MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ
Kabinet pro studium díla TGM při katedře filozofie FF MU v Brně
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Město Hodonín
si Vás dovolují pozvat na seminář

Druhý život T. G. M.,
který se koná v úterý 9. a ve středu 10. listopadu 2010
v Masarykově muzeu v Hodoníně, v sále Evropa, Národní tř. 21
(vchod mezi ČSOB a knihkupectvím Zd. Dvořákové), Hodonín.
XIV. ročník tradičních hodonínských seminářů je odlišný od svých
předchůdců v několika ohledech. Letošní seminář je odbornou tečkou za velkoryse
pojatým rokem oslav 160. výročí narození T. G. Masaryka pořádaných ve
spolupráci s celou řadou partnerů. Hlavním organizátorem oslav je město Hodonín,
záštitu nad oslavami převzal hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek.
Považujeme si za čest, že kromě poděkování výše zmíněným partnerům,
můžeme, a rádi tak činíme, poděkovat za účinnou spolupráci našim
spolupořadatelům. Kabinet pro studium díla TGM při katedře filozofie FF MU
v Brně je dlouholetý partner, letos přistoupil ke spolupráci poprvé Masarykův ústav
a Archiv AV ČR, v. v. i.
Výročí jsou obvykle přirozenou motivací k výběru bilancujících témat. 160.
výročí narození T. G. Masaryka dalo příležitost ohlédnout se za proměnami
výkladu Masarykovy osobnosti a jeho díla a zaměřit se na různé podoby „druhého
života“ T. G. M. či „návratů“ k němu. Seminář je tradičně mezioborový, což dává
možnost analyzovat problematiku z mnoha hledisek, ale nikdy není řečeno vše,
proto očekáváme, že řada podnětů a námětů zazní v diskusi.
Závazná délka jednotlivých vystoupení je 15 min. Pořadí příspěvků se může
aktuálně změnit. Odbornými garanty semináře jsou Prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. a
PhDr. Dagmara Hájková, Ph.D.
Opět je plánováno vydání sborníku sestaveného z dodaných příspěvků,
žádáme proto o předání jednotlivých textů v úpravě pro tisk, nejlépe e-mailem či na

vyměnitelném disku v programech MS Office, nejlépe předem nebo na místě
konání.
Všichni účastníci semináře jsou srdečně zváni na společenský večer, který
bude jistě vítanou příležitostí k řadě neformálních přátelských setkání u skleničky
dobrého vína, jak je ostatně na Slovácku zvykem.
Za organizátory Vás srdečně zdraví a na setkání s Vámi se těší
V Hodoníně 18. 10. 2010
Mgr. Irena Chovančíková v. r.
ředitelka muzea

695 01

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Zámecké nám. 9
Hodonín
tel. 518 351 834
fax 518 352 568
e-mail: i.chovancikova@masaryk.info

Organizační pokyny:
1. Ubytování účastníků je zajištěno v hotelu Krystal, nacházejícím se v blízkosti
muzea v ulici zvané Pančava, tel. 518 391 311. Ceny za dvou a třílůžkové pokoje
jsou:
studia
600,- Kč
800,- Kč
samostatné pokoje
800,- Kč
1100,- Kč
2. Zájemci, kteří se dosud nepřihlásili, nechť se prosím obrátí přímo na hotel.
V případě nedostatečné kapacity hotelu je možné zajistit si ubytování v hotelu
Panon, nacházejícím se rovněž v blízkosti muzea v Bratislavské ulici, tel. 518
341 243. Ceny za dvou a třílůžkové pokoje jsou:
studia
480,- – 820,- Kč
samostatné pokoje
880,- – 980,- Kč
1050,- Kč
3. Účastnický poplatek pro tento seminář činí 500,- Kč (zahrnuje organizační
přípravu semináře, sborník z předcházejícího semináře, kávu a minerálku
podávanou v průběhu jednání, společenský večer). Uhraďte jej prosím na účet:
KB Hodonín 3131-671/0100, variabilní symbol 2010020. Doklad o zaplacení
předložte u prezence, poplatek je možno uhradit na místě.
4. Ubytování a stravu si hradí každý účastník sám, popřípadě vysílající organizace.
5. Předpokládáme, že účastníci semináře, kteří se zúčastní obou dnů dle programu,
budou mít zájem i o účast na společenském večeru 9. 11. Pokud tomu tak není,
prosím o zprávu na e-mail: i.chovancikova@masaryk.info. O tutéž zprávu
žádám i zájemce, kteří se hodlají dodatečně přihlásit jako posluchači, a to
nejpozději do pondělí 8. 11. 2010 do 9.00 hod.

Program semináře s mezinárodní účastí

Druhý život T. G. M.
Úterý 9. 11. 2010
10:00 – 10:15
Zahájení za účasti představitelů města Hodonína
10:15 – 11:15
Časové proměny návratů k Masarykovi


Masaryk ve světě za zenitem demokracie
Eva Broklová (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha)



„To kalné ráno, to si pamatuj“: smrt T. G. Masaryka
Dagmara Hájková – Nancy Wingfield (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.,
Praha; Nothern Illinois University, DeKalb USA)



Tradice TGM a československá armáda 1938–1945
Zdenko Maršálek (Ústav pro soudobé dějiny, v.v.i., Praha)



TGM: „univerzální značka“ třetí Československé republiky
Michal Pehr (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha)

Diskuse
Přestávka
11:45 – 13:00


TGM je odpověď! Masarykovské epigonství v počátcích poúnorového
sociálně demokratického exilu
Pavel Horák (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha)



Masarykův druhý život v komunistickém Československu
Jan Galandauer (Praha)



Demonstrace v Prostějově po svržení Masarykova pomníku v dubnu 1953
Miloš Trapl (Filozofická fakulta UP Olomouc)



Nevstoupíš dvakrát do téže řeky: druhý život TGM po roce 1989
Ivan Šedivý (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha)

Diskuse
13:15 – 14:30
Oběd

14:30 – 15:45
Masaryk v zahraničí


Masarykův druhý život v německém prostředí
Eva Hahnová (Oldenburg, Německo)



Proměny pohledů na TGM v zahraničí po roce 1948 do současnosti
Marie Neudorflová (Praha)



Ozvěny TGM v krajanských spolcích
Magdaléna Rychlíková (Národní muzeum, Praha)



Druhý a třetí život T. G. Masaryka ve Francii
Alain Soubigou (Université de la Sorbonne Paris, Francie)



T. G. Masaryk očima bulharských a českých politiků a intelektuálů v
bulharském a bulharsko-československém periodickém tisku v 30. letech
20. století
Krasimira Marholeva (Bulharsko)

Diskuse
Přestávka
16:15 – 17:15
Masaryk na Slovensku


Masarykův obraz ve slovenské historiografii
Jan Rychlík (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha)



TGM a slovenskí intelektuáli
Viliam Jablonický (Bratislava, Slovensko)



TGM v slovenskej a maďarskej publicistike
Ferdinand Vrábel (Bratislava, Slovensko)



Štúrove a Masarykove výzvy k mládeži
Erika Lalíková (Filozofická fakulta UK, Bratislava, Slovensko)

19:00 – 23:00
Společenský večer

Středa 10. 11. 2010
9:00 – 10:30
Masarykovští badatelé o T. G. M


Otázka problematizování výkladu dějin postmodernismem na příkladu
Masarykova filozofického založení státu
Miloslav Bednář (Filozofický ústav AV ČR Praha)



"Staatsgedanken mehr für morgen als für heute" (Emil Ludwig über die
"Gespräche mit T. G. Masaryk"): Ist noch aktuell diese Behauptung?
Francesco Leoncini (Universita Ca` Foscari di Venezia, Itálie)



Masarykov prínos pre rozvoj empirického sociologického poznania –
význam diela Sebevražda pre modernú sociologiu
Eva Laiferová (Filozofická fakulta UK Bratislava)



Emil Stračár – TGM jako sociolog
Tomáš Jahelka (Filozofická fakulta MU Brno)



Filozof TGM Lubomíra Nového
Jan Zouhar (Filozofická fakulta MU Brno)

Diskuse
Přestávka
11:00 – 12:00
T. G. M. a jeho odkaz


Problém autentičnosti symbolu TGM v kulisách odlišně kalibrovaných
hodnot jeho dědiců
Miloš Dokulil (Fakulta informatiky MU Brno)



Masarykovy Univerzitní přednášky ve Spisech TGM
Helena Pavlincová (Filozofická fakulta MU Brno)



Muzejní návraty k Masarykovi
Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně)

Závěrem


Druhý život TGM?
Jaroslav Opat (Bratislava, Slovensko)

Diskuse
12:30
Konec semináře

