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W dniach 21-22 IX 1977 r. odbyła się w Opawie konferencja naukowa zorga
nizowana przez Slezske Muzeum (Muzeum Śląskie) w Opawie przy współpracy 
Ustavu pro i':eskou a svetovou literaturu C:eskosloven·ske Akademe Ved (CSAV) 
w Brnie (Instytutu Czeskiej i Światowej Literatury Czechosłowackiej Akademii 
Nauk), poświęcona twórczośc-i poety czeskiego Petra Bezruca i czeskiej poezji 
pierwszego dziesięciolecia XX w. 

Konferencja odbywająca się w ramach już XX, jubileuszowego festiwalu kul
turalnego pod nazwą „Bezrui':ova Opava", zgromadziła liczne grono naukowców, 
pisarzy, działaczy kulturalnych z. całej nieomal Czechosłowacji, a także z zagra
nicy. Stała się ona okazją do wymiany doświadczeń i dorobku naukowego w za
kresie badań nad literaturą lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia oraz pierw
szego dziesięciolecia XX w., okresu w czeskiej literaturze stosunkowo słabo opraco
wanego, a bardzo ciekawego, jako że były to czasy rozwoju nowego społecznego 
nurtu w literaturze, którego symbolem stały się Pieśni śląskie P. Bezrui':a . 

. Główny referat, poświęcony twórczości P. Bezruca, autora zbioru wierszy Slez

ke pisne przynoszącego obraz socjalnego i politycznego ucisku ludu czeskiego, 
wygłosił doc. dr O. Sirovatka (CSA'V, Brno). Wśród czeskich modern.istów piszą
cych na przełomie XIX i XX w. P. Bezruc zajmuje miejsce dość szczególne. Ślą
zak z Opawy swoją twórczość poświęcił żyjącemu w nędzy i wyzysku ludowi 
czeskiemu, tworząc poezję oryginalną, w której warstwy realistyczna i symbolis
tyczna przetykają się z motywami pieśni ludowej. 

Zarysowaną w powyższym referacie problematykę w znacznym stopniu posze
rzyły referaty: dr V. Macury (CSAV, Praga), Obraz titcina u P. Bezruce a v ceske 

symbolistni poezii (Obraz tytana u P. Bezrui':e a w czeskiej poezji symbolicz
nej); dr J. Urbanca (Slezske Muzeum, Opawa), Basnici prvniho desitileti v osob

ni knihovne Petra Bezruce (Poeci pierwszego dziesięciolecia w prywatnej biblio
tece P. Bezruca), oraz J. Prochazki, (Statni .hudebni vydavatelstvi Supraphon 
v Praze - Państwowe Wydawnictwo Muzyczne Supraphon), Odraz vystoupeni 

Petra Bezruce v dejiśtich „Slezskych pisni" a jeho vliv na vyvoj regionalni litera

tury po race 1900 (Wpływ „Śląskich pieśni" P. Bezruca na rozwój literatury regio
nalnej po 1900 r.). 

Nieco innego kręgu tematycznego dotyczyły referaty: dr S. Bartuskovej (CSAV, 
Brno), J. S. Machar; dr J. Galika (fileosoficka fakulta UP w Olomouci), Bezruc 

a Viktor Dyk; dr D. Korinkovej (CSAV, Brno), Poezie Frani Srcimka; dr N. Sie
glovej (,pedagogicka fakulta UJEP v Brne), Poezie S. K. Neumanna; dr. S. Vlasina 
(CSAV, Brno), Poezie Jifiho Mahena a Josefa Holeho oraz prof. dr. A. Zavodskiego 
(filosoficka fakulta UJEP v Brne), Bezrucovo a Tomanovo reagovcini na tendence 
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secese. Referaty te poświęcone były, mianowicie związanej z anarchistycznym ru
chem grupie pisarzy, tzw. burzycieli, debiutujących na przełomie XIX i XX w. 
Ich twórczość, należąca do nurtu zaangażowanej krytyki, dotykała problemów na
rodowych i społecznych. Owa postawa buntu przeciw rzeczywistości - mająca 
cechy anarchistycznej rewolty - była typowa również dla paezj,i P. Bezruca. 

Odrębną grupę zagadnień stanowiła problematyka polska. Z dużym zaintereso
waniem wysłuchali uczestnicy konferencji (odczytanego pod nieobecność autorki) 
referatu dr K. Kardyni-Pelikanovej (CSAV, Brno) pt. Przybyszewski a ceska li

teratura. Jak się okazuje „geni�ler Pole", jak go nazywali współcześni, wywarł 
znaczny wpływ na czeską kuHurę. W Czechosłowacji też znacznie dłużej i więk
szą cieszył się sławą niż we własnej ojczyźnie. Do kręgu jego wielbicieli i naśla
dowców należeli m. in. A. Sova, A. Prochii.zka, J. Karasek, K. Hlavacek, a także 
S. K. Neumann ·i v. Dyk. 

Spraw polskich dotykał xównież znany czeski literat Milan Rusinsky (Ostrava), 
omawiając recepcję twóxczości P. Bezruca na gruncie polskim w referacie Slezske

pisne a jinontirodni skupiny v kraji slezskych pisni (Pieśni śląskie a ir:ne grupy 
narodowościowe w- kraju śląskich pieśni). 

Z dużym zainteresowaniem spotkał się także referat dr M. Blahyl"!ki (CSAV, 
Praga) poświęcony J. Vrchlickiemu, autorowi swego czasu w Polsce nader popu
larnemu. 

Miłym akcentem końcowym były recytacje poezji P. Bezruca w wykonaniu 
artystów Slezskeho divadla (teatru śląskiego) w Opawie. 

Opawskie naukowe konferencje li-terackie na dobre rozgościły się już w czes
kim kalendarzu ,imprez naukowych i kulturalnych. Z roku na rok zyskują coraz 
szerszy oddźwięk nie tylko w kraju, lecz także za granicą, stając się tradycyjnym 
już miejscem spotkań ludz·i nauki i kultury, 




