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Mezinárodní syntaktická konference v Brně. 

Ve dnech 17.—21. IV. 1961 se konala na filosofické fakultě University Jana Ev. Purkyně 
v Brně vědecká konference o historicko-srovnávacím studiu slovanské syntaxe a o studiu skladby 
nářeční. Zúčastnilo se jí přes sto československých a 23 zahraničních slavistů z SSSR, Polska, 
Bulharska, Německé demokratické republiky a Itálie; mnoho dalších jazykovědců, kteří se ne
mohli jednání zúčastnit' osobně, poslalo své referáty a příspěvky písemně. 

Na programu konference byly otázky teoretické, metodologické a programové. V četných 
referátech, koreferátech, sděleních a diskusních příspěvcích se řešila otázka předmětu syntaxe 
a jejího poměru k jiným jazykovědných disciplinám, problematika historického a historicko-
srovnávacího studia slovanské skladby obecně i speciálně — problémy a úkoly spojené se studiem 
vývoje věty a souvětí. Zásady studia nářeční skladby se probíraly ve spojitosti s problematikou 
syntaxe mluveného jazyka; zvláštní pozornost byla věnována zaražení syntaktických jevů 
do připravovaného slovanského jazykového atlasu. Podrobné zprávy o konferenci vyjdou v našich 
i zahraničních slavistických časopisech; referáty a příspěvky na konferenci pronesené nebo zaslané 
budou vydány jako sborník ve Spisech filosofické fakulty University Jana Ev. Purkyně v r. 1962. 

Konference měla do velké míry programový ráz: v referátech i v diskusi byl ujasněn nynější 
stav bádání a byly vytčeny další úkoly. Přitom si všichni účastníci jasně uvědomili naléhavou 
potřebu těsnější mezinárodní spolupráce pro další rozvoj slavistického syntaktického bádání. 
K zajištění této spolupráce usnesla se konference jednomyslně doporučit tato opatření: 

1. Konference navrhuje, aby při Mezinárodním komitétu slavistů byla zřízena komise pro 
studium slovanské syntaxe; z každé slovanské země by v ní byli 1—2 zástupci. Přítomní členové 
Mezinárodního komitétu slavistů akad. B. Havránek a prof. I. Lekov doporučí zřízení této komise 
na nejbližším zasedání Mezinárodního komitétu slavistů; vedoucí jednotlivých delegací požádají 
své národní komitéty slavistů, aby návrh podporovaly, a zajistí ještě před zasedáním Mezinárod
ního komitétu slavistů návrhy na personální obsazení komise. 

2. Konference doporučuje, aby byly periodicky vydávány sborníky slavistických syntaktic
kých prací s mezinárodní účastí; vydávaly by je postupně jednotlivé slovanské země a jejich 
řadu zahájí sborník této konference. Plánování sborníků by řídila komise pro studium slovanské 
syntaxe při Mezinárodním komitétu slavistů. 

3. Úkolem navrhované komise by bylo soustřeďování informací o práci konané v jednotlivých 
zemích, vytyčování směru další práce, pomoc při její koordinaci a soustřeďování na základní 
úkoly. Konference považuje za vhodné, aby komise k tomu účelu vydávala informační bulletin, 
který by mohl přinášet i zpravodajství bibliografické, pokud není zajišťováno jinak. 

4. Dále konference doporučuje, aby československo-polská lingvistická komise při Česko
slovenské akademii věd a Polské akademii nauk obrátila pozornost i na srovnávací zpracování 
syntaxe polštiny, češtiny a slovenštiny. 

Vedle těchto organizačních opatření je ovšem nutná osobní spolupráce slovanských syntaktiků, 
pracujících na obdobné problematice. I v tomto směru měla konference velký význam, neboť 
umožnila osobní seznámení a výměnu názorů mezi účastníky. 
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