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A. Struktura
Představa areálových studií jako takových vychází z potřeby komplexního přístupu,
který propojuje různé vědní oblasti na základě areálového principu a srovnávací typologie textů. Hlavním cílem takového bádání je vytvořit styčný obor v důsledku vzájemného propojení sociálních a filologických věd na bázi studia areálů, v nichž se spojují
sociálněvědní hlediska (např. historické, politologické aj.) s hledisky jazykovými, literárními a obecně kulturními, a na základě srovnávací typologie uměleckých, publicistických a odborných textů, který by propojoval filologické a sociální vědy a jejichž průnik
by umožnil nové pohledy jak na jazyk a literaturu, tak na jednotlivé sociální vědy.
Obor se tedy pohybuje ve dvou rovinách: v rovině areálovosti, která prostorově spojuje protínající se předmět obou vědních oblastí, tedy filologických a sociálních věd,
a v rovině textového prolnutí na základě rodového (generického, žánrového) hlediska.
Potřeba komplementarity obou rozsáhlých vědních oblastí je pociťována jako navýsost aktuální: filologové, kteří studují primárně a tradičně především jazyk a literaturu, cítí potřebu hlubšího záběru nejen ve smyslu studia kultury v širokém slova smyslu
(dnešní cultural studies zde mají své dávné předchůdce v kulturně historické škole, která
již v 19. století zahrnovala literaturu do rámce kultury jako její konkrétní případ), ale
také sociálněvědních aspektů areálu, kde se mluví příslušným jazykem: starší pojem
tzv. reálií (life and institutions), tj. konglomerátu základních informací o životě v daném
areálu, o společenském uspořádání apod., již svou povrchovostí nedostačuje. Na druhé
straně pociťují sociální vědci určité rezervy ve znalostech tradičně filologických pohledů
na daný areál: nejde jen o praktickou znalost jazyka, ale skrze jazyk o hlubší průnik do
myšlení, literatury a kultury, které mohou být výhodným východiskem ke studiu sociálních věd. Jinak řečeno: nelze dnes již vystačit s pouhým monitoringem masmédií, ale je
třeba i diachronního průniku, abychom pochopili reálné dění v areálu. Takové expertízy
potřebuje jak sociálněvědní teorie, tak praktická politika, jinak může ulpět na povrchu
jevů a její teorie i rozhodnutí budou nesprávná. Jazyk a literatura poskytují – na rozdíl
od žurnalistické publicistiky – hlubinné informace o areálu. Teprve syntézou těchto pramenů může být dosaženo správného pochopení procesů a jevů v areálu, jinak řečeno:
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překvapující a zdánlivě nelogické a neracionální dění může být vysvětleno nejen na ose
synchronní, ale také diachronní, přičemž současný stav jazyka a literatury informuje
o zásadních společenských procesech.
Situace v areálu střední a jihovýchodní Evropy, který byl v minulosti spojen s existencí totalitních a autoritativních režimů a nyní bývá nazýván postkomunistickým, si z tohoto hlediska zasluhuje mimořádné pozornosti. Právě sem se v poslední době přesouvá
areálové těžiště sociálních věd, neboť o této oblasti můžeme vypovídat jednak z autopsie,
jednak z pozice poměrně blízkého sousedství nebo snadné dostupnosti. Složité procesy
v areálu bývalého Sovětského svazu, ale také ve střední Evropě a na Balkáně dokládají
důležitost tohoto úkolu jak z hlediska praktického využití, tak z hlediska metodologického vývoje obou vědních sfér.
V tomto smyslu je slavistika výchozí disciplínou pro tato studia par excellence, neboť
do sebe zahrnuje většinu tohoto areálu, ale také široké kontextové zapojení pokrývající
jak celý Balkán, tak areál východoevropský a středoevropský (kontext slovansko-maďarský, slovansko-rumunský, slovansko-albánský a slovansko-řecký, slovansko-rakousko-německý a slovansko-baltský).
Současně je nutné hledat tyto spojitosti v obecné teorii literárních žánrů, která by
scelila jak žánry umělecké, tj. esteticky relevantní, tak neumělecké, věcné a vědecké. Zde
se nutno opřít o dosavadní výsledky teorie žánrů čili genologie.
Genologie, pojem vytvořený ve 30. letech Paulem van Tieghemem, je v tomto pojetí
přehodnocen, respektive rozšířen. Není to jen nauka o literárních druzích (žánrech, genres littéraires, kinds of literature, literary genres, literarische Gattungen), ale především
o genotypu literárních textů různé povahy, které by spojovaly nejen světovou krásnou
literaturu jako celek (Weltliteratur, littérature mondiale, littérature universelle, world literature), ale také jiné typy textů včetně věcné a vědecké literatury.
Brněnská genologická a komparatistická škola má tradici sahající do 30. let 20. století. Je spojována s činností Franka Wollmana a jeho žáků; tradice žánrového bádání se
v rámci různých brněnských slavistických institucí na FF MU pěstuje od 70. let. V současné době však bylo třeba vytvořit novou disciplínu integrujícího charakteru, která by
svou metodologií spojovala filologii a současně vytvářela mosty k textům jiných věd.
Projekt přípravy nového předmětu a oboru, který byl nejprve nazván integrovaná žánrová typologie a postihuje jednu rovinu navrhovaného oboru teorie areálových studií,
vznikl v roce 1997 na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jeho
výsledkem bylo zřízení Kabinetu areálových studií a akreditace doktorského studijního
programuTeorie areálových studií – v tomto projektu se dále pokračuje v situaci, kdy se
koncepčně napodobuje na pracovištích v České republice, která byla původně proti němu.
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Mezi literárním textem jako artefaktem a literárním textem jako pramenem informací o sociální realitě a součástí této reality existuje řada mezičlánků, tranzitivních pásem,
jichž lze využít: jedním z nich je tzv. kulturologie zkoumající celek kultury prizmatem
daného jazyka, jinou socio- a psycholingvistika, jinou politologie zabývající se konkrétním státem nebo geografickou či administrativně politickou zónou, další přechodovou
sféru představuje kulturní historie jako součást obecných dějin.
Jednu oblast teorie areálových studií reprezentuje tranzitivní zóna vzájemně propojených sociálních a filologických věd, které si vzájemně vypomáhají: filologie se svou
analýzou jazyka a literatury, resp. literární kultury je prostředníkem k poznávání sociální reality, naopak sociální vědy poskytují studiu jazyka a literatury nezbytné sociální
pozadí (social background), jímž jazyk vstupuje do pragmatického kontextu a vystupuje
ze systémové uzavřenosti. Sociální realita není však pouze pozadím, ale přímo součástí
jazykových mechanismů a literárních transferů: bez ní je nám význam literárního textu
vlastně uzavřen nebo alespoň zbaven své původní vazby. I když je literární text jako objekt interpretace vlastně vždy svým způsobem vyložitelný, slabým propojením se sociální realitou nebo nedostatkem informací o prostředí vzniku textu ztrácíme řadu jazykově
sociálních významů, které text původně zprostředkovával.
Žánrově srovnávací přístup, jímž lze klasifikovat všechny texty, tedy umělecké i neumělecké, věcné, publicistické, představuje druhou rovinu integrované žánrové typologie.
Tento přístup vychází především z jazykového a literárního postoje.
Z tohoto hlediska jsou přirozenou součástí oboru teorie areálových studií tyto subdisciplíny: Areál a filologická studia (obor zkoumá podstatu areálu jako jazykové, kulturní, sociální, politické a ekonomické entity a vzájemné průniky těchto oblastí z pozice
filologie a sociálních věd); obecná genologie (obor se zabývá studiem literárních rodů
a žánrů a žánrových odrůd s přesahem k jiným druhům umění – pokud je to možné a funkční vzhledem ke specifiku těchto umění – a mimouměleckým řadám – věcná
literatura); obecná komparatistika (obor studující srovnávací metodologii aplikovanou
na sféru literatury, ale také na jiné druhy umění a na neumělecké řady; součástí této
subdisciplíny jsou dějiny komparatistiky, vývoj komparatistické metodologie, problematika příbuzných literatur, zónových komplexů, generální literatury, zvláštních meziliterárních společenství, meziliterárních centrismů a světové literatury, přičemž se tento
koncept rozšiřuje na literaturu v širokém slova smyslu, tedy i na mimoumělecké řady;
v duchu bádání Ďurišinova týmu zvýrazňuje úlohu areálu); systematická komparativní
genologie (subdisciplína se zabývá současným stavem žánrového systému krásné a věcné
literatury na srovnávacím základě; cílem je vytvoření obecné žánrové typologie); diachronní komparativní genologie (subdisciplína zkoumá historické utváření žánrů krásné
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a věcné literatury s důrazem na dobové tvarování žánrů v různých vědních oborech;
smyslem subdisciplíny je ukázat na vývoj uměleckých i neuměleckých žánrových systémů z hlediska jejich klíčového charakteru: některé žánry, které dříve vytvářely jádro
žánrového systému, se ocitly na jeho periferii nebo přešly ze sféry věcné do umělecké
a naopak); synchronní komparativní genologie (subdisciplína se zabývá současným stavem žánrového systému a jeho minuciózními pohyby a vnitřními posuny); diachronní
studium komunikativní funkce textu (subdisciplína se zabývá různými podobami literární komunikace v minulosti a dnes v souvislosti s růzností mediátorů textu); metodologie (pojem areálu a jeho sociálněvědní a filologická interpretace, specifikum srovnávání
věcných a uměleckých žánrů, míra aplikace metod z různých vědních oborů). Oborový
půdorys lze ovšem podle potřeby a specializace zmnožovat.
Teorie areálových studií je tak chápána jako jev procesuální a procesuálně utvářený,
jako svého druhu multidimenzionální hledání jejích různých poloh. Je chápána jako jev
multidisciplinární, interdisciplinární a transdisciplinární.
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