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EVROPA!!!   kulturní dědictví
ALTAMIRA – „SIXTINSKÁ KAPLE PALEOLITU“
Představujeme Vám další část rodinného stříbra Evropy – světoznámou jeskyni Altamiru (severní Španělsko), objevenou lovci 
v r. 1886.
Stropy a stěny 300 m dlouhé jeskyně jsou plné maleb – desítek bizonů, koní, jelenů, divokých prasat a koz, zpodobněných 
v nejrůznějších postojích a hýřících celou paletou barev  - černé z dřevěného uhlí, žluté, červené a hnědé z minerálů.
Stáří jeskyně se odhaduje na 14 000 let! „Nikdo z nás by nebyl schopen takto malovat,“ prohlásil o malbách Pablo Picasso, 
fascinovaný vyspělostí výtvarného umění mladšího paleolitu.
Od konce 60.let je jeskyně pro veřejnost uzavřena, aby se její jedinečnost uchovala dalším generacím. V blízkosti Altamiry 
však byla vybudována její přesná kopie, kterou mohou zájemci zhlédnout. 
Od r. 1985 je Altamira na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Eva MRHAČOVÁ
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Pokyny pro formátování příspěvků
Příspěvky prosíme odevzdávejte ve formátu MS® Word libovolné verze (DOC, DOCX), případně v OpenOffice® libovolné verze 
(ODT) nebo ve formátu RTF.

U formátování příspěvků zásadně nepoužívejte pro zarovnávání textu mezerník. Pro začátek nového odstavce použijte tabulátor. 
Velikost a typ písma nejsou důležité. Chcete-li použít kurzivu nebo tučné písmo, použijte toto formátování ve svém dokumentu. 
Pokud Váš text obsahuje zvláštní znaky z cizích jazyků, napište, prosím, k textu dovětek s upozorněním.  

Příspěvky do prosincového čísla zasílejte e-mailem na adresu eva.mrhacova@osu.cz nejpozději do pondělí 15. 12. 2010.
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Město, kde studujete, ještě možná neznáte. Nebo naopak si třeba cestou k Peciválům na Stodolní nebo do Garáže na 
Zahradní myslíte, že máte vše po známých trasách „přečteno“. Pro jedny i druhé připravily Listy FF obohacení po-
hledu na některé momenty z historie umění, architektury, ale i ducha města v podobě fotografií známých-neznámých 
objektů.
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OSTRAVA!!!   rodinné stříbro

Vila Hanse Ulricha, Sokolská třída 175/26, Moravská Ostrava
Ve spolupráci s firemním společníkem Hansem Mihatschem si postavil stavitel a 
po 1. světlové válce nakrátko i starosta Moravské Ostravy vilu v letech 1898-1899. 
Dům představuje stylový kompilát s renesancistními prvky, modernistickou kombinaci 
režného cihlového, bosovaného zdiva a hrázděné detaily. Do niky v plášti fasády je 
začleněna neorenesanční plastika Hojnosti. Zahrada vily na severovýchodě směřovala  
k nábřeží Ostravice. Rozvrh interiérů je částečně zachován, objekt slouží jako výstavní 
síň, v suterénu jako hudební klub a restaurace.

Marie ŠŤASTNÁ



UDÁLOSTI 17. LISTOPADU 1939 NA KATEDŘE ROMANISTIKY
Události spojené s uzavřením českých vysokých škol 17. listopadu 1939 si na katedře romanistiky každoročně 
připomínáme přednáškou prof. Jana Šabršuly, jednoho z již mála žijících přímých účastníků a očitých svědků těchto 
smutných dnů.
 I v letošním roce přijel náš pan profesor Jan Šabršula (v letech 1994–2009 působil na naší katedře) do Ostravy 
za svými studenty a kolegy, aby nám přiblížil smutné chvíle, které prožíval na podzim roku 1939, jako student prvního 
ročníku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ve studijním oboru francouzský jazyk a německý jazyk). 
 17. listopadu ve čtyři hodiny ráno vtrhli na Masarykovu kolej v Dejvicích, kde student Jan Šabršula bydlel, 
esesáci. Vyhnali studenty na chodbu a následně je odvezli k výslechu do ruzyňské Jízdárny, odkud byla většina z nich 
deportována do koncentračního tábora v Sachsenhausenu nedaleko Berlína. V tomto táboře pak student Jan Šabršula 
– bezejmenný vězeň č. 15144 – strávil v krutých podmínkách 14 měsíců.
 Žádné učebnice ani odborné publikace popisující toto hrůzné období v nás nemohou vyvolat takový zájem 
a tak silné emotivní zážitky, jaké vyvolává vyprávění pana profesora Šabršuly. Pan profesor nikdy neužívá silných 
a nadnesených slov. Je to prosté vyprávění člověka o tom, co prožíval v koncentračním táboře – o útrapách studentských 
vězňů, o nemocech, hladu, nelidských podmínkách života a těžké práci, kterou tam studenti museli vykonávat. Ve zcela 
zaplněné posluchárně bylo i letos v průběhu vyprávění pana profesora hrobové ticho…

 Ve své přednášce, která se uskutečnila v úterý 16. listopadu 2010, pan profesor využil mimo jiné obsah svého 
projevu, který německy přednesl při setkání vězňů v Sachsenhausenu, na mezinárodním sympoziu (20.–22.11.2009), 
nazvaném Pronásledovaní intelektuálních elit v Polsku a Československu nacionálními socialisty. Kontexty a kultura 
vzpomínání. 
 Na závěr nám pan profesor zazpíval píseň vězňů z börgerských slatin z roku 1934 (kterou přijali za svoji hymnu 
i vězni v ostatních táborech) a zodpověděl otázky studentů, kteří se o tyto historické události živě zajímali. 
 Již teď se těšíme na setkání s panem profesorem v příštím roce.

Jitka SMIČEKOVÁ

Foto: Archiv katedry romanistiky
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KNÍŽECÍ ROD LICHTENSTEINŮ V HISTORII ZEMÍ KORUNY ČESKÉ

V posledním listopadovém týdnu se v reprezentativních prostorách Arcidiecézního muzea v Olomouci konala třídenní 
mezinárodní historická konference s názvem „Knížecí rod Lichtenštejnů v historii zemí Koruny české“. Organizátory 
této velkolepé akce byli Historický spolek Lichtenštejn a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU. Hlavní 
záštitu nad konferencí přijal Hans-Adam II., vládnoucí kníže lichtenštejnský, bez jehož mimořádné podpory by se akce 
v takovémto rozsahu nemohla uskutečnit. Dalšími patrony konference byli Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a 
metropolita moravský, a Mons. Josef Hrdlička, pomocný a světící biskup olomoucký a titulární biskup thunudrumský. 

 Hlavním cílem konference bylo představení a prodiskutování všech aspektů historie knížecího rodu Lichtenštejnů 
ve vztahu k českým zemím, s nimiž jsou velmi silně spjaty takřka po osm století. Organizátoři sestavili program kon-
ference tak, aby jednotlivé příspěvky hovořily o zvoleném hlavním tématu v širším kontextu vztahů k habsburské 
monarchii či Evropě a postihly i jejich základní roviny – politickou, kulturní, hospodářskou a sociální. Třídenní jednání 
bylo rozděleno do tematických bloků, jejichž náplní byla  témata: l. klíčové aspekty dějin rodu Lichtenštejnů v českých 
zemích a pramenná základna k jejich studiu; 2. dějiny rodu ve středověku a předbělohorském období (příchod rodu 
z rakouských zemí na Moravu a jeho zakotvení ve zdejší stavovské společnosti); 3. vzestup  rodu ve stoletích pobělohor-
ského období, kdy se stal natrvalo jedním z nejpřednějších v českých zemích i celé monarchii, a jeho členové často byli 
účastníky i aktivními aktéry nejdůležitějších historických událostí tohoto období; 4. vztah Lichtenštejnů jako pozem-
kové vrchnosti ke svým panstvím na Moravě, ve Slezsku a v Rakousích, který byl v raně novověkém období rovněž 
úzce spojen s otázkou náboženskou; 5. získání Opavského a Krnovského knížectví a všech komplikací s tím spojených; 
6. dramatické osudy rodu ve víru dvacátém století, kdy byl jeho majetek postižen nejprve prvorepublikovou pozem-
kovou reformou a posléze vyvlastněním po druhé světové válce (to rod již natrvalo sídlil ve svém alpském knížectví 
Lichtenštejn, jehož mezinárodního uznání dosáhl již po ukončení první světové války); 7. činnost členů rodu na poli 
uměleckého a obecně kulturního mecenátu, který se projevoval ve stavbě a výzdobě nádherných světských i sakrálních 
staveb, v cílené sbírkové činnosti či v podpoře lokálního kulturního života.

 V jednotlivých blocích se svými referáty, diskusními příspěvky nebo postery vystoupilo přes čtyřicet historiků 
z České republiky, Rakouska, Německa, Polska a Velké Británie, mezi nimi řada známých mezinárodně uznávaných 
odborníků (D. Beattie, H. Dopsch, H. Haupt, T. Knoz, V. Ledvinka, H. Lorenz, M. Macková, M. Mžyková, M. Plaček, 
G. Schöpfer, T. Winkelbauer, D. Uhlíř, P. Zatloukal a další).

 Průběh konference (její obsazení, obsahy referátů i následné diskuse) jednoznačně ukázal, že potřeba bádání 
a diskuse o vztahu knížecího rodu Lichtenštejnů a českých zemí je stále vysoce aktuální, neboť v jeho v historii stále 
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Foto: 1. (na protější straně) Fotografie organizačního týmu konference s členy lichtenštejnské knížecí rodiny, knížetem Hansem Adamem II. (upro-
střed), princem Karlem Emmeramem (druhý zleva) a princem Wolfgangem (třetí zleva);. 2. Hans-Adam II., vládnoucí kníže lichtenštejnský, slavnostně 
zahajuje konferenci; 3. Princ Karl Emmeram, kníže Hans-Adam II. a David Beattie, britský ex-ambasador ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku, sledují 
jednotlivá vystoupení; 4. Reprezentativní prostory ke konání konference poskytlo Arcidiecézní muzem v Olomouci. Foto archiv KHI.

existuje řada problematických bodů, v nedávné minulosti často uměle či dokonce úmyslně vytvářených. Rádi bychom 
zdůraznili, že se jednalo o vůbec první velkou konferenci s mezinárodním odbornou účastí na toto téma. Věříme, že 
přispěla ke skutečnému poznání naší minulosti, nedeformované předsudky a jednostrannými zájmy. 

 Velkou odměnou pro přednášející i organizátory byl mimořádný zájem ze strany knížete Hanse-Adama II. i 
princů Karla Emmerama a Wolfganga, kteří si vyslechli všechny referáty i diskusní vystoupení a zapojovali se do odbor-
né diskuse po každém tematickém bloku. 

                                                                                                          Jiří BRŇOVJÁK

 Rád bych zdůraznil, že hlavní organizátoři konference, dr. M. Vařeka a dr. J. Brňovják z Centra pro hospodář-
ské a oociální dějiny FF OU, a Ing. P. Juřík z Historického spolku Lichtenštejn se zhostili nelehkého úkolu  s výborným  
výsledkem. 

         Přeji jim stejný úspěch i při náročné práci na přípravě knižního vydání výsledků konference. 

                                                                                                         Aleš ZÁŘICKÝ
                                                                                                         děkan FF OU
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ PODPORUJE NADANÉ STUDENTY
Moravskoslezský kraj vyhlásil v rámci podpory vědy a výzkumu projekt, který má za cíl podporu talentovaných studentů 
vysokých škol v Moravskoslezském kraji. 

Stipendium mohli prostřednictvím žadatele o dotaci (vysoké školy) obdržet studenti prvních ročníků v prvním 
semestru bakalářského studia, kteří v rámci studia na střední škole splnili některou z níže uvedených podmínek: 

– reprezentovali Českou republiku na mezinárodní úrovni (např. matematické, fyzikální, biologické, chemické  
    aj. olympiády, soutěže),

– umístili se v celostátních kolech národních olympiád do třetího místa (pro středoškolskou mládež – kategorie  	
   A, B, C) nebo se u uměleckých oborů účastnili významných mezinárodních soutěží a získání mezinárodní 	
	 ocenění.

Výše stipendia může být nejvýše 30.000 Kč/semestr. Stipendia na základě této dotace bude 
příjemce o dotaci (vysoká škola) vyplácet za zimní semestr akademického roku 2010/2011.

Je potěšující skutečností, že v tomto akademickém roce se stal stipendistou také náš student 
1. ročníku Karel Střelec. Posluchač studuje na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v 
Ostravě v bakalářském studijním programu Filologie, kombinaci studijních oborů Český 
jazyk a literatura – Francouzský jazyk a literatura.

K získaní prestižního stipendia Karlu Střelcovi gratulujeme!
	

Richard PSÍK
proděkan pro studium

HISTORICKÉ PODMÍNKY PROCESU INTEGRACE  
ROMSKÉHO OBYVATELSTVA OSTRAVY
(workshop k projektu)
Nepočetný tým pracovníků OU pod vedením katedry historie FF zahájil v průběhu roku 2010 řešení projektu, který je 
založen zejména na terénním výzkumu demografických, sociálních  a kulturních  proměn romských společenství od 
konce druhé světové války do současnosti. Především na základě metody oral history, používané formou mikrosond do 
vnitřních struktur příbuzenských skupin, analýzy a komparace historických i současných výzkumů se pokouší zachytit 
procesy, které ovlivňují možnosti integrace Romů do současné společnosti. Cílem workshopu uspořádaného na závěr 
první fáze výzkumu byla především diskuse o metodických i věcných záměrech projektu. Jeho účastníci pozvali do 
Ostravy několik známých odborníků, kteří mají dlouhodobé zkušenosti z terénních výzkumů Romů v českých zemích 
i na Slovensku. Projekt je interdisciplinární (romisté, historikové, kulturní antropologové i sociální pracovník). V živé 
volné diskusi se probírala specifika práce s romskými narátory, upřesňoval obsah pojmů souvisejících s tématem, členo-
vé týmu řešícího projekt předložili k debatě výstupy prvních sondáží, realizovaných v průběhu r. 2010. Diskurs účastní-
ků však směřoval zejména k vyjasnění  problémů spojených s dalším pokračováním výzkumu, jehož projekt předkládá 
tým jako záměr SGS pro rok 2011. Účasti přední české romistky Evy Davidové na workshopu využili pořadatelé záro-
veň k uspořádání doktorandského semináře a veřejné přednášky. 

Nina PAVELČÍKOVÁ 
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Foto: Tomáš Rucki

SVATOVÁCLAVSKÁ BIBLE
Třetí ze starých českých biblí, kterou uchovává studovna FF OU, je vzácným tiskem ne pro svou typografickou 
úpravu a obrazový doprovod, ale jako významná památka jazykové a literární kultury doby baroka. Jedná se o tzv. 
Svatováclavskou bibli, kterou přeložila na podnět pražského arcibiskupa trojice vzdělaných jezuitů, Jiří Konstanc, Matěj 
Václav Šteyer a Matěj Barner. Toto monumentální slovesné dílo vycházelo po částech v letech 1677, 1712 a 1715; 
naše studovna vlastní druhé vydání z roku 1771. Překladatelé, z nichž Šteyer a Konstatnc byli autoři významných gra-
matických příruček, se při překladu snažili pevně držet  latinského  znění bible (tzv. Vulgáty). Zároveň však projevili 
hlubokou  znalost bohaté tradice českých biblických překladů. I když to byli jezuité, nezdráhali se citlivě využít textu 
bratrské Bible kralické, k níž vzhlíželi s filologickým obdivem. Výsledkem je dílo z hlediska jazykového a stylistického 
velmi  promyšlené a odstíněné. Čeština Nového zákona je kultivovaná, ale prostá, ve Starém zákoně slavnostní a vzne-
šená, v komentářích je to mluvený jazyk nižšího stylu. Bible vyšla v prvním i druhém vydání v nakladatelství Dědictví 
svatého Václava,  které založil právě  Matěj Václav Šteyer, jeden z  překladatelů díla (odtud  jeho název). 

Jan MALURA
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PROFESOR MARTIN HILSKÝ OPĚT PŘEDNÁŠEL 
V CYKLU SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ
Martin Hilský, profesor Univerzity Karlovy, významný český anglista, překladatel, je jediný Čech, který  do češtiny 
přeložil celé dramatické dílo Shakespearovo, tj. 38 divadelních her i jeho slavné Sonety. Dílo pana profesora bylo 
mnohokrát oceněno: je nositelem Ceny Odeonu, Ceny rektora UK, Ceny Obce  překladatelů, Jungmannovy ceny za 
překlad Sonetů (nejlepší český překlad roku 1997), Ceny Toma Stopparda udělované Chartou 77. V roce 2002 byl 
britskou královnou Alžbětou II. jmenován čestným členem Řádu britského impéria. V roce 2008 byl panu profesorovi 
udělen na Ostravské univerzitě titul DOCTOR HONORIS CAUSA. Martin Hilský přednášel na mnoha prestižních 
univerzitách ve Velké Británii a v USA.
 Letošní přednáška na FF OU, o kterou byl mezi studenty tradičně veliký zájem, měla název Shakespeare 
a politika: Julius Caesar a problém politické vraždy. Téma politické vraždy u Shakespeara je v přednáškové činnosti 
prof. Hilského zcela nové. Ceníme si toho, že bylo poprvé předneseno na naší fakultě.

Eva MRHAČOVÁ

Svatováclavská bible Svatováclavská bible

Profesor Martin Hilský během přednášky. Foto: Tomáš Rucki
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (U3V) 
Toto čtyřsemestrální studium pro občany postproduktivního věku bylo na FF OU založeno krátce po vzniku univerzity a 
fakulty – v roce 1993. Letošní ročník je jubilejní – desátý. Fotografie je z prvních promocí U3V (1995), které se konaly 
v zasedací síni Nové radnice.

PROGRAM PŘEDNÁŠEK U3V V AKADEMICKÉM ROCE 2010/2011

ZIMNÍ SEMESTR
Název přednášky – přednášející – termíny     1. skupina  2. skupina

Středověké umění v monastickém a dvorském prostředí za vlády Přemyslovců
PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.     12. 10.   19. 10.
Umění lucemburského dvora v evropských souvislostech
PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.     26. 10.   2. 11.
Jagellonská gotika
PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.     9. 11.   16. 11.
Významná díla české renesance
PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.     23. 11.   30. 11.
Kosmopolitní výtvarná kultura rudolfínského dvora
PhDr. Marie Šťastná, Ph.D.     7. 12.   14. 12.
Rané baroko v Čechách
PhDr. Marie Šťastná, Ph.D.     4. 1.   11. 1.

LETNÍ SEMESTR
Název přednášky – přednášející – termíny	 	 	 	 1. skupina  2. skupina

Barokní architektura 17. století
PhDr. Marie Šťastná, Ph.D.     15. 2.   22. 2.
Karel Škréta a J. J. Bendl
PhDr. Marie Šťastná, Ph.D.     1. 3.   8. 3.
Vrcholy barokní výtvarné kultury v architektuře
PhDr. Marie Šťastná, Ph.D.     15. 3.   22. 3.
Vrcholy barokní výtvarné kultury v sochařství a malířství  
PhDr. Marie Šťastná, Ph.D.     29. 3.   5. 4.
Česká architektura 19. století
Mgr. Martin Strakoš      12. 4.   19. 4.
Česká/Československá architektura 20. století
Mgr. Martin Strakoš      26. 4.   3. 5.

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

7



KRUH MODERNÍCH FILOLOGŮ V LISTOPADU 2010
Ve středu 10. listopadu se na katedře anglistiky a amerikanistiky FF OU konalo tradičně středeční setkání v rámci 	
Kruhu moderních filologů. Tentokrát jsme mezi sebou přivítali hosta z nedaleké Univerzity Palackého v Olomouci, 

Mgr. Václava Jonáše Podlipského, Ph.D., který působí na místní anglisti-
ce. Hlavní oblastí zájmu dr. Podlipského je fonetika, kterou nejen vyučuje, 
ale která je i centrem jeho výzkumu. Přednáška s názvem Nerodilé vní-
mání délky českých samohlásek byla věnována akustické fonetice: cílem 
bylo otestovat vnímání české samohláskové kvantity u rodilých mluvčích 
angličtiny, kteří se učí česky. Přednášející pracoval s hypotézou, že tito 
rodilí mluvčí se budou pokoušet uplatňovat fonetické principy angličtiny 
v češtině. Problematickou oblastí představují potíže s rozlišením krátké 
a dlouhé samohlásky, zejména pokud nastává konflikt mezi přízvukem 
a délkou samohlásky, a to v případě, když se krátké samohlásky vyskyt-
nou v přízvučné slabice a dlouhé v nepřízvučné. Dr. Podlipský posluchače 
nejprve seznámil s výsledky výzkumů zabývajících se hledáním vlivů na 
vnímání cizí řeči a s modely predikujícími oblasti cizího jazyka, se který-

mi bude mít nerodilý posluchač potíže. Poté demonstroval výsledky vlastního výzkumu pomocí počítačového nástroje 
Praat, který umožňuje komplexní analýzu řeči. Fonetika možná nepatří mezi nejoblíbenější předměty – obvykle je to 
první disciplína, se kterou se student v prvním ročníku jazykového studia na VŠ často doslova „střetne“. Příjemně proto 
překvapil zájem ze strany studentů, hlavně pak řada dotazů a podnětů k diskusi, ze kterých vyplynulo, že fonetika je 
atraktivní a moderní disciplínou a její poznatky lze konkrétně využít v jazykové praxi a ve výuce (nejen) cizím jazy-
kům.

Gabriela ZAPLETALOVÁ

CHCETE VYDAT SVOU PUBLIKACI 
NA EXOTICKÉM OSTROVĚ MAURICIUS?
Je to tak snadné...:
Napíšete odborně kvalitní knihu na originální téma. Vydá-
te ji na FF OU.  Knihu vezmete s sebou na přednáškový 
pobyt do USA, tam vzbudí její téma mimořádnou pozor-
nost, a tak ji přeložíte do angličtiny. Téma vzbudí zájem i na 
jiných kontinentech – a jednoho dne Vám přijde e-mailová 	
zpráva...
Pani docentko Zdeňko Kalnická, můžete pro čtenáře Listů 
FF popsat celou tu nádhernou historku?
„V červnu jsem obdržela e-mail z vydavatelství VDM Pub-
lishing House Ltd. se sídlem na Mauríciu s tím, že je zaujal 
obsah mého kurzu Žena a voda, o němž nalezli informa-
ce v knihovně na Cortland College v USA, kde jsem před 
několika lety pedagogicky působila v rámci programu Ful-
brightovy nadace Scholar-in-Residence, a že by měli zájem 
vydat o tomto tématu monografii. V průběhu svého poby-
tu v USA jsem  kromě jiného doplňovala a do angličtiny 
přeložila svou knihu „Obrazy vody a ženy – filozoficko-
estetické úvahy“, kterou vydala Filozofická fakulta Ostrav-
ské univerzity v roce 2002. Měla jsem tedy pro Maurícius 
- konkrétně pro německé vydavatelství VDM Verlag Dr. 
Műller – pozitivní odpověď. Po jejich kladném posouze-
ní kniha tento měsíc vyšla pod názvem Water and Woman. 
Symbolic-Aesthetic Archetype.“  
Tak to je, pani docentko, docela velká publikační bomba.
Děkuji Vám za ni! 

Eva MRHAČOVÁ
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KRÁSNÁ POZNAŇ – MĚSTO VZNIKU POLSKÉ STÁTNOSTI
Pozvání přednést na polské univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani přednášku ze srovnávací česko-polské frazeologie 
jsem přijala s nadšením. Dávno jsem chtěla poznat toto nejstarší polské královské město, kde ve Zlaté kapli baziliky 
spí dva velmoži, kteří stáli u zrodu polské státnosti – kníže Měško I., sjednotitel polských kmenů, který zde po svatbě 
s českou kněžnou Doubravkou přijal v r. 966 pro celé Polsko 
křesťanství, a jeho syn Boleslav Chrabrý, první dědičný polský 
král, jenž povolal do Polska Vojtěcha, českého biskupa z rodu 
Slavníkovců. (Necelých 50 km od Poznaně je slavné Hnězdno, 
kde je sv. Vojtěch pohřben).

Poznaň překvapí svou výstavností, spoustou soch a kouzel-
ných zákoutí, desítkami náměstíček, z nichž nejkrásnější je Sta-
ry Rynek s úchvatnou renesanční radnicí, obklopenou sevřenými 
řadami měšťanských domů navazujících na baroko a renesanci.

Poznaň, dnes 4. největší město Polska, je sídlem 20 vysokých 
škol, na nichž studuje 130 000 studentů z Polska i ze světa.

Mne zajímala především fakulta filologická a její Ústav slo-
vanské filologie, a dále Ústav polské filologie, kde působí „náš“ 
profesor Mieczyslaw Balowski, garant polonistického doktorské-
ho studia na FF OU, a kde našel svůj nový domov jako lektor 
češtiny i náš absolvent, Mgr. Roman Sliwka.

Poznaňská univerzita, mezi polskými jedna z nejprestižnějších, má smlouvu i s naší fakultou a je velká škoda, že 
možnosti studovat v tomto městě na základě programu ERASMUS naši studenti tak málo využívají. Elegantní stará 
budova poznaňské fakulty s novou supermoderní knihovnou, velmi příjemní profesoři, tradiční polská slušnost a ochota 
na každém kroku, to vše by Vás, milí studenti, ale i kolegové učitelé, velice obohatilo a zpříjemnilo Vám Váš univerzitní 
život.

Eva MRHAČOVÁ

Chodba staré budovy filologické fakulty

Náměstí Stary Rynek s renesanční radnicí
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SKOKANKA FAKULTY
V tomto roce oslavila významné životní jubileum naše 
milá kolegyně paní Bc. Jana Bolková. U této příležitosti 
jí její současní i bývalí kolegové z filozofické fakulty 
předali netradiční dárek – skok o tyči. Paní Jana si dlouho 
přála vyzkoušet tuto krásnou atletickou disciplínu, a proto 
jsme tajně oslovili profesionálního trenéra a zajistili jedno 
tréninkové odpoledne včetně kvalitní sportovní výbavy. 
Pod záminkou jsme paní Janu „vylákali“ na krásné, 
moderní sportoviště Gymnázia Dany a Emila Zátopkových 
v Ostravě-Zábřehu. Co jsme jí připravili, poznala až na 
místě. Ale nezbývalo jí již nic jiného než si obléci sportovní 
oblečení a rozcvičit se. Skákání mohlo začít. 
 Této mimořádné atletické události se zúčastnil 
velký počet diváků, nechyběli zástupci vedení fakulty – pan 
děkan a pan proděkan pro studium, kolegové z rektorátu, 
děkanátu i kateder. Počet diváků obohatil i velký počet 
kolemjdoucích, kteří se zastavovali, aby přes plot zhlédli 
tuto netradiční sportovní podívanou. Jestliže běžný atlet 
zvládne během jednoho tréninku 10–15 skoků, paní Jana 
jich zvládla neuvěřitelných 20. Pro laiky si dovolujeme 
přiblížit, že skok o tyči je náročnou disciplínou jak z hle-
diska techniky, tak z hlediska fyzické náročnosti. 
 Po dokončení všech skoků si Jana Bolková mohla 
připsat svůj nový osobní rekord – zdolala laťku ve výšce 
1400 mm! Tímto výkonem se nesmazatelně vepsala mezi 
legendy světové tyčky, jako je Sergej Bubka nebo Jelena 
Isinbajeva. Podle neověřených informací je už nyní jasné, 
kdo bude novou tváří mezinárodní soutěže Zlatá tretra 
2011 – podívejte se na přiložené fotografie a odpověď je 
nasnadě.

Rostislav ČERNÝ
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ZAJÍMAVÍ HOSTÉ NA KATEDŘE ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY
Dva vzácné hosty přijala katedra anglistiky a amerikanistiky v podzimních měsících. Nejprve k nám zavítal profesor John 
Matthews z Bostonské univerzity, jenž v tomto akademickém roce působí jako stipendista v rámci výukového programu 
Fulbrightovy komise na Karlově univerzitě v Praze. Profesor Matthews je odborníkem na literaturu amerického Jihu, 
a tak nebylo překvapením, že si jako téma své přednášky pro studenty anglistiky a amerikanistiky vybral téma „Problém 
Jihu v americké imaginaci“. Přednáška se uskutečnila v zaplněné posluchárně 12. 
října, když jí předcházel odborný seminář pro studenty jednooborové angličtiny, 
v němž se tento uznávaný vědec pokusil studenty zasvětit do tajů textů Williama 
Faulknera, Flannery O’Connorové a Thomase Wolfa. O tom, že se studenti setkali 
s odborníkem opravdu povolaným, svědčí skutečnost, že prof. Matthews v letech 
2006-2009 zastával funkci prezidenta americké Faulknerovy společnosti a že o 
největším americkém jižanském spisovateli vydal tři knihy: The Play of Faulkner’s 
Language (1982), The Sound and the Fury: Faulkner and the Lost Cause (1990) a 
William Faulkner: Seeing Through the South (2009).
 Také přednáška druhého hosta byla nesmírně zajímavá, a to nejen pro 
anglisty. 11. listopadu u nás vystoupila Američanka českého původu dr. Marcela 
Sulak, která přeložila do angličtiny klasické dílo české poezie, Máchův Máj. O 
úskalích překladu této vrcholné básně českého romantismu dokázala vyprávět 
velice působivě, přičemž své povídání prokládala četbou z anglického překladu. 
Její přednáška měla skvělé načasování, neboť právě v listopadových dnech jsme 
si připomněli 200. výročí Máchova narození. V závěru svého vystoupení pak dr. 
Sulak přečetla několik básní z jedné ze svých dvou vlastních básnických sbírek 
s názvem Immigrant (2010). Marcela Sulak se narodila v Texasu v oblasti se silnou komunitou Američanů českého 
původu, z nichž mnozí na své národní kořeny nezapomněli. Vyrůstala v kraji, v němž názvy mnohých obcí stále krajinu 
jejího původu připomínají. Ostatně sám jsem před lety touto oblastí projížděl a v živé paměti mám názvy městeček a 
vesnic jako Vsetin, Hostyn, Komensky či Frydek. S Marcelou Sulak jsem se seznámil letos na American University ve 
Washingtonu, DC, kde po určitou dobu působila (stejně jako známý spisovatel Arnošt Lustig), ale do Ostravy přijela z 
Izraele, neboť od tohoto akademického roku vede na univerzitě Bar-Ilan v Tel Avivu program tvůrčího psaní. Dr. Sulak 
byla pobytem v Ostravě nadšena a slíbila, že se k nám v budoucnu ráda vrátí. Třeba to bude při příležitosti plánovaného 
vydání jejího překladu Erbenovy Kytice.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Stanislav KOLÁŘ
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VENEZUELSKÝ MALÍŘ VYSTAVUJE NA KATEDŘE ROMANISTIKY
	

Dne 25. 11. byla na katedře romanistiky (v posluchárně E 224) slavnostně otevřena jednodenní výstava akademického 
malíře Edgara Armanda Reveróna, který se tematicky věnuje bohaté venezuelské přírodě. 

	
UN PINTOR VENEZOLANO EXPONE EN LA CATEDRA DE LENGUAS ROMÁNICAS

	
El día 25.11 se efectuo en la catedra de Lenguas Románicas (en el aula 224) la inauguración de la exposición de un día 
el pintor academico Edgar Armando Reverón, donde se presentó  la rica naturaleza de Venezuela. 
	

 Katerina BOHAC

Foto: Archiv KRO
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ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ
Několik vět…
Jiřina Šiklová
Narodila se v roce 1935 v Praze. Vystudovala historii a filozofii na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1965 se podílela na založení katedry sociologie FF UK. 
Kvůli své angažovanosti byla po 21. srpnu 1968 z fakulty vyloučena a později vězněna za 
šíření zahraniční literatury. Po roce 1989 se vrátila k výuce sociologie a podílela se na založení 
Katedry sociální práce FF UK či pražského Centra pro Gender Studies.

Před 20 lety se schylovalo ke konci vlády komunistů nad naší zemí a o tuto změnu jsme 
aktivně usilovali.

Za 20 let mnozí z nás svým umem, pílí a inteligencí dosáhli profesních úspěchů a blahobytu, 
o kterém se nám za komunismu ani nesnilo.
Budování soukromého úspěchu jsme vykoupili tím, že jsme až příliš ochotně odevzdali osud věcí veřejných do chtivých a chamtivých 
rukou.
Skandály dnešních politiků sledujeme se stejným znechucením jako někdejší tupost těch komunistických. Napříč zemí se rozrostl bez-
precedentní systém korupce na komunální, krajské i centrální úrovni. Vstupenkou na lukrativní posty polostátních podniků a organizací 
s miliardovými rozpočty je legitimace nebo spřízněnost s velkou politickou stranou.
Nepozastavujeme se nad tím, že v zemi, kde je pracovní síla 3× levnější než v západní Evropě, je kilometr dálnice 2× dražší.
Nepozastavujeme se nad tím, že miliardové veřejné zakázky získá ministrova firma s momentálně neznámým vlastníkem – akciemi na 
doručitele.
Nepozastavujeme se nad tím, že bývalý premiér vydělal desítky milionů na obchodě s akciemi od podnikatele, kterému předtím zajistil 
miliardovou dotaci.
Nepozastavujeme se nad tím, že výroba tramvajenky s čipem stojí v Praze 10× více než v Londýně nebo v Paříži.
Vleklá vyšetřování, když k nim vůbec dojde, končí tím, že obvinění se neprokázala. Pokud magistrátní úředníci uvíznou v síti policie, tak 
jedině té švýcarské nikoli české.
V naší zemi lze dnes ustát jakýkoli skandál, za několik dní ho překryje ten další.
Hlavě státu, zaměstnané vlastní ješitností a bojem proti nebezpečí evropské integrace, nestojí korupce za půl slova.
I když je to dnes méně okaté, média vědí o čem psát víc, o čem méně, o čem nic.
Zatímco v dobách komunismu jsme museli překonávat strach, nyní je překážkou lenost.
Nadáváme na ceny, ale jsme líní změnit banku nebo telefonního operátora.
Necháme se stříhat jak ovce. Jsme líní se informovat, vytvářet si, prosazovat a bránit svůj názor.
Místo přísunu a zpracování informací si vymýváme mozky stupidními seriály.
Místo zpráv a názorů čteme v bulváru o celebritách, kdo komu zahýbá a s kým. Náš národní cynismus se masochisticky vyžívá v tom, jak 
hrozné panují poměry a sami kromě vymýšlení vtipů neděláme nic.
Ti přihlouplí se ještě rozčilují nad stotisícovými platy, ale miliardové causy jim unikají.
Svou lenost pak omlouváme filozofií, že „jsou stejně všichni stejní“, případně „tihle budou ještě horší“.
Za nezájem a lhostejnost k osudu věcí veřejných zaplatíme vysokou cenu.
Korupce prodražuje většinu investic financovaných z daní i z obrovského deficitu. Ukrajuje šance našich dětí, na nichž v soukromí tak 
usilovně pracujeme. Zadlužuje zemi, která bude jednou jejich.
Dvě největší strany si rozparcelovaly tuto zemi s tím, že stejně budeme muset volit jednu z nich bez ohledu na to, jak přezíravě se k nám 
budou chovat. Myslí si, že stačí provětrat strašáky, zahrát na strunu sociálních jistot pro jedny a strunu nízkých daní pro druhé. Technika 
jejich vládnutí přitom dlouhodobě vylučuje jedno i druhé.
Monopol jedné strany v naší zemi nahradila střídavá a na komunální úrovni i společná vláda dvou stran, které se vždycky nějak dohodnou. 
Je přitom zřejmé, že i ostatní strany využívají své zaslepeně loajální „fanoušky“, ochotné jim odpustit úplně cokoli.
Vedení velkých stran sází na to, že se budeme bát zahodit náš hlas podporou malých, nových či exotických a že nám nezbude než zvolit 
jejich oranžovou či modrou košili i bližší než toho druhého kabát.
Kolikrát jsme už slyšeli, že „není koho volit“, mnozí volit nechtějí a nepůjdou.
Kolikrát jsme svou volbu s pocitem studu nikoli hrdosti, zdůvodňovali menším zlem. Není snad právě takovýto vynucený hlas z rozumu 
ten „vyhozený“? Jakou cenu má vůbec náš hlas, když ho dáváme se skřípěním zubů?
Nikdo z nás si nedělá iluze, že by malé politické strany byly lepší a čestnější než ty velké. Moc korumpuje vždy. Ale absolutní moc korum-
puje absolutně.
Možná jsme se někdy ptali našich rodičů a prarodičů: „A proč jste s tím tehdy něco neudělali?“ Připravujme si dnes odpověď pro naše 
děti.

Nemusíte to podepisovat. Můžete to poslat dál.

Jiřina Šiklová
Klimentská 17, Praha 1.
e-mail: jirina.siklova@ecn.cz
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Gaudeamus Igitur znamená v doslovném překladu „radujme se tedy“. Starý název  této původně pijácké písně, z níž se 
později stala  neoficiální studentská hymna, zněl De brevitate vitae – „o krátkosti života“. Píseň se tradičně hraje a zpívá 
při akademických slavnostech – promocích a imatrikulacích.  Její melodie vznikla ve 13. století,  patrně na univerzitě 
v Bologni. Definitivní verzi latinského textu vytvořil až německý student teologie Christian Wilhelm Kindleben v roce 
1781. Z deseti slok písně se běžně zpívají jen čtyři.

Český překlad Gaudeamus uvádím podle publikace Jana Kepartová, Římané a Evropa (Praha 2005). Za laskavé 
upozornění na tento krásný překlad děkujeme paní prof. Janě Nechutové, profesorce klasické filologie a bývalé děkance 
FF MU Brno.

Eva MRHAČOVÁ

STUDENTSKÁ HYMNA GAUDEAMUS

1.  Gaudeamus igitur Radujme se vespolek,
 iuvenes dum sumus: dokud mládí hřeje,
 post iucundam iuventutem, po mladickém užívání
 post molestam senectutem po stařeckém naříkání
 nos habebit humus. země nás překryje.

2. Vita nostra brevis est, Život náš nedlouhý je 
 brevi finietur; ke konci pílíme,
 venit mors velociter, smrt tu bude v okamžiku,
 rapit nos atrociter, popadne nás bez cavyků,
 nemini parcetur. všichni tam musíme.

3. Ubi sunt, qui ante nos Kdepak jsou, kdo před námi
 in mundo fuere? tady přebývali?
 Vadite ad superos, Na nebesa klepejte,
 transite ad inferos, pod zemí vyzvídejte.
 ubi iam fuere. Kdeže jsou? Bývali.

4. Vivat academia, Sláva akademii,
 vivant professores, žijte, profesoři,
 vivat membrum quodlibet, sláva všem bez rozdílu,
 vivant membra quaelibet, každému jeho dílu
 semper sint in flore! ať se povždy daří.
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