B R N Ě N S K É SLOVAKISTICE N A C E S T U

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
sešli jsem se na jednodenním semináři, který pořádá Ustav
slavistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
u příležitosti zahájení pětiletého magisterského studia slovakistiky v Brně, kde se od nynějška bude slovenský jazyk a sloven
ská literatura studovat jako samostatný obor. O kořenech, důvo
dech a širších souvislostech této události se zmíním v samostat
ném pojednání. Konstatuji, že prosazení tohoto studia nebylo
jedoduché a stalo se tak nejen díky vytrvalosti, s níž Ustav sla
vistiky postupoval, ale také zásluhou osobností naší Masarykovy
univerzity v Brně a její Filozofické fakulty, které si uvědomovaly
důležitost tohoto kroku. Na tomto místě uvádím emeritního
rektora Masarykovy univerzity prof. Milana Jelínka, emeritního
děkana Filozofické fakulty prof. Jaroslava Mezníka, děkanku
Filozofické fakulty prof. Janu Nechutovou, profesora Fakulty
informatiky Miloše Dokulila, brněnské slavisty mezinárodního
renomé, mj. prof. Radoslava Večerku, prof. Ivana Dorovského,
prof. Stanislava Zažu a všechny pracovníky Ústavu slavistiky
a bohemistických kateder, kteří se k návrhu a jeho realizaci
stavěli pozitivně. Naše díky patří Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy a Jeho Magnificenci rektoru Masarykovy univerzi
ty v Brně prof. Eduardu Schmidtovi za finanční podporu, stejně
jako Občanskému sdružení česko-slovenskému Mosty. S přípra
vou modelu studia pomohla PhDr. Irena Hrabětová a zejména
slovakistka doc. Jarmila Bartáková, která tento obor v rámci
bohemistiky pěstovala a pěstuje řadu let, a doc. Vlastimil Válek,
který se zabývá slovenskou literaturou. Za významnou pomoc ve
výuce fonetiky a fonologie slovenštiny v Brně i Bratislavě děkuji
prof. Marii Krčmové.
Za spolupráci a zájem děkuji slovenské straně: ambasádě Slo
venské republiky a Slovenskému institutu v Praze, s jehož fi
nanční podporou se v Brně budou konat pravidelné slovakistické
přednášky v rámci cyklu slavistických přednášek. Zvláště chci
ocenit přínos slovenských kolegů z vysokých škol. V této souvis
losti vyjadřuji vděčnost vedení Filozofické fakulty Univerzity
Komenského v Bratislavě a slovenským slavistům, zejména

prof. Jozefu Hviščovi, prof. Andreji Červeňákovi a prof. Juraji
Dolníkovi, který slovenštinu v Brně přednáší, a dalším kolegům,
o kterých jsem se jmenovitě nezmínil.
Slovenština je dalším polem úzké spolupráce brněnského
Ústavu slavistiky a pražského Slovanského ústavu AV ČR. Naše
díky směřují k řediteli ústavu prof. Antonínu Měšťanovi, prof.
Slavomíru Wollmanovi, doc. Miloši Zelenkovi a dr. Anně Zelen
kové, která se v Brně podílí na výuce slovenského jazyka.
Zásluhou poměrně širokého okruhu slavistů a dalších sympa
tizujících můžeme nyní konstatovat, že brněnská slovakistika
navazující na vlastní i jiné tradice stala se realitou. Jaký bude
její osud na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
závisí na řadě faktorů, z nichž mnohé stojí bohužel mimo pří
mou působnost akademické obce. Nicméně odpovědnost za bu
dování, udržení a v rámci možností i rozvoj tohoto oboru z br
něnské slavistiky nikdo nesejme. Jsme teprve na počátku, obor
zatím dělá první dětské krůčky. Jedním z nich je i toto setkání,
sborník sestavený z jeho referátů a také sborník Bratislava —
Brno, který připravuje bratislavská Filozofická fakulta Univer
zity Komenského. Nejdůležitější je však drobná každodenní prá
ce směřující k tomu, aby slovakistika organicky vrostla do struk
tury oborů brněnské slavistiky a získala si pevné místo v re
publikovém rámci.
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