
15.–19. LISTOPADU 2021

WWW.TYDENHUMANITNICHVED.CZ

Sto let minulých, 
sto let budoucích
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Slavíme Světový den filozofie UNESCO týdnem plným 
přednášek, workshopů, výstav a dalších zajímavých akcí. 
Zároveň si připomínáme sto let od zahájení výuky  
na fakultě.

Slavnost ke stému výročí zahájení výuky  
na fakultě
s předáváním pamětních medailí významným osobnostem  
se zásluhami o rozvoj fakulty, vědy a vzdělanosti

pondělí 15. listopadu 2021, 14:00–15:30 hod.
v živém přenosu na fakultním YouTube  
nebo na nádvoří areálu Arna Nováka 

Odhalení pamětní desky Arna Nováka
významného profesora české literatury a rektora Masarykovy  
university v době nacistické okupace Československa

pondělí 15. listopadu 2021, 15:30 hod.
na nároží ulic Arna Nováka a Grohovy

Slavnost Týdne humanitních věd
s předáváním tradičních cen děkana za vynikající vědecké výkony 
akademických pracovníků i studentů

úterý 15. listopadu 2021, 14:00–16:00 hod.
v živém přenosu na fakultním YouTube  
nebo na nádvoří areálu Arna Nováka 

Další akce najdete na www.tydenhumanitnichved.cz.



Arne Novák
— narozen 2. března 1880  

v Litomyšli
— zemřel 26. listopadu 1939 v Poličce
— profesor české literatury
— v letech 1924–1925 děkan  

Filosofické fakulty  
Masarykovy university

— v letech 1938–1939 rektor  
Masarykovy university

Od deseti let ho matka – spisovatelka Teréza Nováková – vedla k  poznání 
německé a české poezie, která ho pak následně provázela po dalších 
50 let. Svá studia započal na litomyšlském gymnáziu, později se s rodiči 
přestěhoval do Prahy. Po maturitě nastoupil na pražskou filozofickou fa-
kultu ke studiu germanistiky, bohemistiky a slavistiky. Jeho učiteli se stali 
například Jan Gebauer, Jaroslav Vlček, Jan Jakubec, Jan Máchal či Arnošt 
Kraus. Původní Novákův zájem se zaměřoval především na literaturu ně-
meckého klasicismu. Později se však začal více věnovat české literatuře. 

V roce 1920 byl Arne Novák jmenován 
řádným profesorem české literatury 
nově vznikající Filosofické fakulty Ma-
sarykovy university. Patřil mezi 13 profe-
sorů-zakladatelů. V následujících letech 
pomáhal fakultu budovat nejen tím, že 
na ní přednášel a vedl semináře, ale také 
svou angažovaností v oblasti organizač-
ních záležitostí.

V několika obdobích se podílel na čin-
nosti akademického senátu univerzity 
a  v akademickém roce 1924–1925 se 
stal děkanem FF MU – právě v době, 
kdy fakulta musela bojovat proti snahám 
o  její zrušení. Ve školním roce 1938–
1939 byl zvolen rektorem. V  těžkých 
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dnech Československa se v čele univerzity osvědčil jako velká morál-
ní autorita. Z tohoto důvodu se volitelé pro další období rozhodli ho ve 
funkci ponechat a tím porušit zavedená pravidla o posloupnosti funkce. 
Ovšem na začátku září 1939 Arne Nováka onemocněl zápalem plic a na 
univerzitu už nenastoupil. Zemřel v nemocnici 26. listopadu, aniž by se 
dozvěděl o uzavření českých vysokých škol.

Arne Novák byl členem redakční rady Slova a slovesnosti, redigoval kul-
turní rubriku Lidových novin a řadu sborníků. Také se podílel na vydávání 
Ottova slovníku naučného nové doby či Meyers Lexikonu. Jeho životním 
dílem se staly Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob do 
politického osvobození (1936–1939), jedno ze základních děl české li-
terární historie. Novák chtěl koncipovat kulturní dějiny, jež by přiblížily 
zvláště vývoj české literatury v čase, tedy propojit všechny generace 
a zobrazit je ve vzájemné jednotě.

Po únoru 1948 byl označen za představitele „buržoazní vědy“ a nepřítele 
všech pokrokových tendencí v české literatuře. Přesto však ulice, na níž 
sídlí filozofická fakulta, nepřestala nést jeho jméno, které získala v roce 
1946. Nyní, přesně po 75 letech, bude osobnost Arna Nováka připomí-
nat také pamětní deska na fakultní budově. 
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