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Jiří Svoboda devadesátiletý

Me zi ju bi lanty roku 2021 se zařa dil ta ké os travský li terární his to rik, kri tik a vy so -
koškolský pe da gog Jiří Svobo da, který osla vil své de va desáté na ro ze ni ny. Prof. PhDr. 
Jiří Svobo da, DrSc. patřil k sil né  sku pině li terárních ba da telů, kteří vy rostli pod pa -
tronátem olo moucké ho Oldři cha Králíka, jed né z ne jvýraznějších os ob ností domácí
li terární vědy po roce 1945.  

Jiří Svobo da se na ro dil v Místku 19. 1. 1931, vys tu do val Ob chodní aka de mii ve
Frýdku- Místku a po krátkém stu diu na pražské fi lo zo fické fa kultě za kot vil ja ko stu -
dent češti ny a fi lo zo fie na FF UP v Olo mou ci. Tam se setkal se svými ge ne račními
vrstevníky (Jiří Opelík, Vla dimír Just, Mi lan Blahyn ka aj.), tam jej výrazně for mu je
ne jen Oldřich Králík, li terární vědec ori ginálního myšlení s neobyče jně ši rokými
zájmy, ale ta ké fi lo zof J. L. Fischer. Mi mo cho dem, na olo moucká stu di jní lé ta, ale
i dětství a mládí v Místku Jiří Svobo da rád a čas to vzpomínal prostřednictvím bar -
vitých příběhů. Je dobře, že své vzpomínání vtělil do li terární po doby, knížky Toul ky
po ztra cených krajinách, kte rou v roce  2018 vy da la Os travská uni ver zi ta. Není to
ovšem jen ra dostné čtení. Jiří Svobo da líčí mi mo ji né též příběh os travské pe da go -
gické fa kul ty, která se po po zo ruhod ném rozvoji v še desátých le tech dos ta la v ob dobí
nor ma li za ce do bezvýchod né  mi zé rie a sta la se „zakřiknu tou a k smrti vy le ka nou”,
jak píše ve svých pamětech. 

Jiří Svobo da půs o bil na os travské bohe mis tice nepřetržitě od roku 1960. Po
vzniku Fi lo zo fické fa kul ty Os travské uni ver zi ty za ložil Ús tav pro re gionální stu dia.
Tam se svými spo lu pra covníky rozvíjel té ma, jež mu by lo ne jbližší, a to výzkum li -
tera tu ry a kul tu ry os travské ho re gio nu. Stal se edi to rem pu bli ka ce Ka pi to ly z li terár-
ních dějin Slezska a se verní Mo ravy (2000) a spo lečně s L. Do kou pi lem a M. Myškou
při pra vil dvoudílnou Kul turně his to rickou en cyk lo pe dii Slezska a se verovýchodní
Mo ravy (2005).

Re gionální té ma však neby lo je diným po lem zájmu Jiřího Svobo dy. Sous tavně se
zabýval li tera tu rou první po lo vi ny 20. sto letí, ze jmé na poe zií, blízcí mu by li básníci
ja ko An tonín So va, Petr Bezruč, Ja ro slav Sei fert, Jiří Or ten, Fran tišek Ha las, os ob ně
rád vzpomínám na je ho přednášky a se mináře, věno va né Jo se fu Ho ro vi, kte ré mě do -
vedly k ce loživotnímu okouzlení tvor bou to ho to zna me ni té ho a dnes bo hužel za -
pomína né ho básníka. Z pro zaiků psal např. o  Ja nu Če po vi, Ego nu Hos tovském, Kar -

lu Ptáčníko vi aj. Blízké mu ovšem byly ta ké návr ty k tra dicím, ověřeným hodnotám
li tera tu ry 19. sto letí, jak o tom svědčí je ho stu die o Mácho vi, Němco vé a Neru do vi.
Jiří Svobo da patří ke ge nera ci li terárních ba da telů, pro něž se nestával klíčem k po-
znání vy hraněný teo re tický kon cept, jak je to běžné dnes, ale důklad né čtení tex tu,
místy i s při hlédnutím k je ho va riantám, cha rak te ris tická je pro něj neobyče jně ši roká
čtenářská zkuše nost, zahr nu jící i díla dnes již zce la za po me nutá a zdán livě mar -
ginální, zásadní je vědomí „in te gri ty a kon ti nui ty”, kte ré má ba da te le vést k důvěr né
zna los ti celku au to ro va díla. Jiří Svobo da ve svých re flexích ne podniká me to do lo -
gické ex pe ri menty, ale vytváří  pouče né, syn te ti zu jící por tré ty spi so va telů či výkla do -
vé ese je věno va né jedno mu dílu. Svědčí o tom troji ce knih, kte ré shrnu jí je ho statě:
Z obzo ru tvor by (1998), Cesty a zas ta vení – ka pi to ly z české li tera tu ry 20. sto letí
(2002) a Tvor ba a ide je (2010). 

Dnes ovšem při chází znovu ke slovu pře devším Svobodo vy práce věno va né li -
tera tuře re gio nu. V poslední le tech to tiž sle du je me ob no vený zájem o tu to oblast, což
se týká ta ké os ob nos ti Vojtěcha Martín ka, je muž věno val ju bi lant mo no gra fii Vojtěch
Martínek – život a dílo (1982). Životní osu dy Martín ka ve spo jení s celkem je ho díla,
ale též s kul turním mís to pi sem dnes předs ta vu je po pu la ri zační web o Vojtěchu Mar-
tínko vi (www.vojtech- mar ti nek.cz), který vytvoři lo Cen trum re gionálních stu dií FF
OU ve spo lu práci s Mo ravs koslezs kou vědeckou kni hovnou OU a os travskými stře -
doškolskými uči te li. Na práce Jiřího Svobo dy na vazu je ta ké velký pro jekt Ka te dry
české li tera tu ry a li terární vědy a Cen tra re gionálních stu dií FF OU Li terární obraz re -
gio nu 1918–2018 (hlavní řeši telkou je Iva Málková). Je ho součástí je výsta va o li tera -
tuře re gio nu (srov. právě vy daný ka ta log Li terární paměť re gio nu 1918–2018), slov-
ník spi so va telů a ta ké li terární ma pa Os travy, směřu je tedy k poznání a pre zen ta ci li -
tera tu ry re gio nu v celku a sou vis los tech, míří k cíli, který měl vždy na mysli ta ké prof.
Svobo da. 
 

Iva MÁLKOVÁ
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Hrst postřehů. Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.

Ta, jíž chci věno vat po zor nost, se na mě kvůli to mu bu de chvíli mračit. Prof. Ur -
ba nová nemá ráda zby tečné okáza los ti. Snad při jme krátké zas ta vení, drob nou pok lo -
nu směrem k pro voku jící a ini ciu jící os ob nos ti. 

Je jí od borná ces ta začíná v še desátých le tech na olo moucké uni ver zitě, ale ba da -
telský život spoju je s os travským uni ver zitním prostředím. Ne chci však tvořit od -
borný živo to pis prof. Ur ba no vé, ani předs ta vo vat sou pis je jí bo ha té a roz ma ni té pu bli -
kační čin nos ti (to mj. pro první fázi je jího vědecké ho živo ta za chy cu je je jí Bi blio gra -
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fie 1973–1999, kte rou vy dal Ús tav pro re gionální stu dia v závěru XX. sto letí, a sou-
čas né dva ce ti letí pak in for mace na we bech Os travské uni ver zi ty), ale pokusím se pře -
destřít urču jící ry sy je jí do sa vadní tvůrčí cesty. 

Zdá se, když pro cházíme více jak dvacítku pouze knižních pu bli kací, že lehce
a při tom pregnantně for mu lu je pro blé my, kte ré urču jí různé oblas ti li terární teo rie, li -
terární his to rie a uměnověd né kri tiky. Při poznávání li tera tu ry pro děti a mládež, ta dy
ini cio va la i řa du pra vi delných od borných setkání jak v Če chách, tak na Slo vens ku, to
pro kazu jí je jí Mean dry a me ta morfózy dětské li tera tu ry (z roku 2003), ne bo Sedm
klíčů k otevření li tera tu ry pro děti a mládež v 90. le tech XX. sto letí (Re flexe české tvor -
by a re cepce, z roku 2004). Pokud se věnu je spi so va telům, spi so va telkám, výtvarným
umělcům a uměl kyním, předs ta vu je je ne jdříve v přednáškových cyklech do ma
i v zah ra ničí (čas to přednáší ve Španěls ku, Pols ku, na Slo vens ku), sle du je je jich pře -
sahy do různých mé dií (Květa Pa covská), je jich re flexi v ji no jazyčných kul turách a až 
po té zpra covává ve stu diích a mo no gra fiích (mj. Dia lo gy Ivy Pro cházko vé, 2012).
Věří pregnantnos ti a ce lostnos ti bi blio gra fií. V bádání o po va ze a iden titě re gionální
li tera tu ry využívá ta ké so cio lo gické přís tupy, je jí Re gion bez hra nic. So cio lo gická
son da do vnímání li tera tu ry na Os travs ku (2001) otevřel nepřehlédnu telně další li nii
je jí pro fesní i obecně obo ro vé orien ta ce. V Souřadnicích ča su a míst (2016), v polské
va riantě Współrzęd ne cza su i miejsc (2019) se spo luu rču jící stává te ma ti ka do mo va
a kul turní paměť (zvláště v dílech Oty Fi li pa, Ja na Ba labána, Mi ro sla va Sto niše, Pe tra
Či choně, Evy Tvrdé aj.) 

Pře sahy jsou zře jmé i v mo no gra fiích, kde od slo va pře chází k po jetí obrazu, což
za chy cu jí Fi gu ry a fi gu race (2010), ne bo Kon fi gu race. Fi gu ry a fi gu race II. (2021),
kdy v zas ta veních ana ly zu je mj. obra zová zpra cování, vi zua li za ci, in ter me diální roz -
měr součas né li tera tu ry pro děti a mládež, ale i kni hy věno va né fo to gra fiím Zdeňka
Stu chlíka (Hledání sou vis lostí, 2007), či obrazům Lumíra Čmerdy (2017). 

Nepřehlédnu telná je řídící role prof. Ur ba no vé, kdy v pos ta vení ve doucí ka te dry,
ne bo ře di tel ky Cen tra re gionálních stu dií sa mozře jmě rozho do va la v sou la du s pře-
svědčením, že uni ver zitní pra co viště má mít at mos fé ru podněcu jící jak pe da go gický
výkon, tak konku re nční napětí, což dává každé mu příležitost předs ta vit vlastní ba -
datels kou čin nost. Z ta ko vé ho prostředí se ge neru je mj. sé rie me zio bo rových sym po -
zií a ko lek tivních mo no gra fií Va lašs ko, spo lu pro fi lu jící něko lik pra co višť Fi lo zo fické 
fa kul ty Os travské uni ver zi ty.  

Sva ta va Ur ba nová stále kul ti vu je svou schopnost za chy tit a sle do vat urču jící jev
ve vaz bách na tra di ci, k do sa vadním teo re tickým výkladům. K to mu patří i od vaha
pojme no vat, díky svým zna los tem fi lo lo gie, fi lo zo fie, výtvar né ho umění, ki ne ma to -
gra fie, a přesně a čas to v přek va pivých do po sud nevys lo vených sou vis los tech odha lo -
vat a odhadovat proměnu da né ho fe no mé nu. 

To, co po važuji za urču jící jsou: je jí ener gie, podnětnost je jich myšle nek a stále
a opa ko vaně zne po koju jící a přesně za sa hu jící kri tické postřehy. Otevírá ji mi mož-
nost někam se posu nout těm, kdo nas lou chají, kdo přemýšle jí nad vyřčeným, niko li

nad uraženou pýchou. S tím sou visí i sku tečnost, že ač je sa ma výrazná os ob nost, není
jen in di vi dua lis tická, dává příležitost dalším, aby za kouše li určitý žánr, me to du, a sa -
mi po té rozhod li o vlastním směřování. 
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