
Ú vodem

Koná-|i se nějaká akce jiŽ podruhé' zdá se, že je drivod pro její opakování,
avzniká naděje, Že se rodí tradice. Druh! kongres světové literárněvědné bohe-
mistiky, ktery se sešel v Praze na počátku července roku 2000, se opět stal mís-
tem setkání téměň sedmdesáti zahraničních hostrj - vysokoškolsklch pedagogti'
vědeckych pracovníkri' pŤekladatel a propagátorri české |iteratury z dvaadva-
ceÍi zemí Evropy, Asie a obou Amerik - s domácími badateli. Jestliže pŤedcho-
zi - prvni - kongres, konan1i v roce 1995, měl za kol pŤedevším zmapovat pŤí-
tomnou situaci |iterárněvědné bohemistiky ve světě i v zemích česk1ich, tento-
krát' v pos|edním roce tisíciletí, jsme se snažili obrátit pozornost ričastníkri pŤe-
devším k t.enoménu vědomí konce a konečnosti, k interpretacím pŤelomovlch
okamŽik v dějinách české literatury a k problematice chiliasmu a apokalyptič-
nosti, provázejících konec epochy.

Téma kongresu bylo záměrně fbrmulováno s cílem otevŤít prostor pro pro-
blérnové sondy do tisícileté tradice literatury v česk1Ích zemích, tedy tak, aby
podnítilo živ! badatelsky zá1em odborníkrj orientovanychjak na literaturu stÍe-
dověkou a literaturu stňední doby, tak i na období posledníclr dvou století. Mno-
ho ričastníkrj pak téma kongresu pojalo rovněž jako moŽnost prezentovat pŤed
reprcZentativní odbornou veŤejností vlsledky své aktuální práce.

Snad dnes mohu proh|ásit, že kongres skončil rispěšně. Zričastni|i se jej ba-
datelé zvučnlch jmen i množství rnladších bohemistrj, kteŤí jsou budoucností
oboru. TŤi dny pracovního jednání kongresu daly jeho ričastník m moŽnost ob-
hlédnout obrysy - vrcho|y i slabiny - současné literárněvědné bohemistiky,
konÍiontovat rozmanité pohledy pŤicházející z rinnych kulturních tradic, meto-
dologick1/ch či generačních hledisek, jakož i z rozmanitych zkušeností s pěsto-
váním bohemistick;/ch aktivit.

V znam kongresu - jako každé obdobné akce - ovšem nespočíva| pouze
v pŤednesenlch referátech a pracovních diskusích' Jeho pŤínosem bylo také to,
Že se stal jedinečnou pňí|eŽitostí k vzájemnému poznání badatelri z r znych ze-
mí, k vzájemnému seznámení těch, kteŤí se dosud znali polze ze svfch textri
a nyní měli možnost nefbrmálnímu osobnímu rozhovoru'

K tomu, aby vzniklo vědomí rytmu, je tŤeba pÍinejmenším trojího opaková'
ní stejného pr.vku. DouÍejme tedy, žezapět let, v roce 2005, bude tradice ]ite-
rárněvědn1i ch kongresri deÍl nitivně ustálena.
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