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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. 
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