
Holocaust v literatuře, hudbě, jazyce, výtvarném umění a ve výuce 

(AKTION 53p9) 

 

Ve dnech 23. - 26. 3. a 18. - 20. 5. 2009 pořádala Katedra germanistiky FF pod záštitou 
česko-rakouské organizace pro spolupráci ve vědě a vzdělávání AKTION mezinárodní 
kolokvium k tematice holocaustu v literatuře, hudbě, jazyce, výtvarném umění a ve výuce. 

Katedra germanistiky touto společnou akcí s Private Pädagogische Hochschule der Diözese 
Linz (dříve PÄDAK – Pädagogische Akademie der Diözese Linz) tak upevnila dlouholetou 
spolupráci obou vysokoškolských institucí, jež trvá již od roku 1993; v této souvislosti nelze 
nepřipomenout zásluhy bývalého vedoucího KGER doc. PhDr. Ottokara Veselého, CSc., jenž 
stál u zrodu bilaterálních projektů. 

V rámci společného projektu studenti naší univerzity v doprovodu pedagogických pracovníků 
(Dr. Hana Bergerová, Mgr. Jarmila Jehličková, Mgr. Marek Schmidt) v březnu během svého 
výjezdu do Rakouska obohatili nejprve své vědomosti a kulturně-historický rozhled o 
dějinách, zvycích a kulturních specifikách příslušníků židovského národa v Českých zemích 
prostřednictvím návštěvy Židovského muzea v Praze, na rakouském území pak díky 
odborným přednáškám (mj. Dr. Irene Leitner, Dr. Christian Angerer, DDr. Ekkehard Haring), 
kterým na autentičnosti dodaly prohlídky bývalého zařízení pro euthanasii na zámku 
Hartheim a koncentračního tábora Mauthausen. Závěrem časově náročného programu byla 
návštěva výstavy „Kulturhauptstadt des Führers“ v Zemském muzeu na zámku v Linci, jež se 
konala u příležitosti vyhlášení města Linec kulturní metropolí Evropy roku 2009. 

Druhá část kolokvia proběhla v polovině května 2009 na akademické půdě UJEP. Zde se 
odborných přednášek ujali prof. PhDr. Miroslav Kryl, CSc., doc. PhDr. Kristína Kaiserová, 
CSc., PhDr. Petr Zeman, Ph.D., z hostů pak PhDr. Eva Kolářová, Ph.D., prof. Dr. Georg 
Schuppener a Mgr. Tomáš Fedorovič. Přednášky doplnil kulturní program, připravený 
studujícími KGER – zaznělo recitační pásmo básní z pera Petera Kiena, Gerty Spies, Ilse 
Weber. Rakouští hosté pro svůj velký úspěch na domovské půdě zopakovali též na UJEP své 
koncertní vystoupení, tvořené převážně z děl Victora Ullmanna, bývalého terezínského vězně. 
Účastníci z Rakouska během svého pobytu na severu Čech si prohlédli bývalé židovské ghetto 
Terezín (Theresienstadt), navštívili m. j. bývalou tajnou synagogu, krematorium, hřbitov, 
expozici v Magdeburských kasárnách. Návštěva těchto památných míst byla názorným 
doplněním přednáškového bloku o Terezíně.  

V nabitém programu kolokvia se našel čas i na prozkoumání okolí města Ústí n. L. 
s akcentem na česko-rakouské a česko-německé kulturní a historické vazby. Rakouské hosty 
zaujaly především napoleonské pomníky padlých rakouských a pruských vojáků z roku 1813 
ve Varvažově, malebné údolí Labe, které inspirovalo Richarda Wagnera, E. G. Doerella či 
Karla Maye a město Litoměřice, rodiště významného rakouského grafika, malíře i literáta 
Alfréda Kubína. Na cestě zpět do Lince následovala ještě návštěva Prahy s prohlídkou 
Židovského muzea. 



Výměna pedagogických i odborných zkušeností mezi katedrou germanistiky FF UJEP a PH 
probíhá několik let nejen díky společným projektům, ale také v rámci programu Erasmus. 
Nelze si přát nic jiného, než aby kooperace mohla v blízké budoucnosti zdárně dosáhnout 20 
let přátelských vztahů mezi oběma institucemi. 

 

Mgr. Jarmila Jehličková, spoluřešitelka projektu  


