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O A K T U Á L N Í C H OTÁZKÁCH T E O R I E
13.—16. KVĚTNA 1964 V B R N Ě

VERŠE

Rozvoj každé vědní oblasti si vyžaduje občasné setkání vědeckých
pracovníků,
aby přehlédli vykonanou práci, vyměnili si své zkušenosti a ujasnili si, kudy je
třeba jít dále. To platí i pro nauku o verši, které se věnuje od poloviny padesátých
let v českém i slovenském prostředí stále větší pozornost. Je nepochybné, že tento
zvýšený zájem o versologické problémy není náhodný. Básnictví zaujímá v kultur
ním životě stále významnější
místo, jak ukazuje např. velký zájem o Klub přátel
poezie a vysoké náklady knih veršů, a to si pochopitelně vyžaduje i soustředěnou
práci teoretickou. Lze tedy s plným právem říci, že versologické studie plní vý
znamnou společenskou funkci. Právě proto bylo svrchovaně důležité, aby se sešli
přední badatelé o českém, slovenském a vůbec slovanském verši na pracovním
zasedání. Naléhavost svolat versologickou konferenci byla ostatně několikrát při
různých příležitostech zdůrazněna — i v odborném tisku (srov. Česká literatura
11, 1963, s. 347) — a jejího uspořádání se ujala katedra pro českou a slovenskou
literaturu a literární vědu filosofické fakulty UJEP v Brně ve spolupráci s Lite
rárněvědnou společností při ČSAV.
Konference se konala v aule filosofické fakulty v Brně ve dnech 13. —16. květ
na 1964. Práce se zúčastnili zástupci všech filosofických fakult v ČSSR, akade
mických ústavů a zahraniční hosté z NDR (prof. H. Raab z Rostocku),
NSR
(prof. I. Mahnkenová
z Gbttingen), Polska (prof. M. Dluska z Krakova, prof.
M. R. Mayenowa z Varšavy, dr. Šiatkowski z Krakova a dr. J. Woronczak z Wroclawi), Rumunska (prof. M. Pop z Bukurešti)
a SSSR (prof. A. V. Pozdně jev
z Moskvy, který se sice nemohl z technických důvodů zasedání osobně zúčastnit,
ale dal svůj referát účastníkům konference k dispozici).
Vzhledem k tomu, že brněnská konference byla vlastně prvním setkáním
naších
i cizích versologů, byl její program plánován poměrně extenzívně.
Pořadatelstvu
šlo o to, aby konference zachytila všechna nejdůležitější
odvětví
problematiky,
která se dnes v našich zemích řeší, a aby bylo možno udělat si na jejím základě
představu o celkovém stavu této disciplíny. Pracovníci brněnské filosofické
fa
kulty očekávají, že po této extenzívně zaměřené konferenci bude možno v dohledné
době přistoupit k uspořádání konference další, která se už bude moci zaměřit
k některé speciální otázce.
Účelem konference bylo tedy především obhlédnutí pracovního terénu. Za tím
účelem bylo jednání konference rozčleněno do těchto hlavních tematických
okruhů:
1. verš a jazyk, 2. otázky srovnávací versifikace, 3. verš a význam, 4. z historické
poetiky české a slovenské, 5. k aplikaci matematických
metod. Referáty a diskusní
příspěvky domácích účastníků podávají jakýsi průřez dnešní českou a slovenskou
versologií; referáty a diskusní příspěvky zahraničních účastníků přispěly jednak
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k informování našich vědeckých pracovníků
rých zásadních otázek obecné povahy.

o cizích pracích, jednak k řešení

někte

Tento sborník přináší nejdůležitější materiály ze sjezdového jednání. Jsou do
něho zahrnuty všechny referáty, pokud byly dodány do uzávěrky, tj. do 15. 11.
1964, a nejdůležitější připravené diskusní příspěvky. Pokud jde o problematiku
obecné povahy, jsou příspěvky otištěny ve světových jazycích (s českými
resumé),
příspěvky behemistické a slovakistické
česky a slovensky (s cizojazyčnými
re
sumé).
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