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Poláčkovské sympozium posedmé v Rychnově

Vanda Vaníčková

Kdyby měl o sedmé konferenci věnované Karlu Poláčkovi napsat Péťa Bajza domácí oulohu do češtiny, určitě by 

pravil, že to byla tuze pěkná věc, a to je prauda, poněvadž tam byli všichni, co spolu chodí a mluví…

V návaznosti na tradici rychnovských poláčkovských sympozií a výročí 120 let od narození Karla Poláčka se 

organizátoři rozhodli, že vyzkouší, zda je sedmička šťastným číslem i pro vědecké konference. Stěžejní téma 

letošního poláčkovského setkání znělo: Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky.

Oficiální zahájení třídenní konference proběhlo 7. 6. 2012 ve Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou, 

úvodní slovo pronesl hlavní organizátor PhDr. Jan Tydlitát, vědecký tajemník konference doc. Mgr. Erik Gilk, 

Ph.D., a místostarostka města Ing. Michaela Zimová.

První příspěvek, jenž byl čten v zastoupení, patřil literárnímu historikovi Aleši Hamanovi. Již úvodní referát, a 

následně i všechny další, opět o něco více poodhalil fakta týkající se díla či osoby spisovatele Karla Poláčka. 

Rozšíření tematického zaměření o žánry beletristické publicistiky přineslo nová propojení a analýzy Poláčkovy 

tvorby (nejen) z pohledu žurnalistiky s jeho současníky. Vystupující se dotkli ku příkladu paralel a podobností 

s bratry Čapky či Eduardem Bassem. Kromě pasivního poslechu přednášek probíhaly i živé diskuze. Komentáře 

účastníků směřovaly k příspěvkům, ale zároveň se přítomní ve vzpomínkách rádi vraceli k minulým sympoziím, 

přičemž první proběhlo k 100. výročí narození Karla Poláčka před dvaceti lety. I přesto, že ho velké množství 

účastníků letošního setkání absolvovalo, tentokráte se svými příspěvky vystoupili i mladší studenti, kteří nabídli 

oživení formou pohledu z jiné perspektivy. Kromě přednášejících, zastupujících různé vědecké instituce, přijal 

pozvání i nejeden vážený host. Do Čech přiletěl z Toronta vnuk Karla Poláčka Martin Jelinowicz, který svůj 

příspěvek pojal spíše jako příjemné zamyšlení nad dědečkovou literární tvorbou. Konferenci navštívila dále 

například paní Olga Castiellová, dcera spisovatele Egona Hostovského, rodáka z Náchoda.

Kulturní program konference svou vysokou úrovní a atraktivitou téměř konkuroval části vědecké. Účastníci 

navštívili synagogu, kde na ně čekal koncert klezmerové kapely, vydali se po stopách chlapců z Bylo nás pět a na 

závěr celého sympozia byli slavnostně přijati místostarostkou paní Zimovou v hodovní síni hotelu Havel. 

Závěrečný přípitek a proslov hlavního organizátora pana Tydlitáta doprovázelo nejen slavnostní cinknutí skleniček 

a veselí, ale také šibalský úsměv a zmínka o možném pokračování v dalších letech.
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