Vážení přátelé,
nad rámec základního programu U3V vám ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty MU
nabízíme kurz:

Střední Evropa jako kulturní průsečík a Slované:
tradice – perspektivy - úskalí
Počet účastníků:
Garant:
Termíny:
Místo konání:
Cena:

maximálně 23 osob
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
31. 10. – 13. 12. 2011, vždy v 17:30 – 19:00 hod.
(pondělí 31.10., pondělí 14.11., úterý 22.11., úterý 13.12.)
Kounicův sál, 5. patro, Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno
250,- Kč

Přehled přednášek:
1. Kdo jsou Lužičtí Srbové? Pojednání o jejich jazyce, folkloru a národnostním vývoji.
Mgr. Josef Šaur
2. Lužičtí Srbové a jejich snahy o revitalizaci národního vědomí a jazyka – školství, média,
současné lužickosrbské instituce; Mgr. Josef Šaur
3. Horák, Dostojevskij, Viewegh; prof. PhDr. Ivo Popíšil, DrSc.
4. Břetislav Palkovský; prof. PhDr. Ivo Popíšil, DrSc.

Zájemci se mohou přihlásit u Marcely Strmiskové na Rektorátě MU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274.
Kurzovné je nutno zaplatit před zahájením kurzu.
Úřední hodiny jsou Po, St: 9:00 – 11:00, Út, Čt: 13:00 – 15:00 hod.

Ing. Bc. Barbora Hašková, v.r.
Manažer pro koordinaci CŽV

prof. PhDr. Ivo Popíšil, DrSc.,v.r.
odborný garant kurzu

Otočit!

Anotace k jednotlivým přednáškám:
Lužičtí Srbové na prahu nového tisíciletí v kontextu střední Evropy
Přednáška seznámí posluchače stručně s reáliemi a kulturou nejmenšího slovanského národa –
Lužických Srbů. Výklad se bude soustředit především na současnou národnostní a jazykovou situaci
tohoto slovanského etnika a její historické souvislosti. Lužičtí Srbové se dnes nacházejí na pokraji plné
asimilace s většinovým německým obyvatelstvem a často se o Lužici hovoří jako o slovanském
ostrůvku tonoucím v německém moři. Více než tisícileté soužití s německým elementem, které se
vyvíjelo od tolerance, přes řízenou germanizaci, krátkodobé nebývalé podpoře až k současné více méně
nevyhraněné situaci, vedlo k tomu, že se dnes řada Lužických Srbů cítí být více Němci než Lužickými
Srby. V přednášce však půjde zejména o to ukázat, co z lužickosrbské kultury přetrvává a činí Lužické
Srby výjimečnými. Posluchačům budou také přiblíženy dějinné osudy obou Lužic a jejich vztahu
k zemím Koruny české.

Střední Evropa a Rusko: pohledy, recepce, průniky
Přednáška se skládá z několika částí, v nichž se zkoumá vztah střední Evropy a Ruska a naopak. Na
prvním místě stojí téma Ruská literatura v pojetí mimořádného profesora Masarykovy univerzity Jiřího
Horáka (působil zde ve 20. letech 20. století před Frankem Wollmanem, tedy do roku 1928. Druhá část
se týká nových postojů k dílu F. M. Dostojevského vůbec, ale v střední Evropě a v českém prostoru
zvláště, včetně tvorby A. Bema, F. Kautmana činnosti obnovené Společnosti Dostojevského v Praze a
Klubu Dostojevského v slovenské Nitře. Na jednom díle Michala Viewegha se zkoumá ruská stopa,
konkrétně Deník spisovatele F. M. Dostojevského.
Podstatná část je věnována analýze knihy Břetislava Palkovského Za sovětskou civilisací (1935), která
je důležitou dobovou reflexí postojů středoevropského a českého intelektuála k SSSR na prahu
mnichovské dohody a druhé světové války. Představuje typicky středoevropský a český kritický pohled
na ruský prostor a jeho dějiny.

PŘIHLÁŠKA – Střední Evropa jako kulturní průsečík a Slované

