníkrim autorsky vydatně pomáhali pracovníci brněnské
pobočky. oddělení literární teorie vedle tematologické a interpretační

problematiky literární vědy se stalo též hlavním organizátorem mezinárodní

konference o českém strukturalismu' U pŽíleŽitosti stého vyročí narození

Jana Mukďovského došlo tak po letech newaáv ch kritik k ocenění vyznamu

strukturalismu pro moderní estetické myšlení a k vyzdvižení jeho stále

podnětn ch stránek. Na službu pro veŤejnost se vyrazně pŤeorientovala

stavní knihovna a bibliografické stŤedisko, vyuŽívající pŤi shromaždbvání

rídajri o současné literatuŤe počítačovou techniku. Neb;fuale se rozšíŤi]a

spolupráce s vysokymi školami, zejména pŤi pedagogickém prisobení

pracovníkti. V roce 1991 zásluhou tehdejšího ministra národní obrany

L.Dobrovského získal írstav i nové p sobiště v kasárnách JlŤího z Poděbrad
(na nárněstí Republiky), když byl nrrcen opustit klášter na Strahově

navráceny Ťádu premonstrátti. Na začátku roku 1992 se z Ítstavu vydělilo

oddělení slavistiky a komparatistiky a stalo se součástí obnoveného

Slovanského ťrstavu'
Když po rozdělení státu vznikla k 1. lednu 1993 Akademie věd Ceské

republiky, jedním z jejích hlavních počin byla transformace pracovišť

vědeckého vyzkumu, vyvolaná podstatn;fm krácením rozpočtu akademie.
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Na jednotlivé ristavy měla rŮzn5; dopad. Ústav pro českou a světovou litera-
turu jako jedno z největších pracovišť v rámci společensk;ich vod postihla
velice citelně, aniž se bral oh]ed na skutečnost, že stav v současná podobě
reprezentoval celkem tňi vědní obory, které by mohly b;/t pěstová.'y,," tŤu.l'
samostatnych rístavech (bohemistika, světové literaiury, divadelní věda)
'\!"lé najednom pracovišti udržovala právě pŤedstava vzájemně se irrspt.
rující spolupráce. Vedle redukce lotremistity istav tehdy opustili odborníci
n.a světové literatury, kteŤí měli na Filozofické fakultě UťvytvoŤit základ
obnovované katedry srovnávacích literatur, a na r zná p.u.ouiště se rozešli
divadelní vědci, z niclrŽ jen část nalezla nov5; ťrtulek v bivadelním stavu
ministerstva kultury.

. Redukce si vyžádala změnu koncepce rístavu, pŤedevšíIn pŤechod najednooborovou instituci vyhrazenou pouze studiu české literatury a literar-
něvědné teorie. I kdyŽ základní hromadné ukoly, Lexikon českě hteratury
a Slouníh česfulch spisouatel ' od, roku 1945, ned'oznaly změn, práce uvnitŤ
těchto oddělení musela se podňídit novyrn ztíženympodmínkám' zejména
pokud šlo o časov;i harmonogr.atn prací. V této situaci vydatně ristavu po-
mohl nově zavedeny systém grantri (celorepublikov5Íctr. i akademick1ich ),
kter1Í transformaci Akademie věd provázel a tte4i hlavně umoŽnil efekiivně
pokračovat na projektech vyŽadujícíclr rozsáhlou t movou spolupráci.

K 1. unoru 1993 došlo také ke změně ve vedení pracoviště, káy se, 'a
základě konkursu nov;im Ťeditelem stal V. Macuia a jeho zá"tupcen'
PJanoušek. Nově byla též zvoIena vědecká rada a nakonec ." 

"-á,'u-pŤizprisobilo i jméno instituce, jeŽ se na podzim roku 1993 vrátila k
p vodnímu názvu Ustav pro českou literaturu. o současné koncepční i
badatelské rovni ristavu svědčí to' že podstatná část jeho činnostr .;epokryťa granty, ojeho současnych snahách pak skutečnost, že vedle hlavních
badatelsk;ích rikolri k jeho vyrazn,lmaktivitám patŤí i poŤádání odborn]ích
konferencí (napĚíklad o české hyrrrně, o literárněvědn8m díle V. Černého),
zejména pak setkání literárních bohemistri z celého světa v polovině roku
1995, nebo vědeckou radou schválen;i projekt nové varianty národnÍ
knihovny, jenž by pŤevedl na počítačová média kanonizované texty
základních děl české literatury.

Pokusil jsem se načrtnout jakési vnitŤní dějiny tistavu, jeho promě.
ny jakoŽto instituce. Jistě podstatnější a pro obor i podnotnojsí ,^ale téŽ
nesrovnatelně náročnější by by| nástin vnitŤních proměn oboru, v voje
literárněvědné problematiky, jak se odrazila v této instituci a jak v ní
byla Ťešena. Snad i k tomu se naskytne pfileŽitost i čas a hlavně téŽ
fundovan5i odborník, kter by s patŤičn;ím odstupem objektivně a bez
apriorních pŤedsudkri pohlédl na peripetie ve vědecké historii ristavu.
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USTAV PRO CESKOU LITERATURU PO LISTOPADU 1989

VLADIMIR MACURA

Ustav pro českou literaturu byl založen schválením organizačního statutu
v roce 1947 Českou akademií věd a umění a posléze začleněn do struktury
vznikající Ceskoslovenské akademie věd.l Jako pracoviště určené k qfzkumu

české literatury byl sice vystaven dlouhodob1/m ideologick1fm tlakrim, ale
pŤesto na jeho pridě postupně'"rynistala rozsáblá základna literárněvědného
vyzkumu, která byla také zpočátku poměrně slušně finančně zajišťována'
V prriběhu let zde vznikla bohatá bohemistická literární a literárněvědná
knihovna a byl vy'tvoŤen solidní bibliografick1Í fond (zvláště unikátní
Retrospektivní bibliografie, ale i aktuální literárněvědná bibliografie
pravidelně publikovaná v speciálních ročenkách). V šedesát]/'ch letech se
v stavu zformovala masová opozice proti oficiálnímu glajchšaltování oboru,
pod jejímž tlakem byl v roce 1968 jmenován Ťeditelem vynikající odborník,
profesor F. Vodička. Zajeho krátkého vedení byla vytvoŤena promyšlená

koncepce pracoviště metodologicky zhodnocující koncept pražského

literárněvědného strukturalismu.
Tento plodn1/' wjvoj byl zmrazen na pŤelomu let šedesát1fch a sedm-

desát;Ích. Pod záminkou sloučení Ustavu pro českou literaturu s literární

složkou Ustavu jazykťr a literatur došlo k jeho formálnímu rozpuštění, pŤi-

čemž do ''nové instituce'' nebyli jiŽ pŤijati mnozí dosavadní pracovníci ocej-
chovaníjako ideotogicky nelyhovující; další' často špičkoví badatelé zristali
v ristavu podmíněně, s omezenynri publikačními možnostmi a odsouzenr
k'.materiálovému v1fzkumu''. Dosavadní tikoly byly zrušeny (k tisku neby]

doporučen ani IV díl právě dokončenych akademick;/chDějin česhé literatury
1918.1945), pŤerušena byla rovněž většina aspirantur a studijních pobytri.

Vědecká oddělení byla reorganizována a podŤízena prověŤenym straník m

většinou bez ohledu na jejich odbornou kvalifikaci. Zce|a znovu bylo ziízeno

ideologicky exponované oddělení literární teorie s myslem vytvoŤit v něm

l Byl zŤízen jako samostatné badatelské pracoviště' Jeho čirrnost byla zahájena 1. 9.

1948, k 1. 1. 1953 byl začleněn do Československé akademie věd; k 1' 1' 1956 byl vjeho rámci
zÍízen Kabinet pro stuc l ium českého divadla a k l  '  9 '  l961 ustavena Pobočka ÚČL v Brno'
Na počátku normalizace byl Ústav pro českou literaturu sloučen s literáměvědnou části Ustaw
jazykťr a literatur a jako mnohooborová instituce pŤejmenován k 5. 11' 1970 na Ústav pro

českou a světovou literaturu. S platností k 1. 1. 1992 se zjeho struktury lrydělila literárněvědná
slavistika a po vzniku Akademie véd České republiky na pŤelomu let 1992 a 1993 ajejí rozsiíhlé
transformaci bylo k 30. 4. 1993 z jeho prisobnosti vyděleno i studium českého divadla a
světov]y'ch literatur. Tato oborová restrukturace základního qfzkumu zabezpečující pouze

další rozvoj literárněvědné bohemistiky vedla 1. 9. 1993 k obnovení privodního názvu.
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platformu pro systematickf v zkum české a světové marxistické kritiky.
Tbto ''pŤebudování'. 

oboru se však nepodaŤilo uskutečnit do drisledkri. Propuš.
tění vědečtí pracovníci udržovali po celé období norma|ízace uzké odborne
vztahy se zbyl5imi nositeli starší tradice ristavu (od roku Ig7O jíž Ústavu
pro českou a světovou literaturu) na pravideln;ich měsíčních bytovych semi-
náňích' na nichŽ se 1974-1989 postupně podílel i širší okruh odborníkri z
pŤíbuzn;Ích obor (filozofir, historikri, uměnovědcri). Společně spolupracovali
na Ťadě rukopisn1/ch sborník ''vydávan ch'' většinou k jubileím pŤedních
literárních vědcri' kteŤí měli b;ít vyloučením z Akademie věd publikacne
umlčeni.

I tímto zprisobem vznikaly pod oficiálním ideologickym nátěrem praco-
viště relativně svobodné prostory aktivity. Kabinet pro studium českého
divadla pokračoval v cenném projektu několikasvazkov;ích dějin; literární
historici se seskupili ko\emLexihonu české literatury, kter,! se tehdejšímu
vedení nikdy nepodaŤilo ideologicky zmanipulovat. Dokonce ani teoretické
oddělení nesplnilo očekávání v ně vk]ádané; ideologické írkoly byly odsunuty
a na poŤad dne se dostala i zde racionálně formulovaná témata: Slouník
literární teot.le, interpretační kompendia Rozumět literatuŤe, Pr ,uod,ce po
suětoué literární teorii' Poetika české meziuálečné literatury: Proměny ždnr .
.'Ideologové.' se ve většině pracovních t;fmú ocitali v izolaci.

Tbansformace Ústavu pro českou a světovou ]iteraturu tak nebyla
zahájena shora, ale uskutečĎovala se pod pňímym tlakem naprosté většlny
pracovníkri, ktefi veŤejně vystoupili se sv5ími poŽadavkv bezprostŤedně
po 17' Iistopadu 1989. Nové vedení, ustavené na základě volby shromáž-
děním vědeck;ich pracovník ristavu a schválené predsednictvem ČsRv,
nabídlo místa na pracovišti všern perzekvovaníryn byuďym kolegrim, zahájliro
rozsáhlé atestace odborné zptisobilosti zaměstnancri a rozloučilo se s těmi,
kteŤí po stránce odborné nelyhověli. Byla vytvoŤena nová struktura pracoviš.
tě, pŤi které byl akceptován fakt soustŤedění badatelri rrizn5Ích, vzájemně
propojen;Ích oborri (dějiny české literatury, teorie literatury, světová lite.
ratura a komparatistika, dějiny slovansk}ích literatur, literárněvědná biblio.
grafie a knihovnictví). K rístavu sejako autonomní regionáIní sloŽka vrátilo
oddělení brněnské, které bylo v osmdesá!Ích letech mechanicky a neristrojně
včleněno do krátkodobého Slovanského rístavu se sídlem v Brně.

Nová koncepce pracoviště směŤova]a k jeho pŤetvoŤení ve vzájemně
komunikující efektivní celek' umožĎující qfzkum české literatury v
bezprostŤední v azbě k problémrim literatury světové, k metodologickému
kontextu světové literární teorie a k otázkám českého divadla. Cílem bylo
vytvoŤitjediné a společné literárněvědné bibliografické centrum a uvolnit
pro jeho rozvoj dostatek prostňedk , zkoordinovatjeho koncepci a pŤizprisobit
bibliografickou práci (od sedmdesát ch let opomíjenou a finančně
nedostatečně zabezpečovanou) možnostem a potŤebrím doby. Na této základně
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USTAV PRO CESKOU LITERATURU PO LISTOPADU 1989

VLADIMIR MACURA

Ústav pro českou literaturu byl zaloŽen schválením organizačního statutu
v roce 1947 Ceskou akademií věd a umění a posléze začleněn do struktury
vznikaj ící Ceskoslovenské akademie věd. 1 Jako pracoviště určené k qf zkumu
české literatury byl sice vystaven dlouhodob;im ideologick;Ím tlakrim, ale
pŤesto najeho pridě postupně vynistala rozsáhlá základna literárněvědného
v5izkumu, která byla také zpočátku poměrně slušně finančně zajištbvána.
V prriběhu let zde vznikla bohatá bohemistická literární a literárněvědná
knihovna a byl vy'tvoien solidní bibliografick;Í fond (zvláště unikátní
Retrospektivní bibliografie, ale i aktuální literárněvědná bibliografie
pravidelně publikovaná v speciálních ročenkách). V šedesát1fch ]etech se

v stavu zformovala masová opozice proti oficiálnímu glajchšaltování oboru,
pod jejímž tlakem byl v roce 1968 jmenován Ťeditelem vynikající odborník,
profesor F. Vodička. Zajeho krátkého vedení byla vytvoŤena promyšlená

koncepce pracoviště metodologicky zhodnocující koncept pražského

literárněvědného strukturalismu.
Tento plodn5í vjwoj byl zmrazer' na pňelomu let šedesát;fch a sedm-

desát ch. Pod záminkou sloučení Ustavu pro českou literaturu s literární

složkou Ústavu jazykri a literatur došlo k jeho formálnímu rozpuštění, pŤi-

čemž do .'nové instituce.' nebyli jiŽ pŤijati mnozí dosavadní pracovníci ocej-
chovaníjako ideologicky nelyhovující; další, často špičkoví badatelé zristali

v rístavu podmíněně, s omezenymi publikačními možnostmi a odsouzenr
k'.materiálovému v}?zkumu''' Dosavadní rikoly byly zrušeny (k tisku nebyl

doporučen ani IV. díl právě dokončen;ích akademickychDějin česhé literatury

1918-1945), pŤerušena byla rovněŽ většina aspirantur a studijních pobyt .

Vědecká oddělení byla reorganizována a podŤízena prověŤen5im straníkrim

většinou bez ohledu na jejich odbornou kvalifikací. Zce|a znovu bylo zŤízeno

ideologicky exponované oddělení literární teorie s rimyslem vytvoŤit v něm

1 Byl zŤízenjako samostatné badatelské pracoviště. Jeho činnost byla zahájena 1.9.

1948' k 1. 1. 1953 byl začleněn do Československé akademie věd; k 1. 1. 1956 byl vjeho rámci
z iízen Kabinet pro studium českého divadla a k 1 '  9.  196r ustavena Pobočka ÚČL v Brne'
Na počátku normalizace byl Ústav pro českou literaturu sloučen s literárněvědnou částí Ústaw
j azykri a literatur a jako mnohooborová instituce piejmenován k 5. 11. 1970 na Ústav pro

českou a světovou literaturu. S platností k 1. 1. 1992 se zjeho struktury lydělila literrírněvědná
slavistika a po vzniku Akademie věd České republiky na pňelomu let 1992 a 1993 ajejí rozsrí}rlé
transformaci bylo k 30' 4. 1993 z jeho prisobnosti vyděleno i studium českého divadla a
světoq/ch literatur. Tato oborová restruktuace základního v1fzkumu zabezpečující pouze

další rozvoj literárněvědné bohemistiky vedla 1. 9. 1993 k obnovení privodního názvu.
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platformu pro systematicky qízkum české a světové marxistické kritiky.
Tbto'.pŤebudování'. oborrr se však nepodaŤilo uskutečnit do drisledkri. Propuš-
tění vědečtí pracovníci udrŽovali po celé období normalizace írzké odborné
vztaby se zbyl]y'mi nositeli starší tradice ristavu (od roku 1970 jíž Ústavu
pro českou a světovou literaturu) na pravideln;ích měsíčních bytor1ích semi-
náŤích, na nichŽ se 1974-1989 postupně podílel i širší okruh odborníkri z
pÍíbuzn;ich oborri (filozofir, historik , uměnovědcri). Společně spolupracovďi
na Ťadě rukopisn;Ích sborníkrj ,'vydávanych'. většinou k jubileím pŤedních
literárních vědcri, kteŤí měli b]ft vyloučením z Akademie věd publikačně
umlčeni.

I tímto zplisobem vznikaly pod oficiáIním ideologick;ím nátěrem praco-
viště relativně svobodné prostory aktivity' Kabinet pro studium českého
divadla pokračoval v cenném projektu několikasvazkov;ích dějin; literární
historici se seskupili ko|'em Lexikonu české literatury, ktery se tehdejšímu
vedení nikdy nepodarilo ideologicky zmanipulovat. Dokonce ani teoretické
oddělení nesplnilo očekávání v ně vkládané; ideologické rikoly byly odsunuty
a na poŤad dne se dostala i zde racionálně formulovaná témata: Slouník
literá,rní teorle, interpretační kompendia Rozumět literatuŤe, Pr lodce po
suětoué literární teorii, Poetika česhé meziu lečné literatury: Proměny žánr .
''Ideologové.' se ve většině pracovních t mri ocitali v izolaci.

Tbansformace Ústavu pro českou a světovou literaturu tak nebyla
za]r'ájena shora, ale uskutečĎovala se pod pÍím;Ím tlakem naprosté většrrry
pracovníkti, kteŤí veŤejně vystoupili se sv}imi poŽadavky bezprostŤedně
po 17' listopadu 1989. Nové vedení, ustavené na základě volby shromáž-
děním vědeck;fch pracovníkťt stavu a schválené pŤedsednictvem ČsAv,
nabídlo místa na pracovišti všem perzekvovan]Ím by/ď}Ťn kolegrim, zahájilo
rozsáhlé atestace odborné zprisobilosti zaměstnancri a rozloučilo se s těmi,
kteĚí po stránce odborné nevyhověli. Byla vytvoŤena nová struktura pracoviš-
tě, pŤi které byl akceptován fakt soustňedění badatelri rrizn ch, vzájemně
propojen ch oborri (dějiny české literatury, teorie literatury, světová lite-
ratura a komparatistika, dějiny slovansk1/'ch literatur, literárněvědná biblio-
grafie a knihovnictví). K ristavu se jako autonomní regionální stožka vrátilo
oddělení brněnské, které bylo v osmdesá|ich letech mechanicky a neristrojně
včleněno do krátkodobého Slovanského rístavu se sídlem v Brně'

Nová koncepce pracoviště směŤovala k jeho pŤetvoŤení ve vzájemně
komunikující efektivní celek, umožĎující q/zkum české literatury v
bezprostŤední v azbé k problémrim literatury světové, k metodologickému
kontextu světové literární teorie a k otázkám českého divadla. Cílem bylo
vytvoŤitjediné a společné literárněvědné bibliografické centrum a uvolnit
projeho rozvoj dostatek prostŤedkri, zkoordinovatjeho koncepci a pŤizprisobit
bibliografickou práci (od sedmdesát;Ích let opomíjenou a finančně
nedostatečně zabezpečovanou) možnostem a potŤebám doby. Na této zák]adně
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se ílstav počínaje rokem 1990 začď otevírat veŤejnostijako rrnikátní centrum
literárněvědn ch informací a vyznamné prisobiště odborníkri v oboru literární
vědy a divadla.

V této situaci tistav zastihla restrikce akademického rozpočtu v roce
1993 a následny pŤíkaz k prudkému snížení počtu vědeck1fch pracovníkri;
doporučení akademické atestační komise znamenalo de facto také zánik
cel ch oborri na pridě Akademie věd (teatrologie spolu s hudební sekcí,
komparatistika a světové literatury).

PŤes obecné problérny, které tzv. transfer pracovníkri Akademie věd
globálně provázely (nedrivěra ze strany vysok;/'ch škol, nedostatečná
pŤipravenost, ba pŤekotnost celého procesu), |zeŤíci, že se vedení ristavu
podaŤilo vytvoŤit pŤedpoklady pro pŤechod alespoĎ jakžtakž ucelenych
v5izkumnych t;fmri, jejichŽ činnost bylo nutné ukončit, na jiná odborná
pracoviště: na vysoké školy, zejrnéna na Filozofickou fakultu Univerzity
Karlovy, kam pŤecházeli pracovníci oddělení světov;Ích literatur, a do
Divadelního stavu Ministerstva kultury CR, v němž nalezla uplatnění
rozhodující skupina odborník Kabinetu pro studium českého divadla'
Ačkoli byl tento proces značně bolestn;Í, zttáty pro jednotlivé obory se
společně podaŤilo pŤece jen minirnalizovat.

Ustav se nicméně změnil v čistě bohemistické pracoviště a zŤekl se tak
nutně Ťady aktivit s větším mezinárodním dosahem. Základem jeho vědecké
činnosti se staly projekty národního vyznamu, a to jak lexikografické
(zejména Lexihon české literatury, jehož druh1i' dvousvazkov;Í díl vyšel v
roce 1993 a získal prestižní cenu Hlávkovy nadace, nebo Slouníh česhj,ch
spisouatel od rohu 1945),tak bibliografické (koncepce národního centra
literárněvědné informatiky)' Rezignace na pŤedstavu mnohooborového
pracoviště vedla v roce 1993 i k obnovení jeho privodního názvu.

Ústav pro českou literaturu usiluje dnes o rovnováhu malého počtu
rozsáhl.ích kolektivních projektťr národního v5Íznamu s individuálním vy-
zkumem nebo s časově vymezenymi rikoly menších operativních t;Ímri'
CíIem takové koordinace bylo upevnění ristavu vjeho roli stŤediska literár-
něvědné bohemistiky s kvalitní a dostupnou knihovnou a s fungující biblio.
grafickou základnou (ristav se ujal rílohy garanta v oblasti literárněvědn5Ích
informací a spolupracuje v této oblasti s Ťadou odborn1fch a pedagogicko-
odbornych pracovišť z celé republiky). Vtomto směru bylo jiŽ bezprostŤedně
po roce 1989 revidováno tradiční postavení stavu jako ,.akademického.'

pracoviště uzavŤeného do sebe: driraz ve vědecké práci byl naopak položen
na všestrannou komunikaci s veŤejností, na pŤesahy k pedagogické aktivitě
a na rikoly, v nichŽ je ťrstav jako soustŤedění odborníkri nezastupiteln1f .
T\rto strategii rjstav bude rozvíjet i v nejbliŽší budoucnosti: v roce 1991
zaháji| a od roku 1993 poŤádá pravidelně celoroční postgraduální kursy
určené mladším pracornríkrim lysokych škol, vědeck;fch a kulturních institu.
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cí; od roku 1994 spolupracuje pfi vytváŤení katalogizační sítě Library Infor-
mation Network of the Czech Academy of Sciences (LINCA) jako součásti
mezinárodního informačního systému INTERNET, od poloviny roku 1995
zahájí rea|ízaci rozsáh]ého projektu Ceské elektronické knihovny.

Znainé risilí ristav rovněž věnuje zkvalitnění své ediční činnosti, která
byla do roku 1989 omezena na ojedinělé (azpožděné) publikováníbibliogra-
fick ch ročenek' V nově za|oŽené edici privodních vědeck;fch prací URSUS,
jejíž tisk a náklad ristav plně zabezpečuje, bylo od roku 1991 publikováno
dvanáct kriižních titulri; írspěšná je spolupráce s Ťadou nakladatelství v
Praze i v regionech.

Ustav pro českou literaturu si nikdy nemohl stěŽovat na nedostatek
podpory veŤejnosti. Tladiční prestižní postavení literatury v novodobé české
společnosti vyvolávalo snahy zŤídit podobné v1fzkumné centrum věnované
české slovesnosti již pŤed 2. světovou válkou' Pokud si stav udrží i nadále
statut odborného stŤediska' opírajícího se o rozsáhlé bibliograficko.infor-
mační zázemí literární vědy a současně otevŤeného potŤebám univerzit i
individuálním badatelrim, jako tomu bylo v posledních pěti letech, bude
mít podle mého názoru všechny pŤedpoklady k tomu, aby byl i nadále kul-
turní veŤejností vnímán jako nepominutelná a nezastupitelná instituce.

STRUKTURA A CINNOST USTAVU,
KONFERENCE A BIBLIOGRAFIE

PETR SISLER

VĚoncxÁ nena

Vědecká rada,jeŽje podle stanov Akademie věd poradním orgánem Ťeditele
a vedení zejména v koncepčních otázkách, se ustavila poprvé na počátku
roku 1990 volbou v plénu vědeck ch a odborn ch pracovníkri ristavu (ejím
pŤedsedou byl 1990-92 PhDr. Mojmír otruba, DrSc., 1992-93 PhDr. JiŤí
Hol;Í, DrSc., od 1994 jí pŤedsedá PhDr. Zdeněk Pešat, DrSc.). Zprvu se
zabyva|a zvláště rehabilitacemi, atestacemi všech badatelsk ch pracovníkri
a kritérii pro hodnocení jejich práce. Poté spolu s vytváŤením vědecké
koncepce ristavu sledovala i činnost všech jeho oddělení, spolupráci s
vysok;imi školami a vědeckou v]fchovu mlad;ích odborníkri. obdobné ríkoly,
a zejména koncepční činnost instituce, zristaly hlavní náplní práce i nové
vědecké rady, která vznikla po reorganizaci stavu a pojeho restrukturaci
na vylučně bohemistické pracoviště. Ustavila se opět volbou v roce 1993.
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se ristav počínaje rokem 1990 začď otevírat veŤejnostijako unikátní centnrm
literárněvědn;fch iďormací a vyznamné p sobiště odbornftri v oboru literární
vědy a divadla.

V této situaci rístav zastihla restrikce akademického rozpočtu v roce
1993 a následn;Í pÍíkaz k prudkému snížení počtu vědeck;Ích pracovníkri;
doporučení akademické atestační komise znamenalo de facto také zánik
celych oborťr na p dě Akademie věd (teatrologie spolu s hudební sekcí,
komparatistika a světové literatury).

PŤes obecné problémy, které tzv. transfer pracovníkri Akademie věd
globálně provázely (nedrivěra ze strany vysok1/'ch škol, nedostatečná
pŤipravenost, ba pŤekotnost celého procesu), Lze Ííci, že se vedení stavu
podaŤilo vytvoŤit pŤedpoklady pro pŤechod alespoĎ jakžtakŽ ucelenych
vyzkumn;ich t:Ímri, jejichŽ činnost bylo nutné ukončit, na jiná odborná
pracoviště: na vysoké školy, zejména na Filozofickou fakultu Univerzity
Karlovy, kam pŤecházeli pracovníci odděIení světov;Ích literatur, a do
Divadelního ristavu Ministerstva kultury CR, v němž nalezla uplatnění
rozhodující skupina odborníkri Kabinetu pro studium českého divadla'
Ačkoli byl tento proces značně bolestn , ztráty pro jednotlivé obory se
společně podaŤilo pŤece jen minimalizovat.

Ustav se nicméně změnil v čistě bohemistické pracoviště a zŤekl se tak
nutně Ťady aktivit s větším mezinárodním dosahem. Základem jeho vědecké
činnosti se staly projekty národního vyznamu, a to jak lexikografické
(zejména Lexihon české literatury, jehož druh , dvousvazkov1f díl vyšel v
roce 1993 a získal prestižní cenu Hlávkovy nadace, nebo Slouník českj,ch
spisouatel od rohu 1945), tak bibliografické (koncepce národního centra
literárněvědné informatiky). Rezignace na pŤedstavu mnohooborového
pracoviště vedla v roce 1993 i k obnoveníjeho privodního názvu'

Ustav pro českou literaturu usiluje dnes o rovnováhu malého počtu
rozsáhlrÍch kolektivních projektri národního vfznamu s individuálním q,Í-
zkumem nebo s časově vymezenymi rikoly menších operativních t m .
Cílem takové koordinace bylo upevnění ristavu vjeho roli stŤediska literár-
něvědné bohemistiky s kvalitní a dostupnou knihovnou a s fungující biblio.
graflckou základnou (Írstav se ujal írlohy garanta v oblasti literárněvědn ch
informací a spolupracuje v této oblasti s Ťadou odborn}ích a pedagogicko-
odbornych pracovišť z celé republiky)' V tomto směru bylojiž bezprostŤedně
po roce 1989 revidováno tradiční postavení ristavu jako '.akademického.'

pracovišťě uzavŤeného do sebe: driraz ve vědecké práci byl naopak položen
na všestrannou komunikaci s veŤejností, na pŤesahy k pedagogické aktivitě
a na rikoly, v nichŽ je Írstav jako soustŤedění odborníkri nezastupiteln;í.
Ttrto strategii ristav bude rozvíjet i v nejbliŽší budoucnosti: v roce 1991
zaháji| a od roku 1993 poŤádá pravidelně celoroční postgraduální kursy
určené mladším pracovník m vysokych škol, vědeck;fch a kulturních institu-
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cí; od roku 1994 spolupracuje pŤi vytváŤení katalogizační sítě Library Infor-
mation Network of the Czech Academy of Sciences (LINCA) jako součásti
mezinárodního informačního systému INTERNET, od polovinyroku 1995
zahájí rea|izaci rozsáhlého projektu České elektronické knihovny'

Značné rlsilí rístav rovněŽ věnuje zkvalitnění své ediční činnosti, která
byla do roku 1989 omezena na ojedinělé (a zpožděné) publikování bibliogra-
fick;fch ročenek. V nově zaloŽené edici privodních vědeck ch prací URSUS,
jejíŽ tisk a náklad ristav plně zabezpečuje, bylo od roku 1991 publikováno
dvanáct krližních titulri; írspěšná je spolupráce s ňadou nakladatelstvi v
Praze i v regionech.

Ustav pro českou literaturu si nikdy nemohl stěžovat na nedostatek
podpory veŤejnosti. Ttadiční prestižní postavení literatury v novodobé české
společnosti vyvolávalo snahy zŤídit podobné vyzkumné centrum věnované
české slovesnosti již pŤed 2. světovou válkou. Pokud si rjstav udrŽí i nadále
statut odborného stŤediska, opírajícího se o rozsáhlé bibliograficko-infor-
mační zázemí literární vědy a současně otevŤeného potŤebám univerzit i
individuálním badatel m, jako tomu bylo v posledních pěti letech, bude
mít podle mého názoru všechny pŤedpoklady k tomu, aby byl i nadále kul-
turní veŤejností vnímán jako nepominutelná a nezastupitelná instituce.

STRUKTURA A čINNosT Úsravu.
KONFERENCE A BIBLIOGRAFIE

PETR SISLER

VĚoncxÁ naoe

Vědecká rada, ježje podle stanov Akademie věd poradním orgánem Ťeditele
a vedení zejména v koncepčních otázkách, se ustavila poprvé na počátku
roku 1990 volbou v plénu vědeck ch a odborn;f'ch pracovníkri ristavu Qejím
pŤedsedou byl 1990-92 PhDr' Mojmír otruba, DrSc., 1992-93 PhDr. JiŤí
Holy, DrSc', od 1994 jí pňedsedá PhDr' Zdeněk Pešat, DrSc.). Zprvu se
zabyva|a zvláště rehabilitacemi, atestacemi všech badatelsk;fch pracovníkri
a kritérii pro hodnocení jejich práce. Poté spolu S vytváŤením vědecké
koncepce rístavu sledovala i činnost všech jeho oddělení, spolupráci s
lysok1/mi školami a vědeckou v chovu mlad1/'ch odborníkri. obdobné rikoly,
a zejména koncepční činnost instituce, zristaly hlavní náplní práce i nové
vědecké rady, kterávznikla po reorganizaci ristavu a pojeho restrukturaci
na vylučně bohemistické pracoviště' Ustavila se opět volbou v roce 1993.
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OooĚr,nNÍ TEoRIE
(vedoucí: doc' PhDr. JiŤ{ Hol , DrSc.)

Během osmdesát ch let patŤilo oddělení teorie, v němŽ byli zaměstnáni
většinou pracovníci mladšího a stŤedního věku, k nejproduktivnějším
pracovištím ristavu. Vznikly zde mimo jiné kolektivní publikace Poetika
české rneziuá,Iečné literatu,} (1987) a Pr uodce po suětoué literdrní teorii
(1988). Ve v;fzkumu literární teorie a poetologie oddělení pokračuje i od
konce roku 1989 za spoluričasti dvou pŤedních pracovníkri, kteŤí se vrátili
v rámci rehabilitací, Miroslava Cervenky a Mi]ana Jankoviče. K tisku byly
postupně pŤipraveny a vydány nové kolektirrrrí práce: vysokoškolská pŤíručka
Kapitoly z teorie literdrního díla 1 (1993), v návaznosti na starší publikaci
Rozumět literatuŤe I (1986) soubor interpretací Česhá literatura 1945.1970
(1992),jehož pokračováním se stala knihaČeskj Parnas (interpretace období
1970-1990; 1993), a rovněž teoretické kompendium Proměny subjektu I,Il
(1993, 1994)' věnované poetice české literatury první poloviny 20. století.
Pozornost byla věnována i dvěma dosud zanedbávan]Ím teoretick;fm obor m,
versologii a textologii (pŤíručka Textologie _ teorie a ediční praxe' 1993).
V současném obdobíje rozpracován grantov;í kol Literd'rní tematologie
(soubor sémanticky orientovanych prací k problematice tematiky literrárního
díla) a pokračuje studium versologie (systematicky prrizkum poezie českého
obrození, studie ze srovnávací slovanské metriky). oddělení zabezpeč,uje
redakční pŤípravu vědeckého časopisu Česká literatura.

ooorcr-aNÍ oĚ.rn čpsxÉ LITERATI']RY A LEXIKoGRAFIE
(vedoucí: doc. PhDr. JiŤí opelík, CSc.)

oddělení svou základní orientací literárněhistorické se uŽ od poloviny
sedmdesálfch let soustŤed'uje - a to v souvislosti se setrvalou personální
restrikcí stálejednostranněji _ na sestavení Lexihonu české literatury &CL);
klasická literárněhistorická práce píic}rrází povětšině ke slovu v podobě
pŤíspěvkri na vědeck1fch konferencích, kandidátsk;Ích prací, časopiseck;fch
studií, edic a komentáŤ k nim a podobně ''mimo rivazek,,. Sám ZC.L staví
domácí literární lexikografii na kvantitativně i kvalitativně nov;í stupeĎ.
Zárnérem3500 hesel rozvrž,enj,c|tdo 4 díl je podat obraz českého písemnictví
od nejranějšího stadia staroslověnského a latinského do 20. století (zde

s omezením na autory debutující do roku Ig45), a to slovníkovymi hesly
o individuálních činitelích literárního v'voje: osobních (spisovatelé
beletristé - i pro mládež, odborní spisovatelé o české literatuŤe,
pŤekladatelé), knižních (almanaclry, sborníky), časopiseckych a institucio-
nálních (nakladatelství, spolky a skupiny' vědecké společnosti), Heslo
zahrnuje detailní biografii, literární charakteristiku formou objektivního
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popisu, riplnou primární a vyběrovou sekundární bibliografii. Adresátem
LCL je zainteresovan;f čtenáŤ (učitelé, studenti, knihovníci, redaktoŤi,
dramaturgové, literární vědci sami, nároční čtenáĚi); v rámci oboru je ̂ LČZ
základnou pŤíštích slovník specializovan;fch nebo popularizačních.

První díl LČL (A-G) vyšel 1985, druh díl ve 2 Ávázcích (H-J, K-L +
Dodatky A-G) 1993. TŤetí díl (M-Ř), na jehož doredigování byl získán grant
ČR, bude do nakladatelství odevzdán v prriběhu roku 1996' Dokončení
čtvrtého - nejobjemnějšího - dílu (S.Ž + Dodatky A-Ř) závisí na personální
situaci oddělení.

Po roce 1989 byl v oddělení podroben věcné a stylistické autorské revizi
(s doplněním bibliografie) text čtvrtého dílu akademick;Ích Dějin česhé
Iiteratury, kter1Í byl privodně odevzdán nakladatelství Academia v roce
1968' jehož vydání však bylo nastávající ''normalizací,' znemožněno; svazek
navazující na pŤedchozí díly 1.3, vydané v letech 1959-61, vyšel v záíi lgg5'

OooĚr,pNÍ soUčAsNÉ LITERATURY
(vedoucí: PhDr. Pavel Janoušek, CSc.)

oddělenívzniklo najaŤe 1990 s cílem napsat Slouník česh!,ch spisouatel
od rohu 1945. Projektby měl by1t prvním slovníkem, kter1Í vedle sebe postaví
spisovatele ze všech tŤí větví české poírnorové literatury. S pŤihlédnutím
ke specifice daného obdotrí časově nayáženal.exikon české literatury a zhruba
v 900 heslech zpracuje základní informace o v1Íraznějších autorsk ch
osobnostech poválečnych desetiletí' Út<ot1e Ťízen čtyŤčlennou redakcí; na
psaníjednotlivych hesel se vedle ostatních členri oddělení podílí nejen Ťada
pracovníkri ristavu, ale i více než čtyŤicet externistti' Z pracovních drivodri
byl projekt rozčleněn do dvou díl (1' A.L; 2. L-Žl; první díl byl na jaŤe
1995 odevzdán do tisku.

PonoČxa Účr, v snNĚ
(vedoucí: PhDr. Miroslav ZelinskÝ, CSc.)

Brněnská pobočka má statut samostatného oddělení ÚČL. Její pracovníci
píší hesla pro čtyŤdíIny Lexihon česhé literatury a dvoudíln;Í Slo uníh česklch
spisouatel od rohu 1945; autorsky a redakčně piipravili slovníková
kompendia o české prÓze poválečného období: Slouníh česhého rornánu
1945-1991 (L992) a Slouník česhé prÓzy 1945-1994 (1994). Pobočka rizce
spolupracuje s bohemistick;fmi katedrami Masarykovy univerzity v Brně,
Palackého univerzity v olomouci a ostravské univerzity.
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oonĚlnNÍ TEoRIE
(vedoucí: doc' PhDr. JiŤí Hol , DrSc.)

Během osmdesá|fch let patŤilo oddělení teorie, v němž byli zaměstnáni
většinou pracovníci mladšího a stŤedního věku, k nejproduktivnějším
pracovi.štím rístavu. Vznikly zde mimo jiné kolektivní publikace Poetika
české meziuá,Iečné literatu'y (1987) a Pr uodce po suětoué literdrní teorii
(1988). Ve v zkumu literární teorie a poetologie oddělení pokračuje i od
konce roku 1989 za spoluričasti dvou pŤedních pracovníkri, kteŤí se vrátili
v rámci rehabilitací, Miroslava Cervenky a Mi]ana Jankoviče. K tisku byly
postupně pŤipraveny a vydány nové kolektirrrrí práce: vysokoškolská pŤíručka
Kapitoly z teorie literdrního díla 1 (1993), v návaznosti na starší publikaci
Rozumět literatuŤe I (1986) soubor interpretací Česhd literatura 1945. 1970
(1992),jehož pokračováním se stala knihaČeskj Parnas (interpretace období
1970-1990; 1993), a rovněž teoretické kompendium Proměny subjektu I,II
(1993, 1994)' věnované poetice české literatury první poloviny 20. století.
Pozornost byla věnována i dvěma dosud zanedbávan:Ím teoretick;fm oborťrm,
versologii a textologii (pŤíručka Textologie _ teorie a ediční praxe, 1993).
V současném období je rozpracován grantoqí ilkol Literá'rní tematologie
(soubor sémanticky orientovanych prací k problematice tematiky literrirního
díla) a pokračuje studium versologie (systematick prtizkum poezie českého
obrození, studie ze srovnávací slovanské metriky). oddělení zabezpeétfie
redakční pŤípravu vědeckého časopisu Česká literatura.

oooĚr.nNÍ DĚJnY ČEsKÉ LITERATURY A LExIKoGRAFIE
(vedoucí: doc. PhDr. JiŤí opelík, CSc.)

oddělení svou základní orientací literárněhistorické se už od poloviny
sedmdesálfch let soustŤed'uje _ a to v souvislosti se setrvalou personální
restrikcí stálejednostranněji - na sestaveniLexikonu české literaturv &ČL);
klasická literárněhistorická práce píictrází povětšině ke slovu v podobě
pŤíspěvkri na vědeck1fch konferencích, kandidátsk;Ích prací, časopiseck ch
studií, edic a komentáŤ k nim a podobně ''mimo vazek,.. Sám ZCL staví
domácí literární lexikografii na kvantitativně i kvalitativně noqf'stupeĎ.
Zárn&em3500 hesel ronrržen ch do 4 díl je podat obraz českého písemnictví
od nejranějšího stadia staroslověnského a latinského do 20. století (zde

s omezením na autory debutující do roku 1945), a to slovníkovymi hesly
o individuálních činitelích literárního q|'voje: osobních (spisovatelé
beletristé - i pro mládež, odborní spisovatelé o české literatuŤe,
pŤekladatelé), knižních (almanachy, sborníky), časopiseckych a institucio-
ná]ních (nakladatelství, spolky a skupiny, vědecké společnosti)' Heslo
zahrnuje detailní biografii, literární charakteristiku formou objektivního
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popisu, riplnou primární a vfběrovou sekundární bibliografii. Adresátem
LCL je zainteresovan]i čtenáŤ (učitelé, studenti' knihovníci, redaktoŤi,
dramaturgové, literární vědci sami, nároční čtenáŤi); v rámci oboru je LČL
základnou pŤíštích slovníkri specializovan;ích nebo popularizačních.

První díI LČL (A-G) vyšel 1985, druh díl ve 2 Ávázcíc|t (H.J, K-L +
Dodatky A-G) 1993. TŤetí díl (M-Ř), na jehoŽ doredigování byl získán grant
ČR, bude do nakladatelství odevzdán v prriběhu roku 1996. Dokončení
čtvrtého - nejobjemnějšího - dílu (S.Ž + Dodatky A-Ř) závisí na personální
situaci oddělení.

Po roce 1989 byl v oddělení podroben věcné a stylistické autorské revizi
(s doplněním bibliografie) text čtvrtého dílu akademick;Ích Dějin česhé
literatury, kter1Í byl privodně odevzdán nakladatelství Academia v roce
1968, jehož vydání však bylo nastávající ',normalizací,, znemožněno; svazek
navanljící na pŤedchozí díly 1.3, vydané v letech 1959-61, r,yšel v záíí lgg5'

OooĚr,nNÍ soUČAsNÉ LITERATURY
(vedoucí: PhDr. Pavel Janoušek, CSc.)

oddělenívzniklo najaŤe 1990 s cílem napsat Slouník česhlch spisouatel
od roku 1945. Projektby měl byít prvním slovníkem, kter1Í vedle sebe postaví
spisovatele ze všech tŤí větví české poÍrnorové literatury. S pŤihlédnutím
ke specifice daného obdotrí časově naváže na I'exihon česhé literatury a zhruba
v 900 heslech zpracuje základní informace o v,!.raznéjších autorsk;fch
osobnostech poválečnych desetiletí. Út<ot5e Ťízen čtyŤčlennou redakcí; na
psaníjednotlivych hesel se vedle ostatních členri oddělení podílí nejen Ťada
pracovníkri ristavu' ale i více než čtyŤicet externist ' Z pracovních drivodri
byl projekt rozčleněn do dvou díl (1' A-L; 2. L-Ž); pr-vní díl byl na jaŤe
1995 odevzdán do tisku.

PosoČKA Účr, v snNĚ
(vedoucí: PhDr. Miroslav ZelinskÝ. CSc.)

Brněnská pobočka má statut samostatného oddělení ÚČL. Její pracovníci
píší hesla pro čtyŤdíIny Lexihon česhé literatury a dvoudíln;í Slo uník česklch
spisouatel od roku 1945; autorsky a redakčně piipravili slovníková
kompendia o české prÓze poválečného období: Slouníh česhého rorndnu
1945-1991 (L992) a Slouník české prÓzy 1945-1994 (1994). Pobočka rizce
spolupracuje s bohemistick1fmi katedrami Masarykovy univerzity v Brně,
Palackého univerzity v olomouci a ostravské univerzity.
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SrŘBorsxo LITERÍRNĚVĚDNfCH INFoRMACÍ
(vedoucí: PhDr. Věra Buriánková)

Z knihovny, staročeského archívu a malého |fmu bibliografri vzniklo od-
dělení, které má několik informačních zdrojri' Zák|ad oddělení tvoŤí knihov-
\aza|oženáy roce 1949. obsahuje asi 115 000 svazkli (dnes zahrnuje bohe.
mistickou knihovnu a fondy oddělení světov ch literatur a Kabinetu pro

studium českého divadla) aje jedinou literárněvědně specializovanou kni-
hovnou v republice. V rámci grantového rikolu bylo v roce 1994 zahájeno
její databázové zpracování. MimoŤádně cennou složku oddělení pŤedstavují

bibliografické fondy. Retrospektivní bibliografická kartotéka zahrnuje pŤi-

bl1Žné2 500 000 ridajri (z pŤibližně 500 periodickfch i neperiodick11Ích titulri)
a pokr vá období od poloviny 18' do poloviny 20. století. V roce 1992 byly

obnoveny redakční a excerpční práce; v konečné podobě bude kartotéka
zahrnovat vedle oddílu autorského a odkazového i časopiseckou a věcnou

část. V rámci grantového kolu vzniká od roku 1993 zjejího základu data-

báze Věcn;i informační thesaurus obecně literárního, vědeckého a společen-

ského bytí české národní kultury 1770-1945. Kartotéka knižních pŤekladri
( 1870-1903) je doplĎována. Na bibliografii poválečné české literární vědy,

ktetá za léta 1945.1980 byla zpracována knižně (v publikacích Česhá lite-

rá,rní uěda), navazuje počítačová databáze, do nížjsou zpětně w|oženy jíž

téměŤ všechny iidaje z desetiletí 1981-89; databáze od roku 1990 do součas-

nosti je pr běžně aktualizována (pŤibližně z 330 periodik).

Součástí odděIeníje též biograflcky archív (soubor biografick;fc!' ridajri'
qístŤiŽk a dotazníkri, najehoŽ podkladechje vytváŤena databáze Ceskych

literárních osobností, a dále staročeská sbírka (kopie a mikrofilmy staro-

slověnsk;Ích památek a bohemikálních rukopisŮ a tisk )'
V odděleníje vytváŤena lokální počítačová síť, která propojíjednotlivé

zdroje informací a která v budoucnu zpŤístupní ristavní bibliografické i

knihovní fondy v rámci mezinárodního systému INTERNET.

CpsxÁ LITERATURA
(Časopis pro literární vědu)

Vedoucí redaktor: Miroslav Červenka; redakce: Marie Havránková,
JiŤí Hol!, Milan Jan]<ovič, Petr Kaiser'

Rokem 1995 vstupuje Česká literatura do 43. ročníku. Během čtyriceti let
si vytvoŤila pověst čelného vědeckého časopisu, uznávaného doma a vysoce
ceněného v zahraničí. Věnuje se české literární historii a problémrim
literárněteoretick1/m, kromě studií a esejistick;fch rozhledri otiskuje
dokumenty a polemiky' pŤináší recenze odborn;fch knih, zprávy o vědeckych
konferencích v;Íznamn1fch pro bohemistiku. V České literatuŤe publikují
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spolu s pracovníky stavu bohemisté a lit,erární teoretici ze všech vysok ch
škol a jin;fch odborn1fch institucí v Ceské republice' Jednou ročně ie celé
číslo věnováno pŤedstavení některého z vědeckyích pracovišť souborem studií
všech jeho pracovníkri (univerzita v ostravě, mnichovská bohemistika aj.).
objevují se ukázky z kolektivních prací (napŽr.k] ad z l'exihonu česhé literatury,
ze Slouníku česhlch spisouatel ' od roku 1945, ze dvou svazkri interpretací
pováIečné české ]iterattrry)' Časopis uverejriuje téŽ príspěvky prednictr
zahraničních literárních vědcrj, zvlášť teoretikri a bohemistú (napŤrtlad
Jurij Lotman, Janusz Slawiíski, Thomas G. Winner, Herta Schmidová,
Sylvie Richterová a další). Česká literatura vychází šestkrát ročně, celkovy
rozsah pŤedstavuje více neŽ 650 (pŤes 1000 rukopisnych) stran.

URSUS
(Knižní edice privodních vědeck1/ch prací)

Edice byla za|ožena v roce 1991 jako knižní Ťada určená k publikování
studií vytvoŤen;Ích v stavu na základě individuálních nebo t;ímovych
vědeckych projektri.

Dosud bylo v edici Ursus vydáno dvanáct titulri. osm z nich jsou práce
individuďní - M. Cervenk a.' Z uečerní šholy uersologie II, Igg7 (sv. 1); P.Bla-
žíček: Sebeuuědomění poezie, 1991 (sv. 2); V. Svatoí: Epické zdroje romtinu,
1993 (sv. 3); P. Janoušek: Studie o dramatu, 1993 (sv' 6); A. Jedličková:
Ke komu mluuí uyprauěč, 1993 (sv. 8); L. Merhaut: Cesty stylizace, 1994
(sv. 9); M. Kubínová Sondy do sémiotihy literárního díla, 1995 (sv. 10);
J. Hol;f : Problémy noué česhé epihy, 7995 (sv. 11 ). CtyŤi tituly pÍedstavují
v}ísledky t;imového v5Ízkumu - Román a,,genius loci,, (ted. A. Housková
a Z. Hrbata), 1993 (sv' 4); Proměny subjektu I, II fted. D. Hodrová), 1993
a 1994 (sv. 5); Česfu! romantismus u europském kontextu (reď. Z. Hrbata
a M. Procházka)' 1993 kv.7); o poetice liter rnrch druh (red,. M. Kubínová)'
1995 ( sv' 12 ). Dva tituly jsou v tisku _ M' Čerwenka a K. Sgallová: Z uečern í
šholy uersologie III; B. Svozil: Poezie obrazná a uěcna.

UspoŘÁnlNÉ KoNFERENcE

1990

Česko-bulharské sytnpoziutn o mtldentž a auantgat.d'ě (Praha, společně s Bulharsk]írn ku]turnin
stŤediskem).
Humanisnus u českych zemích (Praha, společně s Filozofickou fakultou UK, s mezinárodní

častí).
Konferen,ce k 100. ujroči narození Frcnze Wrfela (Praha, společně s Penl<lubem).
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SrŘnnrsxo LITERÁRNEVĚDNÝCH INFoRMACÍ
(vedoucí: PhDr. Věra Buriánková)

Z knihovny, staročeského archívu a malého t mu bibliografri vzniklo od-
dělení, které má několik informačních zdrojri' Zák|ad oddělení tvoŤí knihov-
r:;aza|ože^áy roce 1949' obsahuje asi 115 000 svazkri (dnes zahrnujebohe.
mistickou knihovnu a fondy oddělení světovych literatur a Kabinetu pro

studium českého divadla) aje jedinou literárněvědně specializovanou kni-
hovnou v republice. V rámci grantového rikolu bylo v roce 1994 zat'ájeno
její databázové zpracování. MimoŤádně cennou sloŽku oddělení pŤedstavují

bibliografické fondy' Retrospektivní bibliografická kartotéka zahrnuje pŤi-

b|ižné2 500 000 ridajri (z pŤibližně 500 periodickych i neperiodick1/'ch titulri)
a pokr vá období od poloviny 18' do poloviny 20. století. V roce 1992 byly

obnoveny redakční a excerpční práce; v konečné podobě bude kartotéka
zahrnovat vedle oddílu autorského a odkazového i časopiseckou a věcnou

část. V rámci grantového rikolu vzniká od roku 1993 zjejího zák]adu data-

báze Věcn;Í informační thesaurus obecně literárního, vědeckého a společen-

ského bytí české národní kultury 1770.1945. Kartotéka knižních pŤekladri
( 1870-1903) je doplĎována. Na bibliografii poválečné české literární vědy,

ktetá zaléta 1945.1980 byla zpracována knižně (v publikacích Česká lite-

rá,rní uěda), navazuje počítačová databáze, do nížjsou zpětně uloženyjiŽ

téměŤ všechny ridaje z desetiletí 1981-89; databáze od roku 1990 do součas-

nosti je pr běžně aktualizována (pŤibližně z 330 periodik).

Součástí odděIeníje též biograficky archív (soubor biografick ct.' ridajri,
qístŤižkri a dotazníkri, najehoŽ podkladechje v1'tváŤena databáze Ceskych

literárních osobností' a dále staročeská sbírka (kopie a mikrofilmy staro-

slověnsk;ích památek a bohemikálních rukopisri a tisk )'
V odděleníje vytváŤena lokální počítačová síť, která propojíjednotlivé

zdroje informací a která v budoucnu zpŤístupní ristavní bibliografické i

knihovní fondy v rámci mezinárodního systému INTERNET.

CpsxÁ LITERATI'JRA
(Časopis pro literární vědu)

Vedoucí redaktor: Miroslav Červenka; redakce: Marie Havránková,
JiŤí HoIf, Milan Jankovič' Petr Kaiser.

Rokem 1995 vstupuje Česká literatura do 43. ročníku. Během čtyr.iceti let
si vytvoŤila pověst čelného vědeckého časopisu, uznávaného doma a vysoce
ceněného v zahraničí. Věnuje se české literární historii a problémrim
literárněteoretick1fm, kromě studií a esejistick;/ch rozhledri otiskuje
dokumenty a polemiky, pŤináší recenze odborn1fch knih, zprávy o vědeck5ích
konferencích v;Íznamn;/'ch pro bohemistiku. V Ceské literatuŤe publikují
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spolu s pracovníky stavu bohemisté a lit,erární teoretici ze všech vysokych
škol a jin;fch odborn1ich institucí v Ceské republice' Jednou ročně ie celé
číslo věnováno pŤedstavení některého z vědeck;Ích pracovišť souborem studií
všech jeho pracovníkri (univerzita v ostravě, mnichovská bohemistika aj.).
objevují se ukázky z kolektivních prací (napžr-kl ad z l,axihonu české literatury,,
ze Slouníku česhlch spisouatel od roku 1945, ze dvou svazkti interpretací
pováIečné české ]iterattrry)' Časopis uveŤejĎuje též príspévky prednict,
zahraničních literárních vědc , zvlášť teoretik a bohemistú (napŤrklad
Jurij Lotman, Janusz Slawiíski, Thomas G. Winner, Herta Schmidová,
Sylvie Richterová a další). Česká literatura vychází šestkrát ročně, celkovy
rozsah pŤedstavuje více neŽ 650 (pŤes 1000 rukopisnych) stran.

URSUS
(KniŽní edice plivodních vědeck;ich prací)

Edice byla za|oŽena v roce 1991 jako knižní Ťada určená k publikování
studií vytvoŤenych v stavu na základě individuálních nebo t;imovych
vědeck ch projektri'

Dosud bylo v edici Ursus vydáno dvanáct titulri. osm z nich jsou práce
individuďní - M. Červenka.. Z uečerní šholy uersologie II, 1991 (sv. 1); P.Bla-
Žíček: Sebeuuědomění poezie,199L (sv. 2); V. Svatoil': Epické zdroje romanu,
1993 (sv. 3); P' Janoušek: Studie o dramatu, 1993 (sv' 6); A. Jedličková:
Ke komu mluuí uyprauěč, 1993 (sv. 8); L. Merhaut: Cesty stylizace, 7994
(sv. 9); M. Kubínová: Sondy do sémiotihy literá'rního díla, 1995 (sv. 10);
J. Hol;Í: Problémy noué česhé epiky, 1995 (sv. 11 l. CtyŤi tituly pÍedstavují
v;isledky tymového v;izkumu _ Román a,,genius loci,, (ted. A. Housková
a Z. Hrbata), 1993 (sv' 4); Proměny subjektu I, II ted. D. Hodrová), 1993
a 1994 (sv. 5); Česhy romantismus u europském kontextu ted'. Z, Hrbata
a M. Procházka), 1993 kv.7); o poetice liter rních druh ted,. M. Kubínová)'
1995 (sv' 12). Dva t ituly jsou v t isku _ M' Čerwenka a K. Sgal lová: Z uečern í
šholy uersologie III; B. Svozil: Poezie obraznti a uěcntÍ.

UspoŘÁnlNÉ KoNFERENcE

1990

Česko-bulh,arské sytnpoziutn o modentž a auantgat dě (Praha, společně s Bulharsk]Ím ku]turnin
stŤediskem).
Hutnanismus u českycIt zemích (Praha, společně s Filozofickou fakultou UK, s mezinárodní

častí).
Konference k 100. ujročí narození Fronze Werfela (Praha, společně s Penl<luben-r).
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od' rozdělení k sytltéze k rámci 33. Bezručovy opavy, společně s Památníkem P Bezruče).

Polskd literaturd 80, Iet 20. století aje.jí recepce u ČeskosIouensÁa (Praha' společně s PolskÝm

kulturním stÍediskem).

1991

českd a polsk literatura pŤelomu 80. a 90. Iet, Česka a potská literatura 90. let (Praha, společně

s Polsk m kulturním stŤediskem, s mezinárodní ričastí).
Don Juan a Faust ue 20. století (Praha, ve spolupráci s IFTR, s mezinárodní ričastí)'

Eduard Valenta a Lidoué noujzy (Prostějov, ve spolupráci s okresním muzeem).
K české literatuí.e 1915'1948 (v rámci 34. Bezručovy opavy, společně se Slezskfm zemsk;fm

muzeem a Památníkem P Bezruče).
Polská literatut-a u satnizdatu (Praha, společně s Polsk:í.rn kulturním stŤediskem).

Pražská strukturalisti,ckd škola, historie tt perspektiuy (Praha, společně s Filozofickou fakultou

UK, s mezinárodní častí).

7992

Českú literatura 1948-1956 (v rámci 35' Bezručovy opavy, společně se Slezsk.y'm zemsk:im

muzeem, Pmátníkem P Bezruče a Fitozoficko.pŤírodovědeckou fakrrltou Slezské univerzity).

Metod'ologická ujch'ocJiska kolektiuní prace Europská' rutra ue slouansklch literaturácÁ (Praha,

společně Se StŤedoevropskou univerzitou, s mezinárodní ričastí).
oleg Su,s rediuiuus (Brno' ve spolupráci s Filozofickou faku]tou Masarykovy univerzity, s

mezinárodní častí)'
Tetnatologick! semináŤ u pŤíležitosti pracouního pobytu J. M. Lotma'na (Praha' ve spolupráci

s Filozofickou fakuitou UK).
(Itopias of the New World' (Praha, ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK, s mezinárorlní

častí).

1993

Časopis Kuěten a'jeho doba k rámci 36. Bezručoly opavy', ve spolupráci s Památníkem PBezruče

a Filozoficko.pŤírodovědeckou fakultou S1ezské univerzity).
Jan Kolldr . Jd,n KoIIár 1793-1gg3 (Praha, ve spolupráci s Domem slovenské kultuy).

K typologii české kultuty šerlesd't!ch let (Praba, ve spolupráci s Pedagogickou faku]tou UK).

Literatura a komerce (olomouc, ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého).

Locus amoenus _ Místo líbezné, Sympozium o české hymně (Pruha, ve spolupráci s lJstavem

pro klasická studia AV CR).
Setnináí'ruzitttirod,ní skupitry pto uersologick!, uj,zhum (Praha,ve spolupráci se StŤedoewopskou

univerzitou).

1994

Česko-sIouenské literán uztahy ue 20. století (ostrava, ve spolupráci s FiIozofickou fakultou

ostravské univerzity a Ústavem slovenské literatury SAV).
Hospody a piuo u české společnostl (Praha, s mezinárodnÍ častí).
Literatura tl literatuŤe (v rámci 37. Bezručovy opavy, ve spolupráci se Slezsk;Ím zemsk;fm

muzeem, Památníkem P. Bezruče a FiIozoficko-pŤírodovědeckou fakultou S1ezské univerzity,

s mezinárodní ričastí).

1995

Amazonomachia, Díučí u lka u europské hu,ItuŤe (Praha, ve spolupráci s Ústavem pro k]asická
studia AV CR).
Václau Čen$,, žiuot a díIo (Náchod, ve spolupráci s KanceláŤí prezidenta republiky, obcí
spisovatelri, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a okresním a Městsk;fm r1Ťadem v Náchodě,
s mezinárodní r1častí)'
Enign,a modernismu - The Enigmu of M-odernistn (Praha, ve spolupráci se StŤedoevropskou
miverzitou, IJstavem dějin umění AV ČR a Národn galerií, s mezinárodní ričastí).
Idyla a idyličnost u kultu,í.e 19. století (PlzeĎ, ve spolupráci s Archívem města P]zně)'
1. kongres suětoué literdrněuědné bo]rcmistiky (Pta].a,27. 6' _ 7. 7 ' Igg5, ve spoluprácr s
Filozofickou fakultou UK).
Normy normalizace' K poetice a politice tzv. ofrciální literatury 70. a 80. let (v rámcr
38.Bezručovy opavy, ve spolupráci se Slezsk;fm zemsk]fun muzeem' Památníkem P Bezruee
a Filozoficko.pŤírodovědeckou fakultou Slezské univerzity, s mezinárodní ričastí)'
osudouy ulak, k 150' ujročí pfíjezdu pruního utaku do Prahy (Praha, ve spolupráci s Dopravní
fakultou Č\rt]T).
Pauel Josef SafaŤík a česhti a slouenskri sktuistika (Pra}ra, ve spolupráci se Slovansk]-fon stavem
AV ČR a Filozofickou fakultou Univerzity J. P Šafarika).

Z BIBLIoGRÁFIE (1990.1995)

KN NÍ PUBLIKACE / Kolpxrrwi PRÁcE

Časopis Kuěten a jeho d.oba (Sb, materirili z literárněuěc]né konference 36. Bezručouy opuuy
1993),Praha-opava 1994 (ve spolupráci se Slezskou univerzitou, recl. Bohumil Svozit).

Česka literatura 1945.1970, Praha 1992 (red. Jiňina Táborská a Milan Zeman).

Ceskd literatura na pžeděIu stoktí,Praha 1991 (red. Jaroslava Janáčková).

Česk! Parnas (Literatura 1g70-1gg0), Praha 1993 (red. JiŤí Holf a JiŤina Táborská)'

Óesk!, ronantismus u europském kontextu, Pardubice 1993 (red. Zdeněk Hrbata a Martrn
Procházka).

Dějiny české literatury Iv (1897-1945), Praha 1995'(red. Zdeněk Pešat a Eva Strohsoval.
Diuad'lo noué doby 1945-1948, Praha 1990 (red. Jan PÓmer]).

K české literatuí.e 1945-1948 (sb. materiáIŮ z uědecké kon,ference 34. Bezručotly opauy 199 1),
Brno 1992 (red. Sylva Bartrišková)'

Kapitoly z teorie literdrní|rc díLa, Praha 1993 (red. Marie Kubínová).

kxikon české literatuty (osobnosti, díIa' instituce), díl2, svazek2II (H-J) a 2/II (K-L + Dodatky
A.G), Praha 1993 (red. Vladimír Forst, Květa Homolová, Lenka Kusáková, Ludmila Lantová,

a t t 4
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or] rozdělení k sytttéze k rámci 33. Bezručovy opavy, společně s Památníkem P Bezruče).

Polskčl literatura 80' let 20. století a její recepce u ČeskoslouellsÁu (Praha, společně s PolskÝm

kulturním stĚediskem).

1991

Českd a polsk titeratu.ra pí.elomu 80. a 90' let' Česka a polská lifuratura 90. let (Praha, společně

s Polskfm kulturním stŤediskem, s mezinárodní ričastí).
Don Juan a Faust ue 20. století (Praha, ve spolupráci s IFTR, s mezinárodní írčastí)'

Eduard Valenta a Lidoué nouĎry (Prostějov, ve spolupráci s okresním muzeem).
Kčeské literatuŤe 1915'1948 (v rámci 34. Bezručovy opavy, společně se Slezsk;fm zemsk;fm

muzeem a Památníkem P Bezruče).
Polská, literatura u satnizdatu (Praha, společně s Polsk1y'm kulturním stŤediskem).

Pražská strukturalisti,ckd škola' historie u perspektiuy (Praha, společně s Filozofickou fakultou

UK, s mezinárodní ričastí).

r992

Českd' literatura 1948-1956 (v rámci 35' Bezručovy opavy, společně se Slezsk;ím zemsk1fm

muzeem, Pmátníkem P Bezruče a Filozoficko-pŤírodovědeckou fakultou SIezské univerzity).

Metod,ologicka ujchod'iska kolektiuní prti,ce Europskd rutra ue slouansbjch literaturá,ch (Praha,

společně Se StŤedoevlopskou univerzitou, s mezinárodní ričastí)'
oleg Sus rec]iuiuus (Brno, ve spolupráci s Fi]ozofickou faku]tou Masarykovy univerzity, s

nrezinárodní ričastí).
Tematologicky semináŤ u pŤíležitosti pracouníln pobytu J. M. Lotmana (Praha, ve spolupráci

s Fiiozofickou fakultou UK).
Utopias of the New World' (Praha, ve spolupráci s Filozofickou fakrrltou UK, s mezinárodní

častí).

1993

Časopis Kuěten a.ieho doba k ránci 36' Bezručoly opary', ve spolupráci s Památnírem PBezruče

a Filozoficko.pŤírodovědeckou fakultou Slezské univerzity).
Jan Kollát - Jdn KoIIár 1793-1gg3 (Praha, ve spolupráci s Domem slovenské kultmy).

K typologii české kultuty šedesdt!ch lel (Praha, ve spolupráci s Pedagogickou faku]tou UK).

Literatura a komerce (o]omouc, ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého).

Locu's amoenus _ Místo líbezné, Syn,pozium o české hymně (Praha, ve spolupráci s l]stavem

pro klasická studia Av ČR).
SetniniŤ ruzind'rod'ní skupiny prc tlersologick! vjzkum (Praha' ve spolupráci se StÍedoewopskou

univerzitou).

7994

Česko.slouenské líterán uztahy ue 20. stol,etí (ostrava, ve spolupráci s Fi]ozofickou fakultou

ostravské univerzity a Ústavem slovenské literatury SAV).
Hospody a piuo u česhé společnostj (Praha, s mezinárodní ričastí).
Literatura u literatuŤe (v rámci 37. Bezručovy opavy, ve spolupráci se Slezsk]ím zemsk;fm

muzeem' Památníkem P Bezruče a FiIozoficko-pŤírodovědeckou fakultou S1ezské univerzity,

s mezinárodní ríčastí).

1995

Amazonomachia, Díučí uáIka u europské hu,ltuŤe (Praha, ve spolupráci s Ústavem pro k]asická
studia AV CR).
Václau Čenlj,, žiuot a d'íIo (Náchod, ve spolupráci s KanceláŤí prezidenta republiky, obcí
spisovatelri, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a okresním a Městsk;Ím riŤadem v Náchodě,
s mezinárodní ričastí).
Enigna nodernisnu - T|rc Enigma of M.od,ernistn (Praha, ve spolupráci se StŤedoevropskou
univerzitou, Ústavem dějin umění AV ČR a Národní galení, s mezinárodní ríčastí).
Idyla a idyličnost u kultu,í.e 79. stoleti (PlzeĎ, ve spolupráci s Archívem města PIzně).
1. kongres suětoué literdrněuědné bohemistiky (Ptaha, 27, 6. _ I,7. 1995, ve spolupráci s
Filozofickou fakultou UK).
Nonny normalizace. K poetice a politice tzv oficiální literatury 70. a 80. let (v rámci
38.Bezručovy opavy, ve spolupráci se Slezsk m zemskym muzeem, Památníkem P Bezruce
a Filozoficko.pŤírodovědeckou faku]tou S]ezské univerzity, s mezinárodní ričastí).
osudou! ulah, k 150. u!,ročí pŤíjezdu pruního ulrtku do Prahy (Praha, ve spolupráci s Dopravní
fakultou ČVt]T)'
PaueL Josef ŠafaŤíh a českti a slouensk(l slo,uistika (Praha, ve spolupráci se Slovansk]ím stavem
AV ČR a Filozofickou fakultou Univerzity J. P ŠafaŤíka).

Z BrBLrocRAFrE (1990.1995)

KNIŽNÍ PUBLIKAcE / Kor'nxrn,rvi PRAcE

Časopis Kuěten a jeho doba (Sb. materi(tl . z literdrnětlěc]né konference 36. Bezručouy opuuy
1993),Praha-opava 1994 (ve spolupráci se Slezskou univerzitou, red. Bohumi] Svozi])'

Českd literatu,ra 1945.1970, Praha 1992 (red. JiŤina Táborská a Milan Zeman).

Českti literatura na pŤed,ělu století, Praha 1991 (red. Jaroslava Janáčková).

Česk! Panlas (Literatura 1g70.1gg0), Praha 1993 (red. JiŤí Hol:Í a JiŤina Táborská).

Česk! ronantistnus u europskétn kontextu', Pardubice 1993 (red. Zdeněk Hrbata a Martrn
Procházka).

Děiiny české literatuty Iv (1897.1945), Praha 1995.(red' Zdeněk PeŠat a Eva Strohsová).
Diuadlo noué doby 1945-1948, Praha 1990 (red. Jan PÓmerl).

K české literutuňe 1945 - 1948 (sb. materiáIŮ z uědecké konference 34. Bezručouy opauy 199 1),
Brno 1992 (red. Sylva Bartrišková).

Kapitoly z teorie litertÍnlího díIa, Praha 1993 (red. Marie Kubínová).

Lnxikon česhé literatuty (osobnosti, díIa' i,nstituce), dít2, svazek2|I(H-J) a2III(K-L+ Dodatky
A-G), Praha 1993 (red. Vladimír Forst, Květa Homolová, Lenka Kusáková' Ludmila Lantová'
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JiŤí opelík, Mojmír otruba, Zdeněk PeŠat, Vlasta Skalická, Petr Šisler, Eva Taxová, Zina
Tbochová),

Literatura 79. a začátku 20, století (Učebnice literatury pro 2. ročník stŤedních škol),Ptaha
1994 (red' Blanka Svadbová)'

o poetice literá'rních druh , Praha 1995 (red. Marie Kubínová)'

Polonica (Sb. materiáIŮ z 5. celostťltní konference polonistú 1990),Brno 1991 (red. Krystyna
Kardyni.Pelikánová).

Proměn1 subjektu 1, 2,Praha 1993 a 1994 (red. Daniela Hodrová)-

Román a,,genius loci', (Regionalianre jako pojetí suěta u europské a americki literatuŤe)'Praha
1993 (red. Anna Housková a Zdeněk Hrbata)'

St.ouník bdsnick!,ch knih (DíIa české puzie od obrození do roku 1945),Ptaha 1990 (red. Miroslav
Čeruenka).

Slouníh české pt.Ózy 1915-1994,ostrava 1994 (red' Blahoslav Dokoupil a Miroslav Zelinskf).

Slouník česfulln t.ománu 1945-199l, ostrava 1992 (red. Blahoslav Dokoupil a Miroslav Zelins\-Í).

Textologíe (Teorie a ediční praxe), Praha 1993 (red' Pavel Vašák).

Utopías del Nreuo Mu,ndo _ (Jtopias of the New World (Sb' materiáIú' ze stejnojrunru! konferene
1992),Praha 1993 (ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, red. Anna Housková a Martin
Procházka).

KolnxrnrlqÍ PRÁCE oDEvZDANÉ K TISKU

Což je hospoda nějakd akademie? (Sb, materiál z uědecké konfet.ence Hospody a piuo u české
kultuž.e 1991), Praha (red. Vladimír Novotnj).

Literatura u literatuŤe (Sb. materidl z literan uědné konference 37. Bezručouy opauy 1994),
Praha-opava, ve spolupráci se Slezskou univerzitou (red. Daniela Hodrová).

Slouníh českj,ch spisouatel od roku 1945' DiI 1 (A-L), Praha (red. Pavel Janoušek, Alice

Jed]ičková, B1anka Svadbová, JiŤina Táborská).

KNIŽNÍ PUBLIKACE / rNoruouÁr,NÍ PRÁcE

PŘEMYSL BLAŽÍČEK:
Hašk u Suejk, Praha 1991.
Sebeuuědoměni poezie (Nad, básněmi V, ÍIolana), Pardubice 1991'
Epičttost a naiuita Holečkoulch ..No.šlclr.', Praha 1992.
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Šhuorecké}rc,,Zbabělci,,,Praha 1992.
Poezie Karla Tomana, praha 1995.

MIRoSLAv ČnRvoNxe:
StyI a ulznaln (Studie o brjsnících), Praha 199l'
Z uečernÍ školy uersologie II (Sémantika, a funkce ueršou!,ch tuar : uersologick!, prtiuodcetuorbou generace g0. let), praha 19g1.
V! z na mo u čl uj,s t a u b a lite ni r n í ho díta, Pr aIta 1992,
Z uečerní školy uersologie 111 (s Květou Sgallovou), Praha 1995.

AloŠ Hau.tlt:
Česká' litera,tura po roce 1945 z ptdčí perspektiuy (Pro stud.enty 4' ročníh stŤed,niclt škol),Praha 1990.
Literatura z pohledu čtenáŤ , Praha 1991.

DANIDLA HooRovÁ:
Román zasuěcenl, Jinočany 1993'
Místa s tajemstuím (Kapitoly z literarní topologie), Pra|7a lgg4.

PETR HoLMAN:
FrequenzuÓrterbuch zum I7rischen Werh uon otokar BŤezlna I, 2,Ki5]n-Weimar-Wien 1993.

JIŘÍ HoLÝ:
Prace'a brisniuost (Estetick! projekt suěta Vladislaua Vančury), Praha 1990.
Lesta llteratura 1910.1945 (PŤíručka pro 3. ročník stŤedních šÉol), Praha 1991.
Problém'y noué čes ké epiky, Praha |995

ZDENEK HoŘÍNpx:
Knilru o konedii, Praha 1992.
Drama, diuadlo, diuak (skripta JAMU), Brno 1992.

Mtr,AN JANKoVIČ:
Nesamozí.ejtnost smyslu, Praha 1991'
Dílo 'jako dění smyslu, Praha 1992.

PAVEL JANoUŠEK:
Studie o dratnatu, Praha 1993.

ALICE JEDLIČKoVÁ:
Ke komu nluuí uyprauěč (Ad.resdt u komunikační perspektně prÓzy)' Praha.Jinočany 1993'

viÁDIMÍR JUST:
Diuadlo plné paradoxŮ (PŤiběh Diuadla satiry 1944-49 a ne1enjeho),Praha l'990.
Věc: Vlasta Burian (Rehabilitace krále komikťt), Praha 1991'
wasta Burian. Mystérium smichu (Žiuot a dílo krdle komihŮ),Praha 1993'

MARIE KUBÍNovÁ:
Sondy do sémiotiky literárního díla,Praha lgg5.

VlKToR KUDĚLKA:
Marie Tondšourí' Praha 1990.
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JiŤí opelík, Mojmír otruba, Zdeněk Pešat, Masta Skalická, Petr Šisler' Eva Taxová, Zina
Ttochová)-

Literatura 19. a za,čátku,20. století (Učebttice literatu,ry pro 2' ročník stŤedních škol),Praha
1994 (red. Blanka Svadbová).

O poetice literdrnícll druh , Praha 1995 (red' Marie Kubínová)'

Polonica (Sb. materiálŮ z 5. celostd,tní konferene polonistťt 1990),Btno 1991 (red. Krystyna
Kardyni.Pelikánová)'

Promětty subjektu 1, 2,Praha 1993 a 1994 (red. Daniela Hodrová).

Romú'n a ''genius loci,, (Regionalistnu's jako pojetí suěta u europské a americké líteratuÍe),Ptaba
1993 (red. Anna Housková a Zdeněk Hrbata).

Sl'oLlttík basnicklch knilt (DíIa české pezit od obrození do roku 1945)'Praha 1990 (red. Miroslav
Čeruenka).

Slouník české pt.Ózy 1945- 1994, ostrava 1994 (red. Blahoslav Dokoupil a Miroslav Zelinsk;f ).

Slowlík česfu|ho t.om nu 1945-1997, ostrava 1992 (red. Blahoslav Dokoupil a Miroslav Zelinslcj).

Textologie (Teorie a ediční prare), Praha 1993 (red. Pavel Vašák)'

Lltopías del Nreuo MunrJo _ IJtopias of t}rc Neu World (Sb' materiÁI ze stejnojrunru| konference
1992),Praha 1993 (ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, red. Anna Housková a Martin
Procházka).

KolnxrnnvÍ PRÁCE oDEVZDANE K TISKU

Což je hospoda nějahd akarlenie? (Sb. materi l z uědecké konfet"en'ce Hospody a piuo u české
kultuí.e 1994), Praha (red. Vladimír Novotn;f)'

Literatura u literatuÍe (Sb, materiáI z litertirněuědné konference 37. Bezručouy opouy 1994) '
Praha-opava, ve spolupráci se Slezskou univerzitou (red. Daniela Hodrová).

Slouník česk!,ch spisouatel od roku 1945, DíI 1 (A-L),Praha (red. Pavel Janoušek, Alice

Jedličková, Blanka Svadbová, JiŤina Táborská).

KNIŽNÍ PUBLIKACE / INorrrynuÁr.NÍ PnÁCE

PŘEMYSI, BLAŽÍČEK:
Hašk 'u Šuejh, Praha 1991.
Sebeuuědomění poezie (Nad básněmi V. ÍIolana), Pardubice 1991.
Epičttost a n'aiuita Holečkoulch ',Našiclt,,, Praha 1992.
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Škuoreckého,'Zbabětci,,, Praha 1992.
Poezie Karla Tomana, praha 1995.

MIRoslÁv ČoRvpNxa:
StyI a ulznatn (Studie o basnících),Praha 1991'
Z uečerní školy uersologie II (Sémantika a funkce ueršou ,ch titutlr : uersologick!, pr uodcetuorbou generace g0. tet), praha 1991.
V!znamoud u! stauba literdrního díla, Ptaha \992.
Z uečen šholy uersologie 111 (s Květou Sgallovou), Praha 1995.

ALEŠ HAMAN:
Českd literatura po roce 1945 z ptačí perspektiu. (Pro studenty 4. ročník stŤed,ních škol),Praha 1990.
Literatura z pohledu čtenáŤ , Praha 1991.

DANIEIÁ HonRovÁ:
Rotnan zasuěceni, Jinočany 1993.
Místa s tajemstuíln (Kapitoty z literdrní topologie), Praha 1994.

PETR HoLMAN:
Frcquenzwijrterbu'ch zum lyrisclrcn Werk tlon ottlkar BŤezlna 1, 2,Kriln-Weimar.Wien 1993.

JIŘÍ Hot,y:
Prace'a brisniuost (Estetickj, projekt suěta Vladislaua Vančury), Praha 1990.
L'es?a llterltura 1910.1945 (Pfíručka pro 3, ročník stňedních škol),Praha 199|'
Problémy noué české epiky ' Ptaha lgg5

ZDENEK HoŘÍNEK:
Kniln o honedii, Praha 1992.
Drama, diuadlo, diutÍk (skripta JAMU), Brno 1992.

MIIÁN JANKoVIČ:
Ne samoz í.ej most s my s I u, Praha 1991.
Dílojako d'ění smyslu, Praha 1992.

PAVEL JÁNoUŠrK:
Studi.e o drutnutu, Praha 1993.

AIICE JEDLICKoVA:
Ke komu mluuí uyprauěč (Ad,restit u kotnunikační perspektluě prÓzy), Praha.Jínočany 1993.

vlÁDIMÍR JUST:
Diuadlo plné parador, (PŤíběh Diuadlo' satiry 1944-49 a ngjenjeho),Praha 1990.
Věc: Vlasta Burian (Rehabilitace kráIe komikti,), Praha 1991'
Vlasta Burian. Mystérium smíchu (Žiuot a dílo kráIe komihú), Praha 1993.

MARIE KUBÍNovÁ:
Sondy do sémiotiky literÓrního díta,Praha lg95.

VIKToR KUDĚLKA:
Marie Tondšouri, Praha 1990.
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JAN LEHÁR:
Česki stŤed,ouěká lyrika (studie a edice), Praha 1990 '

VIÁDIMÍR MAoURA:
Šťastnj uěk (Symboly, emblémy a mlty 1948-1989J, Praha 1992.
Masarykouy boty a jire semi(o)fejetony, Praha 1993.
Znamení zrodu (České obrození jako kultu,ntí tyd,Praha 1995 (2. rozšíŤ' vyd.).

LUBoŠ MERHAUT:
Cesty stylizace (Stylizace',,okraj,, o, mystifkace Ll české literatuŤe pŤelomu 19. a 20' století),
Praha 1994.

MARIE MRAvcoVÁ:
Literatura ue fiLmu, Praha 1990.

MoJMÍR oTRUBA:
Znaky a hodnoty, Praha 1994.

JARoMÍR PACLT:
Miroslau Ponc (Nezntímá kapitola z dějin meziutilečné umělecké auantgardy), Praha 1990.
Václau Tali,ch ue Šuédsku, Praha 1993.

ZDENĚK PEŠAT:
Jaroslau Seillr/, Praha 1991.

PAVEL PEŠTA:
Jaroslau Seifert - básník suobody (pŤednaška), Brno 1992.

RÁDKo PYTLÍK:
Bohumil Hrabal, Praha 1990.

VLADIMÍR SvAToŇ:
Epbké zdroje rom.anu, Praha 1993.

AlBŠ ZecH:
Nakladatelskd pouť JiŤího Karáska ze Luouic (studie a edice),Praha Lg94.

Individuální práce odevzdané k tisku

MIRost.ry ČeRvelxe.
obléhání zeuniti Praha.
Česká pŤízuučna metra u 19, století (s Petrem Kaiserem a Květou Sgallovou), Warszawa.

BoHUMTL Svozrr,:
Poezie obrazná a uěcnd,Praha.

ALEŠ ZAOH:
Kniha a českj,eril 1949.1990 (Bibliografick! slouník nakladatelstuí, uydaoatelstuí a ed,ic),
Praha.
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AUT.R.IÓ P.DÍLY v KNIŽNÍ.H PUBLIKA.ÍCH, ZEJMÉNA vE SB.RNÍ.ICH

Actas do Terceiro Congresso, Coimbra 1992 (Pavla Lidmilová).

Ako ustupouať do žiuej kult ,ry, Nitra 1993 (Miroslav Zetinsk ').

AuentinskťL tnansarda (otakar Štorch'Mtlrien a UytDarné umění),Ptaha1990 (Aleš Zach)

Apollinaire en son tem,ps, Paris 1990 (Aleš Pohorsk:Í).

BibIioteca teatrale, Roma 1991 (JiŤÍ Hol , Madimír Just, Ladislava Petišková, Jan Ptimerl,Eva Šormová, EvŽen Tbrnovsk;f).

Bohuslau Reynek (Katalog ui,stauy k 100. tlj,ročí narození),Brno 1992 (Jaroslav Med).

Čechy a Europa, tl kultuže 19. století,Praha 1993 (Jaroslav Med, Milan Tvrdík)'

Cesfui literatu,a 1948.1956 (Sb. prací z liter<i,rněuěd,t konference 35. Bezru,čouy opauy 1992),opava 1993 (Blahoslav Dokoupil, Aleš Haman, Pavel janousek, Vlariinír Macura. VladimírNovotn1Í, Pavel Pešta, Ladislav Soldán).

Českoslouensky biografickÝ sIounÍÁ, Praha 1992 (Arrna Boruv-ková, Alica Dubská, AleŠ Hamm,František Knopp' Ladislava Petišková, Jan Pomerl, Eva Sormová, Milan TVrdÍk).

Deuětsil (Czech audnt-gard,e art architecture and desigtt ofthe 1920s and 30s.),oxford-London1990 (Jaromír Paclt, Zdeněk Pešat)'

Encyklopedickj, slouník,Praha 1993 (Petr Čornej, JiŤí Hol , J.an Lehár, \4adimír Macua,\4adimír Novotn , JiŤí opelík, Marcella Rossová-H.,"oua, e"t. Ši.1"l JiŤi;" i[;;;r.j' rrnir""TVrdík)-

The Eueryman CompaniorL to East Europen Literature, London 1993 (Madimír Macura)'

Jan Gebauer (Sb. ke 150' uyročí narození). Praha 1992 (Jaroslav Kolár)'

Hrubaliana (Sb. prací k 75' narozenintim Bohu'mila Hrabala),Praha1990 (Miroslav Červenta,Aleš Haman, Milan Jankovič, Jaroslav Kolár, \4adimír Novotn;i' Zdeněk Pešat).

Hodnotoué suuislosti umeIeckej komuniktj'cie, Nitra 1990 (Miroslav Zelinsk )'

Karel Čapek a česk!.jazyh, Praha 1990 (A.lice Jedličkovát.

KonteÍty českého a slouen,ského utnenia (Zb' referá,tou z konfbrencie 1988)' Bratislava 1990(Daniela Hodrová, Zdeněk HoŤínek, Vladimír Macura).

Kultur im [Jmbruch, Brémy 1992 (Jiňí HolÝ)'

Legenda, její fu.nkce a zobrazení, Praha 1992 (Jaroslav Kolár, Mojmír otruba).

Literatura a kotnerce, olomouc 1994 (Pavel Janoušek, Luboš Merhaut)'
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JAN LEHÁR:
Česká stŤedouěká lyrika (studie a edice),Praha lggo'

VIÁDIMÍR MAoUR"{:
Šťastn! uěk (Symbol1, emblémy a rulty 1918.1989), Praha 1992.
Masarykouy boty a jiné semi(o)fejetony, Praha 1993'
Znamení zrodu (České obrození jako kulturní ty , Praha 1995 (2. rozšíŤ. vyd.).

LUBoŠ MERHAUT:
Cesty stylizace (Stylizace, ,,okraj,, a mystifikace tl české literatuŤe pŤelomu 19. a 20. stolett),
Praha 1994.

MARIE MRAvcoVÁ:
Literatura ue fiImu, Praha 1990.

MoJMÍR oTRIJBA:
Znaky a lndnoty, Praha 1994.

JARoMÍR PAoLT:
Miroslau Ponc (Nezntjma kopitola z dějin meziuálečné umělecké auantgard'y), Praha 1990.
VÓ,clau Tali'ch ue Šuédsku, Praha 1993'

ZDENĚK PEŠAT:
Jaroslau Sel/erl, Praha 1991.

PAVEL PEŠTA:
Jaroslau Seifert _ básník suobody (pŤedruiška), Bmo 1992'

RADKo PYTLÍK:
Bohumil Hrabal, Praha 1990.

VHDIMÍR svAToŇ:
Epitké zdroje románu, Praha 1993.

ALEŠ zAcH:
Nakladatelská pouť Jifího Kardska ze Luouic (studie a edice),Praha 1994.

Individuální práce odevzdané k tisku

MlRosLAV ČtiRvpNxe:
obléhání zeunitĎ Praha.
Česká pŤízuučná' metra u 79' století (s Petrem Kaiserem a Květou Sgallovou), Warszawa.

BOHUMIL SVOZII,:
Poezie obrazrLá a uěcna, Praha.

ALEŠ zAcH:
Kniha a česk!,exil 1949-1990 (Bibliografick! slouník nakladatelstuí, uydauatelstuí a edic),
Praha.
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Actas do Terceiro Congresso, Coimbra 1992 (Pavla Lidmilová).

Ako ustupouať do žiuej kutt ry, Nitra 1993 (Miroslav Zelinsk;í).

Auentinska tnansarda (otakar Štorch-Marien a U!,tu(lrne ttnění), Praha 1990 (Aleš Zach)

Apoll inaire en son telnps, Paris 1990 (Aleš Pohorsk )'

BibIioteca teatrale, Roma 1991 (JiŤí Holf, Madimír Just, Ladislava Petišková, Jarr PÓmerl,
Eva Sormová, Evžen T\rrnovskf)'

Bohuslau Reynek (Katalog uj,stauy k 100. u!,ročí ttarození), Brno 1992 (Jaroslav Medt.

Čechy a Etlropa tl kultu,Ťe 19. století,Praha 1993 (Jaroslav Med, Milan TVrdft).

Českri' I,iteratura 1948-1956 (Sb. prací z literdrněuěd né konlbrence 35. Bezručoqt opau| 1992),
opava 1993 (Blahoslav Dokoupil, A]eš Haman, Pavel Janoušek, Vlaclimír Macura, íladimír
Novotn;Í, Pavel Pešta, Ladislav Soldán).

Českoslouensfu| biograficky slouník' Praha 1992 (Arrna Borrivková, A]ica Dubská, Aleš Hamm,
František Knopp, Ladislava Petišková, Jan P merl, E'a Šormová' Mil^. ď.dík).

DeuětsiI (Czech auant-garde art architecture and, desigtt of the 1920s and 30s),oďord-Lontlon
1990 (Jaromír Paclt, Zdeněk Pešat).

Encyklopedick!,slouníh,Praha 1993 (Petr Čornej, Jiňí Hol , Jan Lehár, \rladimír Macua,
\4adimír Novotn;i, JiŤí opelík, Marcella Rossová-Husová, Petr Sisler, Jiiina Tjborska' Milan
TVrdík)-

The Eueryman Conpanion to East Europen Litera,ture, London 1993 (Madimír Macura).

Jan Gebauer (Sb. ke 150. uyročí narození), Praha 1992 (Jaroslav Ko]ár).

Hrabalinna (Sb. prací k 75. narozenirui'm Bohumila Hrabalo), Praha 1990 (Miros]av Červenka,
Aleš Haman, Milan Jankovič, Jaroslav Kolár, VladimÍr Novotn;Í, Zdeněk Pešat)'

Hodnotoué stiuislosti umeIechej komunikricie, Nitra 1990 (Miroslav ZelinskÝ).

Karel Čapek a česk!,.jazyk, Praha 1990 (Alice Jedličková)

Kontexty českého a slotlenského umenia (Zb. refer tou z kont'erencte ]988J, Bratislava 1990
(Daniela Hodrová, Zdeněk HoŤínek, Vladimír Macura).

Kultur im Umbruch, Brémy 1992 (Jiňí Holri).

Legenda,.její funkce a zobrazení, Praha 1992 (Jaroslav Kolár, Mojmír otruba).

Literatura a kotnerce, olomouc 1994 (Pavel Janoušek, Luboš Merhaut).
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Litteraria humanitas, Bmo 1992 (Blahoslav Dokoupil, Madimír SvatoĚ).

lncus amaenre - místo líbenw (Symposiun o česhé hymn'ě 1993),Praha 1994 Madimír Macura,
Mojmír otruba).

Marginálie (1988.1gg0, Praha 1992 (Pňemysl Blažíček, Miroslav Čeruen]ra, JiÍi opelík).

Model a analogie ue uědě, umění a fiIozofii, Praha 1994 (Marie Kubínová, Pavel Vašák)'

Moderní reuue 1894.1925 l.sb. studií, soupisri a antologie), Praha 1995 (Jaroslav Med, LuboŠ
Merhaut, Zdeněk Pešat, Aleš Zach, Jiíí Ziz|er; spolured. Luboš Merhaut).

Monology o Josefu Kajetd,nu I)loui (Sb ' pŤíspěukú' ze sympozia o žiuotě a díIe J. K, I!,Ia 1988) ,
Praha 1993 (A]eš Haman, Jaroslav Kolár, Mojmír otruba, Vladinrír Macura, Jan PÓmerl)'

Nad Meditacemi uěh (Sb. k 110' ulročí nurození Josefa Kratochuila),Bmo 1992 (Petr Holrnm).

o Ed'mun'du Husserloui, Prostějov 1991 (Ladislav Soklán)'

osobitné medziliterdrne spoločenstuti, Bratislava 1991 (Zdeněk Hrbata).

Po cestách mléhauosti myšbní (Sb. prací, 'jejichž strryslem je pŤedeuším destrukce samnzŤejmostil,
Praha 1993 (Miroslav Červenka, Aleš Haman' Zdeněk Pešat).

Present T|ends in Research of the World Theatre, Warszawa 1991 (Alica Dubská).

Proudy česke uměIecké tuorby 19. stoleti' sen , id"al tsb. sympl)zLa Ústouu dějin unénl
poŤdd'aruho u Plzni 1987),Praf,n 1990 (Dmiela Hodrová' Madimír Macura, Martin Procházka).

Proudy české umžlecké tuorby 19' stol'etí, Smírh tl uměni (Sb. sympozia Ustat,u dějin

umění poŤddaného u Plzni 1989), Praha 1991 (Věra BroŽová, Petr Comej, Blanka Heme-

líková, Madimír Macura, Dagmar Mocná).

Píednášky z 36. běhu Letní školy slouattsk!,ch studií,Praha 1994 (Milan Jankovič).

Pt ci uitajíjitro zpěuem, poddústojníci Ťtlaním (Záznam sympozia k 100, uyročí narození Karla

Polička),Praha-Rychnov nad KněŽnou 1992 (Alena Hájková, Aleš Hamm, Blan]<a Hemehtová,

Milada Chlíbcová, Jaroslav Kolár, Marie Mravcová, Vladimír Novotn:/' Pavel Pešta, Ladislav

Soldrán, Eva Strohsová, Marie UhlíŤová).

In roman tchěque dans le conteÍte infurnational (Mémoire et traditioll datts la prose

contemporaine), Paris 1992 (Daniela Hodrová).

Di'e Romane uon dem Ritter mit dem Lilulen, Amsterdam-Atlanta 1994 (Jaroslav KoIár)'

Romantic Continuities, Essen 1992 (Martin Procházka).

Russian Literature (roč. XXXIil jako ztlloštttí sb. studií k 65, nanozeninán, Mojmira Grygara),
Amsterdam 1993 (Zdeněk Pešat)'

Sauoir Mourir, Paris 1993 (Madimír Macura)'
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Sborník Kruhu' pŤ tel českéh<i jazyka (PŤedndšky z roku 1990-199l), Praha 1993 (Daniela
Hodrová).

Sborník prací FF Masarykotly (Jniuerzity, Brno 1991 (Ladis|av Soldán).

Sbon k prací FF ostrauské u,ttitlerzity (Literární uěda)' ostrava 1993 (Miroslav Zelinskf).

Sborník prací FF SIezské uniuerzity u opatlě, opava 1991 (Blahoslav Dokoupil, Pavel Pešta,
Marie UhlíŤová)'

Shakespeare Jahrbu,ch, Weimar 1990 (Martin Procházka)'

Sl'ouo u uzkosti a naději (sb. k 70. ulročí narození Antonína Kratocltuild, Brno 1994 (JiňÍ
opelík, Ladislav Soldán)'

Stowia ska metryka porÓwnawcza, sv 4, Wroclaw 1992; sv.5, Warszawa 1993 (Miroslav
Ceruenka s Květou Sgallovou).

Stnull is Beoutiful,, Glasgow 1991 (Eva Šormová).

E studas Uniuers Uniuersitarios de L ryua e literatura,Rio de Janeiro 1993 (Pavla Lidnrilová).

Studie o české literatuŤe na, pŤelomu století,PraIta 1991 (Zdeněk Pešat, Eva ŠtědroĎová).

Studie o Jaltu Mukaí.ouském (Sb, statí ke 100. u!ročí narození), Praha 1991 (Marie Kubínová)'

Studien zum Humanismu,s in tlen b hmischen Liind'ern, Kciln.Wien 1991; sv 3' KÓln-Wei.
mar-Wien 1993 (Jaroslav Kolár)'

Tabuizouanrj Literatura posledních duaceti let,Praha 1990 (JiŤí Brabec, JiŤí Holf, A]eš Zach).

TopičŮu d m (Nakladatelské pŤiběhy 1883-1949), Praha 1993 (Eva Šormová, A]eŠ Zach).

T|.anslatioll, History and Culture, London 1990 (Madimír Macura).

Umění a ciuilizace jako ditladlo stlěta, Praha 1993 (Věra BroŽová).

Vaclau Černj, (Sb. z kon|brence 1993), Praha 1994 (Aleš Haman, Jaroslav Ko]ár).

Zborník predntišok z uedechej konferenci'e o žiuote a diele Karla Čapka,Trenčín 1990 (Pavel
Janoušek).

AUToRSKE PoDÍLY v PUBLIKACÍCH PŘIPRAVENfCH K TISKU

Prager Schule (Kontinu,itiit undWandel),Inípzig(M)roslav Červenka,Jiži Hol , MilanJankovič'
Petr Kaiser, Marie Kubínová, Mojmír otruba).

Stowiatíska ruttyka porÓwnauczo, sv 6, Warszawa (Miroslav Čeruenka s Květou Sgallovou).
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Litteraria humanitas, Brno 1992 (Blahoslav Dokoupil, Madimír SvatoĎ)'

Lncus amnenus _ místo líbezrc (Sytnposiutn o české lrymnž 1993),Praha 1994 (\4adimír Macura'

Mojmír otruba).

Margin'á'Iie (1988.1ggo, Praha 1992 (PŤemysl Blažíček, Miros|av Červenl<a, JiŤí opelík).

Model a analogie ue uědě, uměttí a filozofii, Praha 1994 (Marie Kubínová, Pavel Vašák)'

Moderní reuue 1894-1925 Gb' studií, soupis a antologie), Praha 1995 (JarosIav Med, Luboš

Merhaut, Zdeněk Pešat' Aleš Zach, JIíí Ziz|er; spolured' Luboš Merhaut).

Monology o Josefu Kajetd'ttu I)loui (Sb. pŤí spět,kťt' ze sympozia o žiuotě a díIe J. K. I)Ia 1988) ,
Praha 1993 (A]eš Haman' Jaroslav Kolár, Mojmír otruba, Vladimír Macura, Jan PÓmerl)'

Nad Meditaceni uěkú' (Sb' k 170. ulročí nurtszení Josefa Kratoclnila),Bmo 1992 (Petr Holrnm).

o Edmundu Husserlot,i, Prostějov 1991 (Ladislav Soldán).

osobitné medzilitenj'rne spoločenstuá, Bratislava 1991 (Zdeněk Hrbata).

Po cestdch nnlihauosti myšleni (Sb. prací,jejithž smryslem je pŤedeušín destrukce samzŤejmosti),

Praha 1993 (Miroslav Červenka, A.leŠ Haman, Zdeněk Pešat).

Present T,rends in Research of the World Theatre, Warszawa 1991 (Alica Dubská).

Proudy české umělecké tuorby 19. století, Sen a idtril 'sb' synpozia Ústauu dějin utnění

poŤdd'aného v Plzni 1987) 'Praha 1990 (Daniela Hodrová, Madimír Macua, Martin Procházka).

Proudy české utnělecké ttlorby 19' stol.etí, Smích u umění (Sb. sympozia lJstauu dějin

umění poŤtid,aného u Plzni 1989)' Praha 1991 (Věra BroŽová, Petr Čornej, Blanka Heme-

Iíková' Vladimír Macura, Dagmar Mocná).

PŤednóšky z 36. běhu Letttí šholy slouansh!,ch studií,Praha 1994 (Milan Jankovič).

Ptlici uítajíjítro zpěuem' podd stojníci í.tlaním (Z znam synpozia k 100. uyročí narození Karla

Polačka),Praha-Rychnov nad Kněžnou 1992 (A]ena Hájková, Aleš Haman, Blanka Hemelíková,

Milada Ctr]íbcová' Jaroslav Ko]ár, Marie Mravcová, Madimír Novotn!, Pavel Pešta, Ladislav

Soldán, Eva Strohsová, Marie UhlíŤová)'

In rotnan tchěque dans Ie contexte htternational (Mémoire et traditiott dutts La prose

contemporaine), Paris 1992 (Daniela Hodrová).

Die Romane uon d,em Ritter mit dem Lijwen' Amsterdam.Atlanta 1994 (Jaroslav Kolár).

Romantic Continuities, Essen 1992 (Martin Procházka).

Ru,ssian Literature (roč, WXIil 'iako zLlLťtštttí sb. studií k 65. nurozeniruim Mojníra Grygara),

Amsterdam 1993 (Zdeněk Pešat).

Sauoir Mourir, Paris 1993 (\4adimír Macura).
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Sbornik Kruhu, pŤritel českéhr).jazyka (PŤednašky z roku 1990-199l), Praha 1993 (Daniela
Hodrová).

Sborník prací FF Masatahouy (Jniuerzity, Brno 1991 (Ladislav Soldán).

Sborník prací FF ostrauské ultitlerzity (Literdrní uěda), Ostrava 1993 (Miroslav Zelinskf).

Sbonlík prací FF Slezské uniuerzity u opauě, opava 1991 (Blahoslav Dokoupil, Pavel Pešta,
Marie UhlíŤová).

Slrukespeare Johrbu,ch, Weimar 1990 (Martin Procházka).

Slotl1l 1l y2ftg51i a naději (sb. k 70. ulročí narození Antonína Kratocltuila), Brno 1994 (JiŤí
opelík, Ladislav Soldán)'

Stowiatíska metryka porÓunawcza, sv. 4, Wroclaw 1992; sv 5, Warszawa 1993 (Miroslav
Čeroenka s Květou Sgal|ovou)'

S lna11 i s  BL ,aut i f i t | '  G lasgow 1991 (Eva Šormová l '

E stu,das Uttiuers Uniuersitarios de Lhryua e literaturo,Fij,o d,e Janeiro 1993 (Pavla Lidmilová).

studie o české literatu,Ťe la pŤelomu sttl letí,Praha 1991 (Zdeněk Pešat' Eva ŠtodroĎová).

Studie o Jatlu Mukaí.oushém (Sb. statí ke 100. tlyročí narozenil,Praha 1991 (Marie Kubínová).

Studien zum Humanisnus in den bÓhnischen Liindern, Kijln.Wien 1991; sv. 3, K |n'Wei-
mar.Wien 1993 (Jaroslav Kolár)'

Tabuizouantí Literatura posled,ních duaceti let,Praha 1990 (JiŤí Brabec' Jiňí Hol!, A]eš Zach).

TopičtTtl d m (Nakladatelské pžíběhy 1883-1949)' Praha 1993 (Eva Šormová, Aleš Zachl'

IYanslatiott, History and Culture, London 1990 (\4adimír Macura).

Unění a ciuil izace jako diuadlo suěta, Praha 1993 (Věra Brožová).

Vdclau Černy (Sb. z konlbrence 1993), Praha 1994 (Aleš Haman, Jaroslav Kolár)'

Zborník prednašoh z uedeckej konferenci,e o žiuote a diele Karla Čapha,TYenčín 1990 (Pavel

Janoušek).

AUToRSIG PoDÍLY V PUBLIKAcÍCH PŘIPRA'VTNÝCH K TIsKU

Prager Sclrule (Kontinuitiit undWandel),I'eipzig(Miroslav Čeroenka, JiŤíHol , MilanJankovič'
Petr Kaiser, Marie Kubínová, Mojmír otruba).

Stowiatíska meh1ka poronnowczo, sv 6, Warszawa (Miroslav Čeroenka s Květou Sga|lovou).
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EDIcE, PŘEDMLIIvY A DoSLoVY

VĚBA BRoŽoVÁ:

Zikmund Winter (1846.1972), Rakovník 1991.

MIRosIÁV 0ERVENKA:

Zbigruiew Herbert: Poslání pana Cogllo' Praha 1991'

JindŤich Chalupeckj,: obhajoba umění, Praha 1991 (s \rladimírem Karfíkem).

Bohumi,l HrabaL: Basnění, Praha 1992.

Roman Jakobson: Poetickti funkce, Praha 1995.

BLAHOSLAV DOKOIIPII,:

Jaromír John: Moudrj Engelbert (Ld'skypln!,rotndn), Praha 1990.

Vladimí Neff: Kralouskj, uozotaj, Pra}:'a 1990.

Tak hustě sttěží čas funtologie historické prÓzy), Praha 1990'

GABRIÉLA DUPAČovÁ - ALEŠ ZACH:

Topičft'u d m (Nakladatelské pŤíběhy 1883-1949), Praha 1993.

JiŤí Karasek ze Luouic: Vzpomínky, Praha 1994.

Jifí Korásek ze Luouic: Bdsně z konce století (Zazděnči okna' Sodoma, Kniha aristokratickri'

Sexus necants), Praha 1995.

AIEŠ }IAMAN:

Luduík Ašketruzy: Suětla zastaueného času, Praha 1992.

DANIEL,A HoDRovÁ:

Vladislau Vančura: Markéta Lazarouťl, Paris 1993'

PEŤR HoLMAN:

František Xauer Šalda - otokaru BŤezi,noui, Petrovice 1991'

Emilie Lakomd: ÚIomky houor otokara BŤeziny, Brno 1992'

JIŘÍ Hor,Ý:

Frantíšek Langer: ByIi a bylo,Praha |992'

Margiruil ie (1988-1990), Praha 1992 (s Františkem Proškem).

Čítanka české a slouenské literatury (Pro 3. ročnik stŤedních š&ol), Praha 1992 (s Madimírem

Forstem a Emi]em Lukešem).

KareL Čapek: Dramata, Praha 1994 (ed. Emanuel Macek).

ZDENĚK HRBATA:

Francouzské pohddky, Praha I99o,

J. P. Sartre: Zed', Praha 1992.

MILAN JANKoVIČ:

Hrabalinna (Sb. prací k 75. narozenindtn Btlhumila Hrabala), Praha 1990 (s Josefem Zumem)'

Jan MukaŤousk\|: PŤíklad poezie (K otázce trualé platnosti Md,choua díla),Praha 1991 (s Jaro.

slavou Janáčkovou)'

Bohumil Hrabal: Městečb.o, kde se zasta,ui,l čas, Něžn! barbar, PŤíliš hlučnd' samota,Ptaha

1992 (s JiŤinou Zumrovou).

Bohumil Hrabal: Městečko' kd'e se zasknil čas' Praha 1992.
Bohumil Hrabal: Hlučntí samota. Praha 1994.

AL1oE JEDLIČKoVÁ _ JARMIIÁ VÍŠxovÁ:
JiŤí Weil: DŤeuěnÓ' Ižíce, Pra}:'a |992.

JARoSLAV KorÁR:
Historia o žiuotu doktora Jana FozsÚa, Praha 1991.
Karel DuoŤdk: Mezi folklÓrem a literatunlu, Praha 1994 (ed' Ludmila Sochorová).

LENKA KUSÁKovÁ:
Jan Kolkir: NeděIní, sudtečné a pŤíIežitosttlé kdzně a Ťeči, Praha 1995.

PAVIÁ LIDMILoVÁ:
Fernando Pessoa: Kniha neklid.u, Praha 1992.

VLADIMIR MAoURA:
Daniela Hod'rouá: Podobojí, Ustí nad Labem 1991'

JARoSLAV MED:
Viktor Dyk: Promeruida Diogenoua, Praha 1990.
Jakub DemI: Sen jeden su/lí' Praha 1991 (ed. JindŤich Chalupeck;i a Milada Chlíbcová)
Jan Zahrad,níček: Pozd,rauení slzncj' Brno 1991.
Jan Zahradníček: Žízniué léto' BÍÍLo lggt.
JiŤí Kardsek ze Luouic: Goticka duše a jiné prÓzy, Praha 1991'
Bohuslau Reyruk: Vlídné uidiny, Praha 1992 (ed' Mi]ada Ch.líbcová a Jaromír Zelenka)'
Jan Kameník: Zápisky u noci, Praha 7993.

VLADIMÍR NovoŤNf:
Vladimír Nabokou: Lužinoua obrana, Pozudní na poprauu, Praha 1990.
Bohumil Hrabal: Něžn! barbar (Pedagogické Íerly), Praha 1990.
Miroslau Topinka: Krysí hnízdo, Praha 1991.
Bohumil Hrabal: Městečko, kd,e se zastauil čos, Praha 1991.
BohumíIa Gr gerouá _ Josef Hiršal: T|ojcestí' Praha 1991.
A. C' Nor: Žiuot nebyl sen (Z znam o žiuotě českého spisouatele) 1,2,Bno 1994'
Varlam Š alamou : KoIy mshé pouíd'ky, Praha 1995.

JIŘÍ OPELÍK:
old,Ťich Míkulašek: A trubky zlat! prach, Brno 1990 (ed' Zdeněk Drahoš).
Karel Capek: Listy z let budoucích, Bajhy z let budoucích, Praha 1990.
Jan Skdcel: A znouu láska, Brno 1991.
Milan Kundcra: Sntěšné ldsŘy, Brno 1991'
Karel Scheinpflug: Mtij šuagr Karel Čapek,Hrad'ec Králové 1991.
Karel čapek ue fotografii, Praha 1991.
Jan Skácel: TŤináct! čern!,ktiií, Brno 1993.

MOJMIR OTRUBA:
Karel Čapek: Drobné prÓzy (Spisy X), Praha 1992.

ZDENĚK PEŠAT:
Karel Čapek: Pouídky z jedné a druhé hapsy, Praha 1993 (ed. Jana Papcmová).
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EDIcE, PŘEDMLII\,Y A DosLoVY

VĚRA BRoŽovÁ:
Zíktnund Winter (1846-1972)' Rakovník 1991.

MIRoST,AV CERVENKA:
Zbigniew Herbert: Poslání pana CogjÍo. Praha 1991'
JindŤich Chalupeckj: obhajoba u,mění, Praha 1991 (s Madimírem Karííkem).
Bohumil Hrabal: Bdsněni, Praha 1992'
Roman Jakobson: Poetickti funkce, Ptaha 1995.

BLAHOSLAV DOKOUPII,:
Jaromír John: Moudr! Engelbert (Laskypln! rotnrin), Praha 1990'
Vladimí Neff: Kralousk! Uozataj, PÍa}^a 1990.
Tak hustě sněží čas (antologie historické prÓzy), Praha 1990.

GABRIEL{ DUPAČovÁ - ALEŠ ZACH:
Topičťt,u dŮm (Nakladatelské pŤíběhy 1883-1949), Praha 1993'
JiŤí Karasek ze Luouic: Vzpomínky, Praha 1994.
JiŤí Kardsek ze Luouic: B sně z konce století (Zazděna okna' Sodoma, Kniha aristokratick ,
Serus necarts), Praha 1995.

ALEŠ IIAMAN:
Luduík Aškenazy: Suětla zastaueného času, Praha 1992.

DANIEIÁ HoDRoVÁ:
Vladislau Vančura: Markéta Lazaroua, Paris 1993'

PEŤR HoLMAN:
František Xauer Šalda * otokaru, BŤeziltoui, Petrovice 1991.
Emilie Lakomd': ÚIomky hoaor otokara BŤeziny, Brno 1992.

JIŘÍ HoI'Ý:
František Langer: Byli a bylo, Praha 1992.
Margindlie (1988-1990), Praha 1992 (s Františkem Proškem).
Čítanka české a slouenské literatury (Pro 3. ročník stŤedních škol),Prulrla 1992 (s Madimírem
Forstem a Emilem LukeŠem).
Karel čapek: Dramata, Praha 1994 (ed. Emanuel Macek).

ZDENĚK HRBATA:
Francouzské pohádky, Pra}ra 1990,
J. P. Saftre: Zed',Praha 1992.

MIIÁN JANKoVIČ:
HraboLnna (Sb. prací k 75. narozeninám Bohutnila Hrabala) ,Pra}:.a 1990 (s Josefem Zumem)'

Jaru MukaŤousky: PŤíklad poezic (K otazce trualé platnosti Má'choua díla),Praba 1991 (s Jaro-
slavou Janáčkovou).
Bohumil Hrabal: Městečb.o, kde se zasta,ui,l čas, Něžn! barbar, PŤíIiš hlučná' samota,Pra})a
1992 (s JiŤinou Zumrovou).

Bohumil Hrabal: Městečko, kde se zastauil čos, Praha 1992.
Bohumil Hrabal: HIučná samota, Praha 1994'

A1,IoE JEDLIČKoVÁ _ JARMILA VÍŠxovÁ:
JiŤí WeiI: DŤeuěnd lžíce, Pra}'a 7992.

JARosrÁv KoLÁR:
Hístoria o žiuotu doktora Jana 'Ě'ouslo, Praha 1991'
Karel DuoŤdk: Mezi foLklÓrem a literaturtlu, Praha 1994 (ed. Ludmila Sochorová).

LENKA KUsÁKovÁ:
Jan Kolkir: NeděIní, suatečné a pŤíIežitosttlé k zně a Ťeči' Praha 1995.

PAvlÁ LIDMILoVÁ:
Fernando Pessoa: Kniha neklidu, Praha 1992.

VIÁDIMÍR MAoURA:
Daniela Hodroua: Podobojí, Ústí nad Labem l991.

JARoSLAV MED:
Vktor Dyk: Promenada Diogenoua, Praha 1990.
Jakub Deml: Sen jeden su/l/, Praha 1991 (ed. JindŤich Chalupeckj' a Milada Chlíbcová)
Jan Zahrad'níček: Pozdrauení slulrci, Brno 1991.
Jan Zahradníček: Žízniué léto,Brno IggI.
JiŤí Kardsek ze Luouic: Gotickd duše a jiné prÓzy, Praha 1991.
Bohuslau Reynek: VIídné uidiny' Praha 1992 (ed' Milada Ch]íbcová a Jaromír Zelenka).
Jan Kameník: Zápisky u nocj, Praha 1993.

VL.ADIMÍR NovoTMÝ:
Vladimír Nabokou: Lužinoua obrana, Pozuaní na poprauu, Praha 1990.
Bohumil Hrabal: Něžnj barbar (Pedagogické texty), Praha 7990.
Miroslau Topinka: Krysí hnízdo, Praha 1991.
Bohumil Hrabal: Městečko, kde se zastauil čos, Praha 1991.
Bohumila Gr gerouá _ Josef Hiršal: T|ojcestí' Praha 1991.
A. C. Nor: Žiuot nebyl sen (Záznam o žiuotě česhého spisouatele) 1,2'Bno 1994.
Varlam Šalamou: Kolymské pouídky, Praha 1995.

JIŘÍ oPELÍK:
oldŤich Mikulášek: A trubky zla|| prach, Brno 1990 (ed. Zdeněk Drahoš).
Karel Čapek: Listy z let budoucích, Bajky z let budoucích, Praha 1990.
Jan Ská'cel: A znouu laska, Brno 1991.
Milan Kund,era: Sn.ěšné lrísky, Brno 1991.
Karel Scheinpflug: Mťt'j šuagr Karel Čapek,Hraďec Králové 1991'
Karel Čapek ue fotografii, Praha 1991.
Jan Skácel: Tíináct! čern! k ií, Brno 1993.

MoJMÍR OTRUBA:
Karel Čapek: Drobné prÓzy (Spisy X), Praha ].992.

ZDENĚK PEŠAT:
Karel Čapek: Pouídky z jedné a d'ruhé hapsy, Praha 1993 (ed. Jana Papcunová).
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Tlrc Czeclt.Auantgordi,sts, Rockvil le 1995 (ed. Alfred French)

PAVEL PEŠT^:

Za suobodu a samostattlost, Brno 1992.

TEREZIE PoK()RNA _  J tŘI  HoLY:

Jan Grossrnart: AnaLj,zy, Praha 1991.

MARTIN PRocHÁzK^:

Conenius artd the Sigt ficetrce of LeanLing Languuqes and Literatures, Praha 1992.

LADISLAV soLDÁN:
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LITERÁRNĚvĚDNÁ BOHEMISTIKA
NA PEDAGOGICKE FAKULTĚ

UNrvERzITY J. E. PURI.rNE v ÚsrÍ NAD LABEM

DoBRAVA MOLDANOVÁ

Na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně neexistuJe
samostatná katedra české literatury, katedra bohemistiky je zde koncr-
povánajako lingvoliterární pracoviště. V tomto pojetí zde katedra prisobí
od roku 1963, kdy se bohemistika oddělila od fllologické katedry. taaienc
zde byla silnějšíjazykověda (profesor dr. JiŤí Novotn;Í, DrSc. _ Syntax; do-
cent dr. Josef Beneš, CSc., docent dr. Ludvík Kuba _ onomastika; docentka
dr. Marie Racková, CSc. - starší jazyk a dialektologie; docentka dr' Zoe
Hauptová, CSc. _ staroslověnština). o této situaci svědčí osm svazk sbor-
níkri katedry, tehdy ještě samostatné Pedagogické fakulty, vydanych v
létech 1966-1990, kde literárněvědné práce tvoŤí menší č,ást. Z v raznéjších
osobností, které se zde zab,j,vďy Literaturou, je tŤeba pŤipomenout Ladislava
Kubíka a Madimíra Mayera z prvrrích let prisobení katedry a Květu Hanzi-
kovou z let sedmdesát5;ch.

od poloviny osmdesát ch let se zdá, že se i na literárněvědném poli
začíná bl;Ískat na lepší časy: soustavnější zájem zejména literatuŤe 19.
století a literatuňe regionu severních Čech vénuje docent dr. JosefPeŤirla,
CSc., kter;f v současné době dokončil studii o literárních kontaktech česko-
-německych; IiteratuŤe pro děti a mládež a světové literatuŤe jsou věnovány
práce PhDr. Antonie Kreislové. Katedra v této době spolupracuje s Ťadou
externistri. Po roce 1990 byla literárněvědná bohemistika posílena Ťadou
interních pracovníkri, kteŤí se specializují na určité disciplíny: moderní
literaturu zde pňednáší profěsorka dr. Dobrava Moldanová. CSc.. která do
Ustí nad Labem pŤichází z Ústavu pro českou literaturu ČSAV, objevujl
se zde mladí talentovaní pracovníci, kteff se specializují na starší českou
literaturu (PaedDr. Václav Miller), teorii literatury, poezii a literární kritiku
(PaedDr. Ivo Harák), literaturu pro děti a mládeŽ a literaturu 19. století
(PaedDr' Ivona BŤezinová) a na teorii literatury (PaedDr' Anna Zelenkova),
současnou literaturu (Mgr. Milena Vojtková), literaturu první poloviny 20.
století (Karin A]lermannová). Katedra má odborné kontakty s katedrou
polonistiky na Vysoké škole pedagogické v Čenstochové (ze společné kon-
ference vydala sborník Česho-polské rozhouory). V roce 1994 uspoŤádala
konferenci Cesty a cestování v jazyce a literatuŤe (sborníkje v tisku) a na
rok 1996 pŤípravuje další konferenci na téma Žena _ jazyk _ literatura.
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