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Sr,ovo Úvoonu

Donedávna rozbtté kontexty české literatury jako by se obráŽely i v ne-
spojitfch kontextech literárněvědné bohemistiky. Devastace oboru doma
po roce 1948 a pak opět v nové vlně po roce 1968 udělala své pro znemož-
nění normální komunikace: hranice mezi lidmi a jejich postoji na straně
jedné a hranice mezi bloky na straně druhé drobily vědu o české literatuťe
do enkláv.

Z odstupu minulost vypadá někdy aŽ nepŤehledně a chaoticky: hodnoty
v5rvzdorované vedle pseudoodborného žvástu, írsilí o solidnost vedle ochot-
n1fch ilustrací pŤedem daného ideologického schématu, povrchnost vedle
hloubky: u nás doma, ale ovšem také venku, na V chodě i (vjiné podobě
arci) na Zápaďé. A také další věci tu sehrály svou roli: národní bohemistiky
se obracejí pŤedevším k domácímu prostŤedí, reagují na jeho možnosti a
potŤeby a často je méně zajimá, co se děje u sousedri; jsou také obvykle
začleněny a někdy pŤímo rozpuštěny v obecném bádání slavistickém, jsou
odváděny od literární historie a teorie ke kulturní publicistice a zejména
ke konkrétní pedagogické praxi atd., nic z toho nepŤispívá k vědomíjediné-
ho badatelského obzoru.

Zhruba tyto rívahy stály v pozadí myšlenky 7. kongresu světoué literar-
něuěd,né bohemistihy.

Proč bohemistiky? Protože jsme nepochybovali o tom' že bohemistika
je oborem dostatečně svébytn;fm a vyhraněnym, aby nepotŤebovala ono
obecné slovanské zastŤešení, které se v novější době stává nejednou zavádé-
jícím anachronismem.

Proč literárněvědné? Protože jsme si byli vědomi, Že problémy lingvistri
a historikri jsou pŤece jen jiné a pŤíliš by drobily naši debatu'

Proč světové? Protože pociťujeme rozparcelování oboru do rozmanit1fch
enkláv za naďá|e neudržitelné, jde nám o to vidět bohemistickou literární
vědu jako jeden celek skutečně ve světovém měŤítku.

Proč kongres? Protožejsme chtěli více než konferenci k jednomu riz-
kému tématu, pŤáli jsme si pŤilákat do Prahy na společné jednání každého,
kdo se odborně českou literaturou zabyvá, bez ohledu na to, kterym obdo-
bím, kterfmi autory, bez ohledu nato, zajímá-li ho více studium tradice
českého literárněvědného strukturalismu, nebo anal! za konkrétního díla.

A proč první? To samozŤejmě vyplynulo ze situace' Setkání takového
typu se dosud neuskutečnilo a ani uskutečnit nemohlo - v tomto smyslu
zakládá tradici. PŤedpokládá své pokračováni.Užv této chvíli uvaŽujeme
o pětiletém intervalu, a tedy o roce 2000 jako o roce kongresu druhého.



7. hongres suětoué literdrněuědné bohemistihy, kte4f se uskutečnil v
Prazeve dnech 28.-30. června 1995, byl tedy pokusem pŤipomenout společ-
n;f badatelsk;i horizont. Mezinárodní setkání organizoval Ustav pro Českou
literaturu AV ČR společně s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy (pŤes-

něji Ťečeno s její katedrou české literatury a Ústavem bohemistickych stu-
dií, kter;Í do podniku vložil zejména dlouholeté zkušenosti s poŤádáním
letních škol), ale pomoci se dostalo i odjinud. Ministr kultury i ministr
zahraničí posk1'tli záštitu (zejména ministerstvo zahraničí pŤesně pochopilo,
jaké šance takové soustŤedění bohemistri, neoficiáIních ''vys1ancri'' naší
kultury v cizině,nabízí), open Society Fund piispěl finančně, obec spisova-
tel , každoročné zvouci do Prahy pŤekladatele z češtiny, se letošního pre-
kladatelského semináŤe vzdala a pŤipojila se ke kongresovému podniku
v;Íletem do Písku a s ním spojenfm kulat1ím stolem o současné české lite-
ratuŤe.

Na konci června 1995 se tak sešlo v Praze pŤes sto zahraničních odbor.
níkťr na českou literaturu z dvaadvaceti zemí světa se zástupci českych
Iiterárněvědnfch pracovišť' Nechyběla tu velmi zvučná jména, a tak orga-
nizátoŤi využili slavnostní pŤíležitosti a pŤedali někter1fm ričastníkrim z
ciziny pamětnÍ medaili F. X. Saldy za jejich zásluhy o obor a propagaci
české literatury (velr,yslancrim B. Ničevovi, J. Baluchovi, dále L. Doleželovi,
M' Grygarovi, H. Koskové, N' Kopystianské, A. Kratochvilovi, o. Malevi-
čovi, A. Mylnikovovi, S. Nikolskému, H. Rothemu, H. Schmidové, M. Tomčí-
kovi, P. Tlenskému, J. Vintrovi, P. Winczerovi). A]e objevila se tu _ jakkoli

v menším počtu _ i plejáda mladších bohemistri alespoĎ jako pŤíslib toho,
Že se bohemistika nezmění v obor doyenri.

Protože šlo o první setkání, byl hlavním tématem stav oboru, vzájemná
konfrontace pohledu na českou literaturu a na perspektivy její odborné
reflexe.

Dnes mriŽeme Ťíci, že kongres zďátné skončil' Plyne-li z něho nějaké
poučení, pak právě to, které ved]o k uspoŤádání tak velké mezinárodní
odborné akce. Nejsme sami _ ani my u pramene' ani naši ko|egové ze za-
hraničí - problémy české literaturyjsou našimi společn mi problémy. Jedi.
ně vzájemná konfrontace a diskuse mriže vytvoŤit prostŤedí, ve kterém se
budou moci pŤirozeně tŤíbit a poměŤovat hodnoty.

Madimír Macura

zPRÁVA o sTAvI.] čpsrÝcH sTUDIÍ v AUsTRÁLII

ALFRED FRENCH

Rozvoj studia bohemistiky v Austrálii je nevyhnutelně spojen s rozvojem
slovanskych studií na britskych univerzitách' PŤed koncem druhé světové
války byl v Lond1íně ustaven zvláštní v;íbor' aby zkoumal stav a možnosti
studia slovansk;ích jazykti ve Velké Británii' Souhrnná zpráva publikovaná
v roce 1947 poukázala na znepokojivé opomíjení těchto studií. Ze všech
slovansk1fch jazykri získala ve studijních plánech pevné místo pouze rrrština'
Zpráva zátoveĚ doporučila, aby byla založena instituce umoŽĎující studium
ruskélro jazyka i dalších v;Íchodoevropsk;Ích jazykri a aby byl podniknut
seriÓzní pokus vytvoŤit i v této oblasti akademickou tradici co do kvality
srovnatelnou s ostatními pŤedměty studovan1Ími v rámci humanitních věd.
V1fsledkem bylo, že se katedry ruštiny začaly objevovat na mnoha univerzi-
tách, studium tzv. .'menších slovanskych jazykri'' se však ani nadále
uspokojivě nerozvíjelo.

Australské univerzity se v tomto období začaly Ťídit pŤíkladem britsk5ích
škol a zcela pŤirozeně zača|y téžit z jejich zkušeností. Vy'tváŤela se nová
stálá skupina sluŽebně starších vYsokoškolsk1Ích učitelri' V roce ]-958 The
Australian Quarterly uveŤejnil článek Slouanshá, a ufchodoeuropshd' studia
u Austrdlii' kter podrobně analyzoval britskou zprávla obrátil pozornost
k neuspokojivé situaci na australsk;Ích univerzitách. Tehdy existovaly pouze
malá katedra ruštiny v CanbeŤe a stále rispěšněji se rozvíjející katedra
v Melbourne' Kromě těchto dvou míst v Austrálii prokazatelně neexistovala
žádná další, ani se zde neučil žádn;fjin;i slovansk;fjazyk. Právě v této době
se univerzity věnovaly rozsáh m plánrim svého budoucího rozvoje - v uvede-
ném článku bylo doporučeno, aby toto plánování zahrnulo i rivahu na téma
seriÓzního rozvoje slovansk;ích studií.

Další v'voj byl poněkud pomal , ale napĚíklad The Journal ofthe Aus-
trďian Universities Lang'rages and Literature Association začď uveŤejĎovat
recenze česk;Ích knih a otiskovat studie tfkající se českéhojazyka, literatu-
ry, kultury, dějin atd. Katedry ruštiny na mnoha australsk1fch univerzitách
nawhovaly qlrrkové programy, které nezbytně obsahovaly i odkazy do oblas-
ti jinfch slovansk;fch jazykri a ]iteratur. Žad.'o aati t.atedry kromě kateder
ruštiny však už za|oženy nebyly a jak;ikoliv pŤftlon k ''menším slovansk;Ím
jazykrim'. znamenal spíše jen stálé zklamání. V poslední době se zájem
univerzit o slovanská studia a ojejich finanční podporuještě zmenšil, proto-
Že austrďská vláda svou podporu pŤesunula do oblasti rozvoje stuďí asijsk1ích.
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