
 
Dies academicus 

 
Co pro mne znamená? 
 
Ano, i pro mne znamená měsíc máj, plný květů a vůní. Opět úžas nad obnoveným životem 
přírody.  
 
Setkání. 
Setkání s vámi, s novými tvářemi, také s lidmi kterých si vážím i s těmi, které mám rád. 
 
Svátek. 
Svátek všech akademiků, možnost si znovu uvědomit naší vzájemnost a pospolitost. 
 
Pak slavnost. 
Ano, slavnost, kdy se těšíme z úspěchu těch, kterým se podařil kus dobré práce a bereme si 
z nich příklad. 
 
Naději. 
Hlavně však asi  naději. Doufám totiž v mnoho věcí. 
- Především se těším, že slavnosti akademiků budou jednou v tomto městě slaveny 

společně všemi vysokými školami. 
- Naše město je a stále více bude městem, jehož nejvýznačnější rysem budou vysoké školy,  

výzkumná a tvůrčí pracoviště. A alespoň takového symbolického spojení je nám třeba, 
protože se staneme čím dál významnější hybnou silou rozvoje celého regionu. A 
k naplnění této chlouby, ale i zodpovědnosti je třeba velmi citlivé rovnováhy jistého 
vzájemného soupeření, ale především spolupráce. Měli bychom sdílet nejen starosti, ale i 
radost. To druhé jde snáze a začněme se tedy učit z tohoto konce. 

- Když o tom tak uvažuji napadá mne, že slavnost akademiků v městě vysokých škol se 
vlastně stává jakousi obdobou dávné myšlenky oslav práce, rovněž spojených s májovými 
dny. Práce, kterou člověk dělá rád, je přece zdrojem velké radosti a životního naplnění. 

- Protože v mém vlastním oboru, totiž  v psychologii, se jen těžko hledá radost z 
kumulativního přírůstku vědeckého poznání, největší radost mi plyne z kontaktu 
s bystrými a nadanými studenty. Neformální rozhovory se studenty posilují mou víru v 
konečnou smysluplnost rozvoje vědy a poznání, v to, že budou nejen dobrými fyziky a 
třeba kvantovými informatiky, ale i mou naději v to, že budou umět usilovat o rozkvět 
slušné společnosti, kde budou jednou vychovávat své vlastní děti. Posilují mou naději, že 
se lidem v této zemi povede dobře. Když sdílím jejich zapálenost pro věc, dobíjím  
poněkud vybité baterie své vlastní energie. Bezděky mne to plní pevnou, optimistickou 
vírou v sílu a odhodlání těchto skvělých mladých lidí a chuť přemýšlet jako básník Walt 
Whitman před téměř sto padesáti roky v jeho poemě „Zpívám o sobě“. Jakže to napsal na 
první straně? 

 
 
 
 
 
 
 
 



„Sebe slavím a o sobě zpívám 
a čeho se chopím, chop se i ty, 

neboť každý atom, který mi patří, právě tak patří i tobě. 
 

Lelkuji a svádím k tomu svou duši, 
lelkuji a zlehounka se nakláněje, pozoruji stéblo letní trávy. 

 
Můj jazyk, každá kapka mé krve je stvořena z této hlíny, z tohoto vzduchu, 

je zrozena z rodičů zrozených tady rodiči, kteří se rovněž zrodili tady z rodičů zdejších, 
já, právě sedmatřicetiletý, při výtečném zdraví teď začínám 

a doufám, že nepřestanu, dokud nezemru. 
 

Překonav vyznání a školní moudrosti 
- ať na chvíli ustoupí, stačí, že jsou, a nezapomínám na ně – 

jsem přístav dobra i špatnosti a troufám si hovořit jakkoliv riskantně, 
sám příroda, bez zábran, s prvotní silou.“ 

 
-  Kéž bych uměl sám tak vzletně a silně vyjádřit něco podobného, planého pro nás a naši 

dobu. 
 
A nakonec je pro mne Dies academicus radost. 
Radost z toho, že mohu po nějaký čas toto vše sdílet s vámi. 
 
Lubomír Kostroň 
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