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timil schildberger, Galina Binová pojednala o prv-
ním ruském gymnáziu na Moravě, Viktor Jevsejenko 
o ruských studentech brněnské polytechniky, Vadim 
Mazurkevič o básnickém překladu, soňa Holečko-
vá o činnosti klubů vojenské historie, Zdenka Ven-
cálková o rusech na našem území; konferenci dále 

pozdravili Dobromila kosinová, Milan Zemánek, 
v diskusi dále vystoupili další účastníci, najdeme tu 
i dopisové ohlasy (Vít Pospíšil, Danuše Pribišová, 
Zdenka Přikrylová, Jaroslava kavínová). Zdá se, že 
by se konference na téma rusové a Morava mohla 
stát dobrou tradicí.

Ivo Pospíšil

V polovině listopadu se v opavě uskutečnila 
mezinárodní literárněvědná konference na téma 
moře v české a polské literatuře, již uspořádaly 
slezská univerzita v opavě a Uniwersytet opol-
ski v polském opolí. s příspěvky o české literatu-
ře (o fenoménu moře v ní) se přihlásili mj. leszek 
Engelking (o tvorbě Michala Ajvaze), sarah Flock 
z Bruselu (o české poezii 20. let), Marcin Milewski 
(o poezii konstantina Biebla), libor Pavera (o star-
ší literatuře), Jiří Urbanec (o tvorbě Jiřího Wolkra 
a Viktora Dyka) nebo František Všetička (o sbír-
ce k. Biebla), s příspěvky o polské literatuře pak 
např. Marek Bernacki (o románu Czesława Dzieka-
nowského), Małgorzata Burzka (o metaforice Adama 
Mickiewicze), Jacek Brzozowski (o tvorbě Juliusze 
słowackého), Joanna Gajowiecka (o polské mari-
nistice), Ewa Górecka (o poezii k. I. Gałczyńské-

ho), libor Martinek (o reportážích Henryka Jasicz-
ka), Beata Morzyńska-Wrzosek (o tvorbě Marie 
Pawlikowské-Jasnorzewské), Aleksandra Mucha 
(o rozhlasových hrách Andrzeje Jarského), Józef 
olejniczak (o Witoldu Gombrowiczovi), Dorota 
sieroń-Galusek (o toulkách Czesława Miłosze), 
ludvík Štěpán (o poezii Zbigniewa Jankowského), 
Jerzy Wiśnieski (o básni Mirona Białoszewského), 
Mirosław Wójcik (o tvorbě Emila Zegadłowicze) 
nebo stanisław Zając (o memoárech Zygmunta 
Haupta). Dále měli příspěvky např. Teresa Dalec-
ka z Vilniusu o litevské literatuře, Paweł Jędrzejko 
o tvorbě Hermana Melvilla v Polsku, Irena Jokiel 
o J. Conradu korzeniowském, Bożena olszewska 
o kašubských legendách, Milada Písková o díle Pav-
la Horova atd.

Ludvík Štěpán

fenomén moře v české a polské lIteratuře


