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INFORMACE A ZPRÁVY

znakem citlivého, dobrého a inveninlho, kreativnlho človéka budoucnosti. Pro naSi slavistiku

obecné a rusistiku zvláště to znamená, že bude
nutné navázat s ICCEES užSf kontakty.
Ivo Pospíšil

SLOVNÍK POLSKÝCH SPISOVATELŮ (V REŽII ÚSTAVU SLAVISTIKY FF MU)
Jako dalSI svazek fady slovníků spisovatelů praž
ského nakladatelství UBRI vyšel Slovník polských
spisovatelů (Praha 2000, 560 s.). Čin je to zásluž
ný již tlm, že poslední podobné souhrnné dilo
v češtiné je víc než jedno Čtvrtstoletí staré a za tu
historicky krátkou dobu se odehrálo mnoho, ale
i tím, že padla ideologická dogmata, která dřivé
podobná dila předem odsuzovala k neúplnosti.
Slovník vznikal jako společné dílo Českých
a polských literárních vidců soustfedfiných kolem
pracovníků Ústavu slavistiky Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity a práci celého kolektivu
koordinoval PhDr. Ludvík Štěpán, PhD. Potvrdila
se tím jednak dčlnost polonistického pracoviSté,
jednak jeho významné postavení v rámci České
polonistiky opírající se o jeho tradice i o souCasné
personální obsazení.
Kromě nezbytné předmluvy a seznamu zkratek
otevírá slovník úvodní studie Ludvika Stepána Ti
síc let polského písemnictví, ve které, jak název
napovídá, dává autor přehled celého dosavadního
vývoje polské literatury. Cenné je na studii nejen
to, že dovádí dějinný pohled až- do posledních
možných Časových hranic těsné předcházejících
vydání slovníku, ale i její vyváženost tematická,
uchopení vývoje polské literatury v mezinárodních
(pochopitelné především evropských souvislos
tech), pozornost vénovaná polské literární teorii
i jemný důraz na polsko-Ceské politické, obecné
kulturní a literám! vztahy. Stranou nezůstává za
chycení složitého vývoje polské státnosti i vnitro
politického vývoje v jejich ovlivňování literárního
života. Objektivizující a s nadhledem napsaná stu
die vytváří vhodný kontext pro práci s hesly slov
níku, která následují za ní.
Heslář je vytvořen tak, aby podal co nejkomplexnéjií přehled osobností, které v polské literatu
ře sehrály důležitěji! roli, a to komplexní, tj. nejen

svými originálními literárními díly, ale i jako teo
retici, kritikové Ci překladatelé z jinojazyCných
literatur. Výbér autorů se snaží být natolik ucele
ný, že zahrnuje i práce polsky píšících autorů žijí
cích v Českém prostředí, ale náležejících spise do
kontextu polské literatury. Hesla jsou zpracována
konclzné, je na nich patrná Jednotící ruka", dů
sledná je snaha hesla provazovat odkazy, aby bylo
Čtenáři umožnéno pohybovat se v ném co nejsnad
něji, ale současné bez oklik a bez toho, že by mu
néco zbytečné uniklo. Vysoce je třeba hodnotit
snahu autorů hesel postihnout nejnověji! stav, tzn.
i dila vydaná jeSté v roce 1999, ba nékterá i v roce
2000. S trochou nadsázky by se dalo říci, že se tak
autoři snažili jít do třetího tisíciletí s čistým Štítem.
Vyvážen je i prostor vénovaný jednotlivým auto
rům - snaží se respektovat jejích význam v polské
literatuře, ale současné neomezit podstatné infor
mace u tich, kteří nesehráli tu nejvýznamnéjšl roli.
Velmi dobře byla na slovníku odvedena re
daktorská práce. Vzniklo tak dílo kterým se jeho
autoři i naSe kulturní sféra může pochlubit. Od
borníkům se dostala do rukou publikace, umožňu
jící jim rychle najit potřebné informace, laikům
pak pomáhá jak na jejich cesté k informacím, tak
ve vytvoření obecného přehledu o historii a sou
časnosti polské literatury.
Na závér snad jedna malá chyba na kráse: z hle
diska jeSté vySSÍ informační hodnoty mi v jednot
livých slovníkových heslech chybí alespoň zá
kladní sekundám! literatura k jednotlivým auto
rům. Přehled použité literatury, který slovník
obsahuje ve svém závéru, je sice užitečný, ale ne
musí dávat sdostatek informací tomu, kdo se pídí
po specifických pramenech, z nichž by mohl čer
pat další poznatky. Že by tedy v přIStím vydání...?
Josef Dohnal

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE O W. S. REYMONTOVI
Ve dnech 6. a 7. prosince 2000 se v Ostravč ko
nala pod názvem Wladysiaw Stanisiaw Reymont:
tradycja, wspótczesnoíč, recepcja mezinárodní
védecká konference u příležitosti 75. výročí smrti
významného polského prozaika vyznamenaného

Nobelovou cenou. Konferenci zorganizovala Ka
tedra slavistiky Ostravské univerzity pod záštitou
velvyslance Polské republiky v ČR.
Jednáni otevřel úvodní referát níže podepsané
o Reymontové díle v pohledu tří českých význam-

