
Na začátku příprav IV. kongresu světové literárněvědné bohemistiky stá-
lo téma „jinakosti“, protože jsem se – jakožto vzděláním teatroložka 
a komparatistka – rozhodla vyjít ze svého profesně odlišného přístu-
pu k české literatuře. Podle tohoto klíče jsem vybrala i své spolupra-
covníky: bohemistka a  kunsthistorička Stanislava Fedrová se ujala 
inter mediální a interdisciplinární problematiky, bohemista a kompara-
tista Jan Matonoha byl angažován coby odborník na genderová stu-
dia a bohemista Karel Piorecký, zabývající se moderní českou poezií, 
byl získán pro panel „druhý život“ Máchova díla (který jsme připojili 
vzhledem k významnému máchovskému výročí).

Tematika „jinakosti“ se jevila nosná nejen v kontextu světového vý-
voje humanitních věd, kde v osmdesátých letech 20. století nastupo-
vala, nýbrž též v souladu s uměleckými a literárněvědnými specifiky 
bohemistickými. Otázky „jinakosti“ byly totiž v domácím literárněvěd-
ném prostředí opakovaně diskutovány již od devadesátých let: v rám-
ci projektů věnovaných osobnostem, které se vymykaly kánonu nebo 
odmítaly pozici v centru literárního dění (např. konference o Václavu 
Černém, Miladě Součkové, Pavlu Eisnerovi, Zdeňku Kalistovi, Josefu 
Šafaříkovi, Věře Linhartové ad.), pod hlavičkou akcí zpracovávajících 
alteritu na materiálu literárních dějin (např. konference: Literatura urče-
ná k likvidaci I.–IV., Brno 2002, 2004, 2006, 2008; Konstanty a proměny 
v českém jazyce a literatuře 20. století, Ostrava 2003; Žena v české a sloven-
ské literatuře, Olomouc 2004; Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století, 
Plzeň 2007) nebo jako teoretický problém (např. sympozia: Žena, ja-
zyk, literatura, Ústí n. L. 1996; Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře, Ústí 
n. L. 1999; Okraj a střed v jazyce a v literatuře, Ústí n. L. 2003; Labyrint 
ženského literárního světa, Praha 2007; Intermedialita: Slovo – obraz – zvuk, 
Olomouc 2008). A tak mohl čtvrtý ročník největšího tuzemského li-
terárněvědného debatního fóra fakticky i symbolicky shrnout historii 
a odbornou reflexi „jiné“ české literatury. 

Blok č. 1 nazvaný Česká literatura rozhraní a okraje jsme se rozhodli 
věnovat osobnostem a formám výskytu „cizosti“ v české literatuře: hra-
nicím tohoto chápání, problematice porozumění, obrazům sebe a „ji-
ného“, alternativním kulturním a geografickým prostorům české litera-
tury; pozapomenutým, marginálním či obtížně zařaditelným autorům, 
jakož i procesům jejich začleňování do kánonu; Čechům za hranicemi, 
česko-německým, česko-rakouským, česko-polským, česko-maďarským 
a česko-slovenským vztahům, dále vztahům české a židovské a české 
a romské literatury či souvislostem české literatury a překladu. 
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Blok č. 2 pojmenovaný Česká literatura v perspektivách genderu měl 
naopak aspekt „jinakosti“ v tomto oboru narušit, neboť z feministic-
kého hlediska je zavádějící označovat genderovou problematiku jako 
cosi „jiného“. V rámci toho jsme se snažili tematizovat možnosti, pří-
stupy, způsoby provozu a dluhy české literatury v kontextu gendero-
vého myšlení. Sborník tak prezentuje škálu teoretických a tematických 
přístupů, od kritického čtení kánonu, gynokritiky a archeologie žen-
ské literární tradice přes fenomén tzv. crossdressingu v obrozenském 
dramatu, queer čtení socrealistického románu či přes příspěvek stu-
dia maskulinit ke specifičnosti a kulturní (ne)přenosnosti feministic-
ké analýzy až po genderové hodnocení současné české literatury. Po-
zornost se tu soustředila i na problematiku intersekcionality (etnicity, 
národnosti, jazyka atp.) nebo na tázání po povaze radikálně „jiného“ 
způsobu psaní (écriture féminine atp.). 

Blok č. 3 nazvaný Česká literatura v interdisciplinárních, intermediál-
ních a  intersémiotických vztazích byl otevřen pojetí literatury jako mé-
dia, tj. jako komunikačního dispozitivu určeného specifickým užitím 
sémiotického systému či kombinace systémů. Metodologické záze-
mí teorie intermediality, ve světě poslední dvě desetiletí velmi progre-
sivní, má v domácím kontextu stále mírný příznak „jinakosti“, ačkoli 
i zde bylo nač navazovat. Příspěvky bohemistů a badatelů ze spřízně-
ných oborů (dějin umění, estetiky, hudební vědy, filozofie) se věnovaly 
analýzám překračování mediálních hranic v rámci autorských poetik, 
uvnitř individuálních děl i mezi sémiotickými systémy: problematice 
filmové či rozhlasové adaptace literárních děl, komiksu, ekfrázi a dal-
ším tematizacím výtvarného umění nebo hudebních motivů v literatu-
ře, vztahu dramatu k jeho divadelní realizaci nebo reprezentaci skuteč-
nosti či postupů jiných médií v literárních textech.

Blok č. 4 nazvaný Poezie, recepce, intertextovost: druhý život díla K. H. Má - 
chy soustředil pozornost k problematice tvůrčí i literárněvědné recep-
ce Máchova díla. Konferenční příspěvky se v tomto bloku přednost-
ně soustředily k tvorbě básníků a prozaiků, kteří se svým dílem hlásili 
k Máchovu odkazu a čerpali z něj inspiraci. Odlišnou cestu k porozu-
mění významu Máchova díla nabídly referáty, které jej vnímaly v kon-
textu evropského a zejména středoevropského romantismu. Máchovo 
dílo vytvořilo rovněž příležitost k úvahám nad dějinami české literární 
vědy a ke sledování vlivu tohoto básníka na formování pražského lite-
rárněvědného strukturalismu. 

Pořadateli IV. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, o jehož za-
ložení se zasloužil Vladimír Macura, byli vedle Ústavu pro českou li-
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teraturu AV ČR, v. v. i., již tradičně Ústav české literatury a literární 
vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Památník národního pí-
semnictví v Praze. Oficiální záštitu nad akcí přijali prezident republi-
ky Václav Klaus, primátor hlavního města Prahy Pavel Bém a předseda 
Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Grantovou podporu kongre-
su a  jeho publikaci poskytly Ministerstvo kultury ČR, hlavní město 
Praha, Obec spisovatelů a International Visegrad Fund.

Kongres probíhal od 28. června do 3. července 2010 v   budově 
Akademie věd ČR na Národní třídě a  zúčastnilo se ho 153 badate-
lů z 20 zemí. Jednání bylo koncipováno jako otevřená akce pro od-
borníky zabývající se českou literaturou či souvisejícími obory a pro-
měnilo se v  bohatou diskusní platformu, která mimo jiné vyústila 
v  mezioborovou debatu o  středoevropské literatuře. Průběh jedná-
ní byl sledován i  médii a  jeho okolnosti, včetně fotodokumenta-
ce, zůstávají zachyceny na stránkách http://www.ucl.cas.cz/cs/
akce/4-kongres-svetove-literarnevedne-bohemistiky.

Výstupem z kongresu se staly čtyři knihy: Česká literatura rozhraní 
a okraje, Česká literatura v perspektivách genderu, Česká literatura v inter-
mediální perspektivě a Máchovské rezonance. 

A jelikož některou z nich právě držíte v rukou, nelze si než přát, aby 
vás podnětné čtení navnadilo na jubilejní V. kongres světové literárněvěd-
né bohemistiky, který Ústav pro českou literaturu plánuje na rok 2015.

Lenka Jungmannová
vědecká tajemnice kongresu


