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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Cave canem – mozaika známá z mno-
ha pompejských domů. V dnešním 
jazyce by tato stará latinská fráze  
znamenala totéž co „Pozor pes“ – 
nápis na štítku u mnoha soukromých 
domů.                  Foto: Richard Psík

ŘÍMSKÉ UMĚNÍ II. / Mozaika
Mozaika, obrazy a obrázky vytvo-

řené z drobných kamínků, byla známa 
v Orientu a postupem času se šířila 
směrem západním. Největšího rozkvě-
tu dosáhla v období Říše římské, kdy 
se objevovala jako součást veřejných  
i soukromých interiérů.

VILLA ROMANA DEL CASALE – největší mozaikoviště světa

        Mozaiky z Villa Romana, Sicílie   
                Foto: Magdalena Hochfeld

Alexandr Veliký a jeho ohnivý váleč-
ný kůň Bucefalos v bitvě s perským 
králem Dareiem III. Mozaika, kterou 
tezauruje Museo Nazionale v Neapo-
li, pochází z pompejského Faunova 
domu.      (Foto převzato z publikace 
               José Pijoan, Dějiny umění)

Z teritoria Říše římské se pak roz-
šiřovala po celé západní Evropě jako 
výzdoba podlah i stěn. Náměty čerpala 
římská mozaika především v mytologii, 
ale objevuje se, jak uvidíme z ukázek, 
také ve zpracování námětů z každoden-
ního života.

Mnohabarevné mozaiky znázorňují 
velké lovecké výjevy, exotická zvířata 
z Afriky (v té době Řím ovládal úze-
mí severní Afriky), scény z cirku, dět-
ské hry. Snad nejznámější je mozaika 
zobrazující dívky-sportovkyně. Mají 
na sobě dvoudílné úbory podobající se 
dnešním bikinám.

Eva MRHAČOVÁ

Obří starověká římská vila u sicil-
ského městečka Piazza Armerina, za-
psaná na seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO, pochází ze 4. stol. 
n. l. Patřila údajně Maximianovi, spolu-
vládci císaře Diokleciána. 

Pod příkrovem z plexiskla ukrývá 
vila neuvěřitelných 3 500 m2 podlaho-
vých mozaik. 
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Středověký kostel sv. Václava 
v Moravské Ostravě

Farní, dnes filiální kostel sv. Václava v Os-
travě je nejstarší dochovanou stavební památkou  
v Ostravě. První písemná zmínka o kostele sv. Vá- 
clava pochází z roku 1297 v listině olomouc-
kého biskupa Dětřicha. K založení kostela však 
došlo nepochybně daleko dříve, a to ještě před 
samotnou lokací města, patrně někdy kolem po-
loviny 13. století. Z archeologických průzkumů 
vyplývá, že původní budova kostela sv. Václava 
byla zřejmě jednolodní, pravděpodobně plocho-
stropá stavba s rovně zakončeným čtvercovým 
presbytářem. Tato první budova městského kos-
tela v Ostravě však na počátku 14. století sho-
řela. Vzápětí nato se přistoupilo ke stavbě no-
vého (dnešního) kostela. Jeho budování začalo  
s největší pravděpodobností výstavbou 14 metrů 
dlouhého presbytáře, který je podle všech dostup-
ných znaků nejstarší dochovanou ucelenou částí 
farního kostela. Dostavbu presbytáře je možno 
zařadit do doby těsně před polovinou 14. století. 
Složitější se jeví stavební vývoj halového trojlodí 
kostela, jehož dnešní podoba je výsledkem rene-
sanční adaptace původní lodi. Dokončena byla 
v roce 1540. O původní gotické podobě dnešní-
ho trojlodí máme pouze mlhavou představu, je 
možné, že kostel byl původně dvoulodní, a byl 
pravděpodobně plochostropý. Adaptace celého 
kostela byla završena v roce 1555, kdy byl inte-
riér vymalován cyklem renesančních nástěnných 
maleb. V roce 1603 byla do nejzápadnějšího pole 
trojlodí vestavěna renesanční kruchta, podkle-

nutá třemi poli hřebínkové klenby a přístupná 
vřetenovým schodištěm umístěným v koutě se-
vřeném západní zdí severní boční lodě a severní 
zdí mohutné hranolové věže. V době baroka byly 
k trojlodí z jižní a severní strany připojeny dvě 
trojlisté kaple. Dnešní podoba exteriéru koste-
la je výsledkem klasicistní přestavby z počátku  
19. století. V roce 1803 byla v rámci těchto úprav 
zbořena původní gotická sakristie, dnešní podo-
bu získala také kostelní věž. Na konci 19. století 
prošel interiér kostela novogotickými úpravami. 
Totální rekonstrukcí prošel kostel sv. Václava 
mezi léty 1997 a 2004.

sadní Lutherovu myšlenku o tzv. iustificatio sola 
fide – ospravedlnění křesťana pouze vírou v Kris-
ta a nikoliv skutky, jak hlásala katolická církev 
i čeští utrakvisté. Obraz Zákonu a Milosti bývá 
vždy rozdělen na dvě poloviny, které vertikálně 
odděluje Strom života. Pravá strana obrazu vždy 
představuje novozákonní část a vykoupení skr-
ze Kristovu milost, levá strana pak představuje 
Starý zákon, smrt a zatracení. Ostravská alegorie 
se však od původního námětu liší jak v detai-
lech, tak ve skladbě jednotlivých scén, ignoruje 
rozdělení na novozákonní a starozákonní část  
a čerpá z tradičních ikonografických motivů, kte-
ré mozaikovitě klade vedle sebe. Výjev můžeme 
v tomto kontextu interpretovat jako didaktické 
vyobrazení popisující některé základní věroučné 
teze křesťanské víry způsobem přijatelným pro 
všechny věřící křesťany, kteří těsně po polovině 
16. století docházeli na bohoslužby do ostravské-
ho městského kostela. Mše v tomto kostele byly, 
jak víme z pramenů, celebrovány jak v rámci ka-
tolické liturgie, tak podobojí. V době kolem po-
loviny 16. století v ostravském městském kostele 
sloužil farář Jan Jilovský zv. Gitorius, který měl 
problémy s ostravskou vrchností – olomouckým 
biskupem Markem Khuenem, jenž Gitoria obvi-
nil, že podává místní šlechtě podobojí. Gitorius je 
s největší pravděpodobností autorem neobvyklé 
ikonografie jedinečného výjevu stejně jako cel-
kové ikonografické koncepce malířské renesanč-
ní výzdoby interiéru městského farního kostela. 
Patrně se snažil o vytvoření „tolerantní“ nekon-
fliktní ikonografie, jež by vyhovovala všem věří-
cím docházejícím sem na bohoslužbu, nevyvolá-
vala věroučné rozpory mezi utrakvisty a katolíky. 
Zároveň však zmatená a nelogická ikonografie 
obrazu dobře ilustruje věroučný zmatek a vágní 
věrouku, která panovala nejen na ostravské faře, 
ale byla charakteristická pro celkovou nábožen-
skou situaci Moravy první poloviny 16. století. 

Daniela RYWIKOVÁ

Vedle původní gotické architektury presbytá-
ře ze 14. století a goticko-renesančního trojlodí je 
bezesporu nejcennějším dokladem kulturní his-
torie chrámu i města Ostravy malířská výzdoba 
kostela sv. Václava pocházející z poloviny 16. sto- 
letí. Z původního rozsáhlého cyklu maleb se do 
dnešní doby dochovaly pouze jeho fragmenty.  
I z těch lze ovšem vyvodit závěr, že i přes níz-
kou výtvarnou kvalitu maleb je jejich ikonografie  
v rámci českého umění 16. století jedinečná. Nej-
starší část cyklu malby se nachází v presbytáři. Je 
však dochován v téměř nicotném stavu, proto je 
určení stylových východisek či ikonografie (po-
stavy světců?) prakticky nemožné. 

Trojlodí kostela bylo původně vyzdobeno 
rozsáhlým christologickým cyklem, z něhož se 
dochovalo pouze monumentální Klanění tří králů 
na čelní stěně jižní lodi a scéna příjezdu králů do 
Betléma na přiléhající vnější stěně lodi. Z docho-
vaných fundačních nápisů pod scénou víme, že 
tuto malbu financovali ostravský měšťan Václav 
Hunka a Stanislav Sudivoj z Borotína, držitel 
části Přívozu. Ikonograficky zcela unikátní, a to 
nejen v českém kontextu, je malba na čelní stěně 
severní lodi kostela, znázorňující ikonografic-
ky velice složitý synkretický výjev, vycházející  
z jedinečné luterské ikonografie Zákonu a Milos-
ti. Z ikonografického hlediska představuje obraz 
Zákonu a Milosti alegorii založenou na antitezi 
Starého a Nového zákona a má vyjadřovat zá-

Kostel sv. Václava 
Foto: archiv katedry

Pohled do trojlodí kostela sv. Václava
Foto: Daniela Rywiková

Nástěnná malba s alegorickým vyobrazením 
Starého a Nového zákona v severní lodi kos-
tela                          Foto: Daniela Rywiková
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AKADEMICKÝ DEN OSTRAVSKÉ UNIVERZITY 
VE ZNAMENÍ OSLAV 20. VÝROČÍ UNIVERZITY 

Rektor udělil pamětní medaili profesorce Pavelčíkové 
a ocenil tři studenty Filozofické fakulty 

28. září, v den svátku svatého Václa-
va, patrona země české, oslavila Ostrav-
ská univerzita dvacáté výročí svého trvá-
ní. Také dramaturgie Akademického dne, 
tradičního slavnostního zahájení nového 
akademického roku, byla v duchu tohoto 
významného jubilea naší Alma mater.

V průběhu slavnostního programu pře-
dal rektor Ostravské univerzity, prof. Jiří 
Močkoř, deseti významným osobnostem 
pamětní medaile Za zásluhy o rozvoj Os-
travské univerzity. Z Filozofické fakulty 
byla oceněna prof. PhDr. Nina Pavelčí-
ková, CSc. 

ky vůči romské minoritě. Profesorka Pa- 
velčíková je výkonnou a zkušenou peda-
gožkou. Její přednášky a semináře z mo- 
derních českých a československých dějin 
jsou studenty vysoce hodnoceny. Od roku 
2003 stojí v čele katedry historie, která 
pod jejím vedením pokračuje v rozvoji 
odborných a pedagogických aktivit, a zá-
roveň předsedá oborové radě doktorského 
studijního oboru České a československé 
dějiny.“

Z ocenění vyjímáme: „Sférou vědec-
kého bádání profesorky Pavelčíkové jsou 
nejnovější české a československé dějiny, 
zejména problematika vývoje romského 
etnika v českých zemích po roce 1945. Má 
rozsáhlou, u nás i v zahraničí uznávanou 
vědeckou a publikační činnost a význam 
jejího díla je nejen v rovině vědecké, ale 
má dopad i na realizaci praktické politi-

studijního oboru Teorie a dějiny české 
literatury, Mgr. Marek Gajda, absolvent 
navazujícího magisterského studia obo-
ru Německý jazyk a literatura, a student  
1. ročníku doktorského studijního oboru 
Německý jazyk a Bc. Lukáš Lička, stu-
dent 1. ročníku navazujícího magister-
ského oboru Filozofie a 2. ročníku baka-
lářského studijního programu Humanitní 
studia, oboru Latinský jazyk a kultura.

V další části pak z rukou rektora pře-
vzalo 17 studentů Ostravské univerzity 
pamětní listy Za vynikající studijní vý-
sledky a reprezentaci školy. Mezi letošní-
mi laureáty byli tito studenti Filozofické 
fakulty: Mgr. Jana Davidová Glogaro-
vá, posluchačka 3. ročníku doktorského 

Pozvání na Akademický den přijali 
i emeritní profesoři Filozofické fakul-
ty Ostravské univerzity (prof. Hubáček, 
prof. Damborský, prof. Svoboda) a další 
významné osobnosti, které se podílely na 
jejím dějinném vývoji. Ti všichni se pak 
odpoledne sešli na přátelském posezení  
s vedením Filozofické fakulty v akademic-
ké hospůdce Voliéra. 

Jana BOLKOVÁ

Prof. Pavelčíková přebírá z rukou 
rektora pamětní medaili

Pamětní medaile Za zásluhy o rozvoj 
Ostravské univerzity

Oceněná studentka FF – Mgr. Jana 
Davidová Glogarová

Oceněný student FF – Mgr. Marek 
Gajda

Oceněný student FF – Bc. Lukáš Lička

Čestní hosté Akademického dne 
Ostravské univerzity        

Fota: E. Kijonka
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„Fakulta studentům a studenti fakultě“
Život na fakultě není jen výuka, 

zkoušky, konference, vědecké publi-
kace a další podobné činnosti. Vlast-
ní atmosféru tvoří samotní lidé, ať již 
jsou členy akademické obce jako za-
městnanci nebo jako studenti. A z je-
jich společného úsilí vznikaly, vznikají 
a bezpochyby i budou vznikat nesčetné 
aktivity – některé z nich připomínají 
následující stránky.

                        Redakce Listů FF

ADASH – 
hebrejština písněmi
Pro mnohé, kdo se na nás dívají z dálky 

nebo z nadhledu hlavního města, je dodnes 
problém uvědomit si, že v „hornickém měs-
tě“ je univerzita (a že to není VŠB). Pově-
domí o tom, že má dokonce filozofickou 
fakultu, pomáhal šířit vokální soubor Adash,  
dívčí sbor, který deset let reprezentoval Os-
travskou univerzitu. A nelze popřít, že byl 
tento soubor v mnohém ohledu výjimečný.

Například už svým zrodem: Adash jsem 
totiž nikdy nezaložil – Adash prostě vznikl.

Řada pěveckých sborů je založena a po 
určité době se začne sama nějakým způso-
bem rozpadat, až nakonec zanikne. S Ada-
shem to bylo právě naopak. Vznikl prostě 
nějak sám a po deseti letech jsem se vědomě 
rozhodl jeho činnost ukončit. Už to je trochu 
neobvyklé.

Jedinečná je i výlučnost a ohraničenost 
repertoáru, která souvisí s tím, jak neob-
vykle soubor vznikl. Vždy jsem při výuce 
hebrejštiny používal pro oživení hebrejské 
písně. Asi před třinácti lety jsem se rozhodl 
vypsat kurz hebrejštiny založený vysloveně 
na zpěvu v tomto jazyce. Nazvali jsme ho 
Hebrejština písněmi. Po roce jsme se roz-
hodli písně používané při výuce zazpívat na 
veřejnosti. Mělo to tak velký ohlas, že frek-
ventantky kurzu přišly s tím, že by chtěly 
působit i jako pěvecká skupina.

A skutečně, postupně přicházela další 
a další pozvání k vystoupení – a studentky 
dalších ročníků Hebrejštiny písněmi se zača-
ly zapojovat do zpívání. Tak se postupně for-
moval dívčí vokální soubor interpretující na 

vrcholné úrovni židovské písně. Vzhledem 
k tomuto zaměření bylo vždy podmínkou 
členství v Adashi absolvování dvou semes-
trů hebrejštiny, což asi také nebývá u pěvec-
kých sborů obvyklé.

Jedinečné jistě bylo i to, že Adash byl 
údajně prvním pěveckým sborem, který do-
stal samostatný koncert na Mezinárodním 
hudebním festivalu Pražské jaro. Mimo-
chodem: Tento červnový koncert byl prý už 
v únoru vyprodán.

Díky své popularitě se Adash stal pravi-
delnou součástí slavnostních univerzitních 
událostí – imatrikulací, promocí, inaugura-
cí apod. Při všech těchto příležitostech tedy 
zněly krásné židovské písně.

Díky moderní technice sledují Adash dodnes 
i lidé, kteří se s ním nikdy nesetkali osobně, 
a videoukázky Adashe na internetu mají de-
setitisícovou návštěvnost. 

Velkým unikátem byl také (ne)poměr 
mezi dobou zkoušení a vyprodukovaným 
výsledkem: Za celou dobu „hvězdné karié-
ry“ Adashe jsme prakticky nikdy nezkoušeli 
víc, než něco přes hodinu týdně – a to jsme 
se museli ještě seznamovat s hebrejskými 
texty a překládat si je.

Přesto Adash za deset let své činnosti 
vydal šest CD a dvě DVD, provedl stovky 
koncertů (rekordem bylo 48 koncertů za rok, 
nepočítáme-li malá vystoupení na promo-
cích, imatrikulacích, vernisážích apod.). 

Adash také podnikl řadu zájezdů, z nichž 
byly asi nejatraktivnější dva zájezdy do USA 
s třemi desítkami koncertů. Ovšem na rozdíl 
od běžných pěveckých sborů, které fungu-
jí trochu jako cestovní kanceláře a zpěváci 
si každý výjezd draze platí, členky Adashe 
za celou dobu deseti let nemusely na žádný 
zájezd přispět ani korunou. I to činí Adash 
mezi amatérskými pěveckými sbory výji-
mečným.

Když přišlo desáté výročí prvního ve-
řejného vystoupení Adashe, uspořádali jsme 
slavnostní koncert a rozhodl jsem se, že ten 
bude zároveň koncertem posledním. A mu-
sím říct, že tohoto rozhodnutí nelituji. Je to-
tiž daleko příjemnější na nejrůznějších mís-
tech republiky i světa poslouchat nářky, jaká 
je to škoda, že jsem Adash rozpustil, než 
třeba slyšet jedinou poznámku, že už Adash 
není to, co býval. Ostatně: V těchto týdnech 
právě vzniká Adash Gvarim – mužská mu-
tace Adashe. A i když není možné dvakrát 
vstoupit do stejné řeky, může se stát, že se  
i muži naučí zpívat hebrejsky.

Tomáš NOVOTNÝ

Asi jen málokterý pěvecký sbor má svůj 
„revival“ – natož ještě v době své existen-
ce. Ale již dva roky po vzniku Adashe bylo 
založeno v Šumperku pěvecké uskupení 
Avonotaj, jež se formovalo jako revival ješ-
tě existujícího Adashe a jehož repertoár se 
dodnes skládá výhradně z písní přejatých 
z našeho repertoáru.

Ještě kurioznější byla krátká existence 
dívčího pěveckého sboru, který vznikl na 
univerzitě v Ústí nad Labem. Nejen že tato 
děvčata přejala písně Adashe, nejen že se i 
stejně jako Adash oblékala – ale dokonce 
se jejich sbormistryně jmenovala Novotná. 
(Není však v žádném příbuzenském vztahu 
se mnou – a dokonce jsme se osobně poprvé 
setkali až po zániku jejího souboru.)

Ovšem i velká řada jiných pěveckých 
sborů přebírala a přebírá židovské písně 
v úpravách, které jsem dělal pro naše zpívá-
ní. Dodnes mi píší sbormistři doslova z ce-
lého světa o povolení provést „naše písně“. 
A přiznám se, že mé ego pokaždé povyros-
te, když žádá naše úpravy někdo z Izraele, 
Mekky židovské hudby. Natož když jsem 
teď do Izraele zván, abych učil izraelská 
děvčata zpívat jejich vlastní hebrejské písně. 

Adash, první koncert

Adash, poslední koncert  
Fota: archiv souboru
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Anglické studentské 
divadlo

pil nejen na ostravských scénách (Atlantik, 
Aréna), ale také na univerzitách v Opavě, 
Olomouci, Katovicích a Erfurtu. Pozoru-
hodné je, že mu byl dán prostor i v dnes 
již kultovním brněnském Divadle Husa na 
provázku. Zároveň se ELTO zúčastnilo di-
vadelních festivalů ve Valašském Meziříčí  
a v Bratislavě.

Po odchodu Toma Connollyho do USA 
se na určitou dobu chopili režie svých před-
stavení sami studenti. Markéta Ullmannová 
nastudovala se svými spolužáky hru z třicá-
tých let minulého století amerického drama-
tika Clifforda Odetse Waiting for Lefty a na 
tradici autorských představení navázala hra 
Good Cop, kterou pro ELTO napsal náš stu-
dent Adam Parma. Poté se bohužel soubor 
na několik let odmlčel a zdálo se, že jeho 
krátká historie je již definitivně uzavřena. 
Znovuvzkříšení dříve tak úspěšného soubo-
ru nastalo s příchodem lektorky anglického 
jazyka Amandy Lanierové v roce 2005, kdy 
studenti sehráli pásmo satir anglických au-
torů English Made Simple. V inscenaci hry 
současné americké dramatičky Beth Hen-
leyové Crimes of the Heart se jí podařilo 
vhodně typově obsadit všechny herecké role 
a rovněž její skvělá režijní práce se studenty 
přispěla k tomu, že toto představení bylo pu-
blikem vřele přijato. Přitom hra, v níž se mí-
sily realisticky pojaté scény s prvky absurd-
ního divadla, černého humoru a komické 
hyperboly, nebyly pro studenty vůbec snad-
ným soustem. Za působení Amandy Lanie-
rové se stala činnost souboru ELTO součástí 
povinně volitelného předmětu, v němž se na-
cvičovaly různé skeče, umění improvizace, 
cvičení s hlasem a pochopitelně vyvrchole-
ním celé činnosti se stala příprava vlastního 
představení. Není divu, že jedna z hrajících 
studentek po premiéře Crimes of the Heart 
prohlásila: „Byly to mé nejvydřenější čty-
ři kredity, ale stály za to.“ Nutno dodat, že 
se pod Amandiným vedením soubor dostal 
do správných rukou, neboť ona sama měla 
s divadlem letité zkušenosti, protože vystu-
dovala divadelní umění v Severní Karolíně  
a po ukončení studia režírovala ve Spoje-
ných státech několik her a jevištních čtení. 

Po Amandě Lanierové výuku divadla 
v angličtině převzala naše kolegyně Mgr. 
Karla Kovalová, Ph.D. Za jejího tříletého 
vedení souboru se malá skupina pěti stu-
dentů rozrostla na třicet členů, což svědčí 
o tom, že dokázala studenty k divadelnímu 
hraní dobře motivovat. Výsledkem její prá-
ce s mladým hereckým kolektivem byla tři 
úspěšná představení: v roce 2006 soubor 
nastudoval šest jednoaktových her Samue-
la Becketta pod názvem In the End, Beckett 
Appears a o rok později ELTO uvedlo výběr 
z díla současných amerických autorů A Little 
Bit of Everything. V roce 2008 se pak soubor 
představil s detektivní hrou Agathy Christie 
The Patient, která byla uvedena, mimo jiné, 
i na scéně činoherního divadla Aréna. 

Jaká je současnost divadla studentů an-
glistiky a amerikanistiky? Potěšitelné je, že 
soubor je stále činný, tentokrát pod vedením 
naší nové kolegyně Mgr. Markéty Bilanové, 
Ph.D. Ačkoliv divadelní adaptaci románu 
Kurta Vonneguta Slapstick, or Lonesome 
No More obměněný soubor sehrál pouze 
v rámci semináře v užším okruhu studentů, 
v letošním roce si ELTO s novým herec-
kým kádrem již trouflo předstoupit s hrou 
Christophera Duranga Sister Mary Ignatius 
Explains It All for You před širší veřejnost 
v klubu Atlantik. V tomto semestru soubor 
pilně nacvičuje známou hru Woodyho Alle-
na Play It Again, Sam a jeho jednoaktovku 
Death Knocks.

Počátky anglického studentského diva-
dla při katedře anglistiky a amerikanistiky 
se začaly psát v roce 1996, tedy před pat-
nácti lety, a jsou spjaty s působením prvního 
amerického profesora Fulbrightovy komise 
na této katedře Thomase Connollyho. S To-
mem, jak jsme mu zde všichni říkali, jsem 
se setkal ještě před jeho příjezdem do Ostra-
vy v New Yorku a naši první schůzku mám 
stále v živé paměti. Povečeřeli jsme spolu 
v bohémské hospůdce Chumleyʼs v Green-
wich Village v dolní části Manhattanu  
a bylo to setkání více než stylové, neboť 
do ní dříve s oblibou chodili na drink spi-
sovatelé E. Hemingway, F. S. Fitzgerald,  
N. Mailer, A. Ginsberg či G. Corso. A také 
dramatik E. OʼNeill, jehož životu a dílu 
se Tom Connolly profesně věnuje dodnes. 
Z materiálů, které nám Fulbrightova komise 
zaslala, jsem věděl, že jeho velkou láskou je 
právě divadlo, a tak jsem mu navrhl, aby-
chom založili studentský divadelní soubor, 
který by hry inscenoval v anglickém jazy-
ce. Když Tom na nabídku nadšeně přikývl, 
nemohl jsem tušit, že se mu během krátké 
doby po příjezdu podaří pozvednout soubor 
na takřka profesionální úroveň a že jeho 
představení přesáhnou horizont ostravského 
kulturního života. První hrou, kterou stu-
dentský soubor uvedl, byla komedie At Six, 
jejíž dialogy tvořila výhradně jednoslabičná 
slova. Skutečným přelomovým činem se 
však stalo až nastudování hry Line americ-
kého dramatika Israele Horovitze, která svý-
mi absurdními prvky v mnohém připomína-
la Beckettovo Čekání na Godota. Ačkoliv 
všichni herci předvedli špičkové výkony, 
zvláště mezi nimi vyčnívala role Stephena, 
posedlého hudbou Mozarta, v podání Petra 
Sojky. Až mnohem později jsme poznali, že 
tento nesmírně talentovaný student s nespor-
ným hereckým nadáním jako by touto rolí 
předjímal svůj vlastní tragický osud. Soubor 
tehdy uváděl svá představení pod názvem 
At Six, tedy podle titulu první hry, ale tento 
název v jeho kolektivu nikdy nezdomácněl,  
a tak své pozdější inscenace začal uvádět 
pod zkratkou ELTO – English Language 
Theater of Ostrava. 

Další dvě komedie napsal pro studentské 
divadlo přímo Tom Connolly – Two Women 
Off Color: A Black Comedy a parodii na 
melodramata z 19. století Little Innocence 
or The Daughter of an Engineer. Všechna 
představení v Connollyho režii byla uváděna 
v letech 1996–1998 a soubor s nimi vystou-

Význam studentského anglického diva-
dla je nesporný. V prvém plánu umožňuje 
studentům zvyšovat úroveň jazykových 
znalostí a dovedností. Jeho dopad je však 
mnohem širší: Pomineme-li nezanedba-
telnou společenskou stránku této činnosti, 
soubor obohacuje kulturní život v Ostravě  
a významnou měrou pomáhá zviditelňovat 
nejen katedru anglistiky a amerikanistiky, 
ale i celou Ostravskou univerzitu. Za to mu 
patří dík.           Stanislav KOLÁŘ

(autor byl v počáteční fázi souboru jeho 
producentem)

Z představení A Little Bit of Everything

Z představení Sister Mary Ignatius  
Explains It All for You

Fota: archiv souboru



6

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

 „Fakulta studentům a studenti fakultě“

láků, Tacy jesteśmy 2004 pro nejlepší diva-
delní soubor hrající v polštině. 

Nejnavštěvovanější a tedy i nejúspěšněj-
ší hrou byla původně chorvatská komedie 
Sumeryja (Ta spoušť!), která se celá odehrá-
vala v horalském nářečí a reáliích svéráz-
ného jablunkovského regionu. Zasloužené 
ovace sklízeli především skvělí herci: Ajka 
Kapsia-Skupień a Tomáš Typovský, dále 
pak Kateřina Sobotíková, Jakub Mrózek, 
Regina Bzonková, Ondřej Sýkora, Bobis, 
Ksenia Góralik, Monika Jašková, Teresa 
Kufa a další. 

SZCZYT 
– divadelní soubor studentů 

katedry polonistiky FF 

Z představení hry Zacny mość Cyprian 
(2000), v němž hlavní role vynikajícím 
způsobem ztvárnili studenti polonistiky 
Tomáš Typovský a Ajka Kapsia

Z premiéry hry Zacny mość Cyprian, 
která se konala v divadle Aréna

Fota: Petr Vidlák

K nejcennějším výstupům studentských 
aktivit patří samostatné prezentace vlastní 
vědecké práce, ať už v podobě tištěných pu-
blikací (i jen stručný soupis publikací našich 
doktorandů by výrazně přesáhl prostor to-
hoto článku), nebo ve formě vystoupení na 
konferencích. Zpravidla prvním prubířským 
kamenem bývají studentské konference po-
řádané každoročně naší katedrou: studentům 
bakalářského, magisterského i doktorské-
ho studia otevírají premiérovou příležitost 
poměřovat své odborné síly. Úspěšní refe-
rující pak bývají vysíláni na mezinárodní 
studentské konference zaštiťované Ústavem 
pro českou literaturu AV ČR v Praze. Opa-
kovaně se přitom stává, že právě zástupci 
ostravské literárněvědné bohemistiky získá-
vají na tomto vědeckém fóru nejvyšší hod-
nocení a ocenění poroty – Čestná uznání 
V. Macury nebo dokonce 1. cenu V. Macu-
ry, kterou v roce 2006 obdržel Petr Mecner 
a o čtyři roky později Vendula Zajíčková. 
K dalším úspěchům ve vědecké oblasti pod-
statně přispívá též činorodost doktorandů, 
kteří průběžně představují výsledky svého 
bádání na konferencích v zahraničí – dok-
torandi vystoupili se svými referáty napří-
klad v roce 2008 v Trenčíně (Mgr. Lešková), 
o rok později v Trnavě (Mgr. Ivánek, Mgr. 
Kościukiewicz, Mgr. Zajíčková), v Klášto-
risku (Mgr. Ivánek, Mgr. Vida) a v polské 
Ratiboři (Mgr. Slamová, Mgr. Zajíčková, 
Mgr. Kościukiewicz), v roce 2010 v Sal-
zburgu (Mgr. Hylmarová) a letos v Ružom-
beroku (Mgr. Davidová Glogarová), v Pre-
šově (Mgr. Hellebrantová) a opět v Ratiboři, 
kde měla katedra české literatury a literární 
vědy tentokrát hned šestinásobné student-
ské zastoupení (Mgr. Šrubařová, Mgr. Hyl-
marová, Mgr. Slamová, Mgr. Veličková,  
Mgr. Kościukiewicz, Mgr. Nemček).

 Exkurze 2008: Literární Olomouc

Bývalá katedra polonistiky (dnes oddě-
lení katedry slavistiky) byla v letech 1999–
2004 proslavená také vlastním studentským 
divadelním souborem, jehož úspěchy výraz-
ně přesahovaly hranice fakulty a univerzity. 
Divadelní soubor SZCZYT (čes. vrchol, 
vyvrcholení) vedli pod společnou režisér-
skou taktovkou mladí manželé a odborní 
asistenti katedry, Mgr. Alexandra Vidláko-
vá a Mgr. Petr Vidlák, Ph.D. Herci souboru 
byli studenty všech ročníků a specializací  
a za celou dobu existence divadla dokáza-
li, že mají nesmírný herecký a improvizační 
talent a schopnost pracovat s polským jazy-
kem a jeho nářečními formami v mnohdy 
velice udivujících rovinách. 

Soubor nastudoval celkem čtyři hry, kte-
ré byly přeloženy členy souboru do polštiny, 
případně do těšínského nářečí. Většinou se 
jednalo o lehčí konverzační komedie se za-
ručeným úspěchem u publika a odpovídající 
možnostem i zkušenostem amatérských her-
ců, nicméně i tak nazkoušení jedné hry trva-
lo vždy minimálně tři měsíce a vyžadovalo 
značné oběti. Celkový počet repríz se blížil 
neuvěřitelnému počtu 200. 

SZCZYT vystupoval jak na domovské 
scéně v divadle Komorní scéna Aréna v Os-
travě (v bývalém prostoru dnešní Staré Aré-
ny na Masarykově náměstí), kterému patří 
dík za dokonalou spolupráci, tak cestoval 
po celé ČR i Polsku. Několik vystoupení 
proběhlo v Praze, na polských univerzitách  
a prakticky ve všech obcích a kulturních do-
mech Těšínského Slezska, kde pobavil tisíce 
diváků. Největším úspěchem bylo ocenění 
organizace polské menšiny v ČR, Rady Po-

Divadlo ukončilo svou činnost na vrcho-
lu svých sil i slávy. Důvody tohoto konce 
byly ale ryze prozaické. Nedostatek volné-
ho času související s ukončením krásných 
let polonistických studií a zahájením všed-
ního rodinného a pracovního života toto 
nádherné období života nadšenců divadla 
SZCZYT, polonistiky v Ostravě jako ta-
kové, ale i celé tehdejší katedry slavistiky, 
symbolicky uzavřel. Po absolvování studia  
a odchodu většiny studentů i režisérů z fakul-
ty se bohužel nenašel nikdo, kdo by v tomto 
díle pokračoval…           Petr VIDLÁK,
         student a doktorand katedry polonistiky

 Katedra české literatury 
a literární vědy

Akademický život katedry české litera-
tury a literární vědy FF OU není naplňován 
jen odbornou a výukovou činností jejích 
kmenových zaměstnanců, ale též mnoha 
akcemi, které katedru navenek reprezentují 
v součinnosti s aktivitami našich studentů. 
Spolupráce mezi katedrou a studenty se při-
tom uskutečňuje hned v několika oblastech: 
výzkumné, tvůrčí, interpretační i zábavné.
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Bohemistický večírek: studentky U3V ve 
sporu o universalia      Fota: Petr Hrtánek

Vedle odborné sféry poskytuje naše ka-
tedra studentům také příležitosti k tvůrčí  
a umělecké práci. V 90. letech organizovala 
pravidelnou celouniverzitní soutěž o nej- 
lepší studentskou esej, z níž vzešly eseje 
na téma Ostrava. Ostrava? Ostrava! Ka-
tedra také každoročně vysílá recitátory na 
festival Šrámkova Sobotka – rovněž zde se 
představujeme velmi úspěšně, neboť naši 
interpreti pravidelně končívají ve výběru 
nejlepších (spolu s jinými studentkami nás 
na tomto festivalu hned třikrát reprezento-
vala Michaela Rudolfová, dvakrát Kristýna 
Pustějovská; v letošním roce se festivalu 
zúčastnila Veronika Kuberská). S minulostí 
i přítomností katedry české literatury a lite-
rární vědy je spjato rovněž několik pokusů 
o vydávání literárních časopisů. V poslední 
dekádě minulého století vycházel časopis 
Pagát, v letech nedávných časopis Nové 
břehy, aktuálně se naši studenti podílejí na 
vydávání časopisu Protimluv. Mnohým je 
právě v něm dána jedna z prvních možnos-
tí uplatnit se v oblasti kulturní publicistiky 
a vstoupit do kulturního povědomí města 
a potažmo kraje. Někteří bývalí i současní 
studenti reprezentují katedru české literatury 
a literární vědy FF OU též v umělecké sfé-
ře, a to vlastní básnickou, prozaickou a dra-
matickou tvorbou; za dvě dekády existence 
katedry by jejich výčet představoval už dosti 
početnou skupinu jmen. 

Obraz katedry historie, který byl nastí-
něn v posledním čísle Listů FF, by nebyl 
úplný, kdyby se nepřipomněla její činnost 
expediční. Ze společné porevoluční iniciati-
vy učitelů katedry (prof. Barteček, doc. Če-
chová) a nadšených studentů se zrodily plá-
ny i realizace celé řady expedičních cest za 
poznáním – Řecka (1992), Turecka (1993), 
Itálie, včetně Sicílie (1994), Kréty (1995) 
a celého Pyrenejského poloostrova (1996). 
Důležité je připomenout, že těchto cest se 
účastnili i studenti a učitelé z jiných českých 
univerzit! Zážitky a poznání z exkurzí jsou 
pro všechny, kdo je absolvovali, nejen vel-
kým osobním bohatstvím, ale i tím nejcen-
nějším materiálem pro výuku dějepisu.

         Kateřina a Tomáš ONDERKOVI, 
       absolventi studia historie na FF OU 

v tom, že přinášejí nedocenitelné neformální 
zpětné vazby.  

Všeobecně oblíbenou akcí se každoroč-
ně na podzim stává bohemistický večírek, 
jehož tradici založil s několika studenty  
dr. David z naší „sesterské“ katedry, tj. ka-
tedry českého jazyka FF OU. V poslední 
době však stále větší díl organizace večírku 
na sebe přebírají hlavně sami studenti, kte-
ří se také starají o jeho programovou náplň, 
třebaže do různých groteskních skečů a pa-
rodických vystoupení se obvykle zapojují – 
s větší či menší chutí – i někteří vyučující.

Na závěr dodejme, že katedru české lite-
ratury a literární vědy FF OU veřejně repre-
zentují významnou měrou taktéž bývalí stu-
denti, kteří dnes úspěšně působí na školách, 
v redakcích novin či v různých kulturních  
a vědeckých institucích. 

                                      Petr HRTÁNEK

Expedice
 katedry historie 

v 90. letech

Další z pravidelných akcí pořádaných 
naší katedrou pro studenty a za pomocí stu-
dentů jsou poznávací exkurze, při jejichž 
organizaci spolupracujeme s katedrou čes-
kého jazyka FF OU. Prostřednictvím této 
specifické formy výuky studenti poznávali 
literární rozměr takových kulturních center, 
jako je Olomouc nebo Brno, navštívili oblast 
Slavonicka a Telčska nebo prozkoumávali 
literární a obecně kulturní aspekty nedaleké 
slovenské krajiny. Význam exkurzí přitom 
vidíme nejen v tom, že exkurze studentům 
poskytují bezprostřední poznání, ale také 

Turecko, plavba u Myry                                                          Foto: Kateřina Onderková

Španělsko, Leon, „nejfrancouzštější“ 
katedrála              Foto: Tomáš Onderka

Španělsko, Escorial    Foto: Ivo Barteček

Řecko, Thermopyly, Památník krále 
Leonida                Foto: Tomáš Onderka
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Katedra 
germanistiky FF OU 

a svět jejích studentů
Naše snaha je dlouhodobě zaměřena na 

odborný a společenský dialog se studenty. 
Za vynikající spolupráci v tomto ohledu mu-
síme poděkovat našim německým a rakous-
kým kolegům. Jsme však hlavně rádi tomu, 
že také studenti vnímají naše vztahy jako 
vzájemné obohacování a že se s námi vždy 
rádi podělí o své zájmy a úspěchy, že zvou 
členy katedry na své koncerty a výstavy – 
v posledních letech například Marek Gajda 
na varhanní koncerty, Michaela Špakovská 
na výstavy obrazů. V Galerii Na Půdě byla 
v říjnu otevřena výstava fotografií Miroslava 
Brziaka a jeho skupiny K4. 

Máme radost ze všech možností meziná-
rodní spolupráce. Naši zahraniční lektoři se 
obětavě starají o využití a rozvíjení nabídek 
svých vysílajících organizací. Spolu s čes-
kými kolegy pořádají setkání se studenty, na 
nichž vysvětlují systém stipendijních mož-
ností a informují o termínech a o podmín-
kách získání stipendií. 

Ve spolupráci s rakouskou Aktion a s ví- 
deňskou univerzitou se každoročně ve 
Znojmě uskutečňuje „Letní škola překla-
du“ – dvoutýdenní pracovní setkání deseti 
ostravských studentů germanistiky a deseti 
vídeňských studentů bohemistiky spojené 
s exkurzemi a rozhovory s významnými pře-
kládajícími spisovateli a teoretiky překladu 
– mezi nimi byli Jan Balabán, Hana Winter, 
Bohdan Trojak, Jiří Kratochvíl, Jan Padych, 
Anna Zonová, Michael Stavarič, Martin 
Leidenfrost, Ivan Martin Jirous nebo Dáša 
Vokatá.

V rámci Aktion připravila rakouská 
lektorka exkurzi do vídeňské Univerzitní 
knihovny, v rámci DAAD připravili němečtí 
lektoři exkurze do Jeny, Výmaru, Eisenachu, 
Drážďan.

Naši studenti pravidelně využívají na-
bídky Haus Schlesien a absolvují týdenní 
pobyty v Bonnu a okolí, kde mají možnost 
diskutovat s politiky a dalšími osobnostmi 
německého společenského života.

Dlouholetá spolupráce nás spojuje 
s Univerzitou Erfurt. V rámci Germanis-
tického partnerství jsme v uplynulých sed-
mi letech každoročně uskutečnili Výměnné 
didaktické a zeměvědné praktikum – vždy 
pro patnáct studentů z Erfurtu v Ostravě  
a recipročně pro patnáct studentů z Ostravy 
v Erfurtu. Naši studenti využívají v tomtéž 
rámci možností měsíčních stipendijních po-
bytů v Erfurtu za účelem dokončení svých 
závěrečných prací.

Na každoroční Studentskou vědeckou 
konferenci, jejíž součástí je soutěž o Cenu 
Františka Schwarze v sekci Diachronní lin-
gvistika, přijíždí se svými referáty už tra-
dičně také pět erfurtských studentů. Stráví 
v Ostravě celý týden, pořádají ve spolupráci 
s našimi studenty odborné kolokvium zamě-
řené na srovnání organizace studia v Erfur-
tu a Ostravě a na otázky psaní odborných 
textů. Erfurtští hosté kromě toho poznávají 
Ostravu a její kulturní život. V „ostravském 
týdnu“ pro ně katedra pokaždé připravuje 
autobusovou exkurzi do okolí Ostravy, jíž 
se účastní všichni erasmovští studenti Filo-
zofické fakulty. Mezi oblíbené akce katedry 
patří tzv. Stammtisch – pravidelné středeční 
večerní setkání studentů a učitelů v někte-
rém z lokálů na Stodolní ulici. 

Učitelé katedry se každoročně podílejí 
na přípravě a hodnocení studentských prací 
pro Den s překladem. Katedra připravuje pro 
své studenty v posledních letech každoročně 
jedno divadlo – dosud jsme uvedli pásmo 
scénického čtení Ernst Jandl, inscenace 
Etwas über die Liebe, Homo multimodalis, 
Hommage an Heinrich Heine a divadelní 
představení Die kahle Sängerin a Faust – 
ein Laienstück. V podobě interních tisků vy-
dáváme dokumentaci seminářů kreativního 
psaní a pravidelně připravujeme výstavky 
malých poetických forem.

Kvalitní seminární práce studentů vydá-
váme v podobě interních tisků určených pro 
příslušnou seminární skupinu. Ty nejlepší 
pak připravujeme k vydání v odborných ča-
sopisech – byly to zatím publikace Kateřiny 
Látkové, Dity Špunarové, Pavla Turčína, 
Vladimíra Severy. 

Eva HRDINOVÁ, Pavla ZAJÍCOVÁ

Akce se studenty a pro stu-
denty (s účastí frankofonní 
a hispanofonní veřejnosti) 

na katedře romanistiky
Vedle výukové a odborné činnosti patří 

k náplni katedry také pořádání kulturních 
a vzdělávacích akcí. Vybíráme pouze ty nej-
významnější resp. pravidelné akce katedry.

Katedra již tradičně pořádá a zve od lis-
topadu 2003 studenty celé fakulty na před-
nášku věnovanou událostem 17. listopadu 
1939 – pan prof. Jan Šabršula popisuje stu-
dentům události, které osobně zažil coby 
student prvního ročníku FF UK v Praze.

Studentské vědecké konference realizu-
jeme každoročně od roku 1996. SVK v roce 
2008 katedra věnovala panu profesorovi  
J. Šabršulovi při příležitosti jeho 90. naroze-
nin. Vystoupení účastníků konferencí obou 
oddělení byla letos, po delší odmlce, opět 
publikována. Sborník příspěvků z SVK Ka-
tedry romanistiky FF OU 2011 je v elektro-
nické podobě na webu FF OU. 

Den s překladem patří mezi akce, do 
nichž naši studenti každoročně přihlašují své 
literární i neliterární překlady z francouzšti-
ny a španělštiny. Značný zájem mají studenti 
o workshopy, které pro velký ohlas a z důvo-
dů rozdílných jazyků dělíme na dvě překla-
datelské dílny. 

Se značným zájmem se setkává i Pro-
dejní výstava francouzských, španělských 
a italských knih a učebnic, kterou pořádá ka-
tedra ve spolupráci s Podnikovým institutem 
Olomouc.

 „Fakulta studentům a studenti fakultě“

Z představení Faust – ein Laienstück: 
Tanec čarodějnic na hoře Brocken

Herci divadla vystupují v několika rolích, 
i vypravěčka si zahraje v poslední scéně 
anděla                        Foto: Tomáš Rucki

Studentky Pavla Guznarová a Tereza  
Štěpanovská na SVK 

Foto: archiv katedry romanistiky
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Šest let tvůrčí práce studentů francouz-

štiny ve spolupráci s Alliance française 
Ostrava znamená 24 vydaných čísel fran-
couzského časopisu Ostravagance v tiště-
né i elekronické podobě na webu FF OU. 
Časopis reprezentuje OU nejen v ČR, nýbrž 
i v zahraničí. Zajímavým počinem studen-
tů španělštiny bylo vydání zatím dvou čísel 
španělského časopisu impresion.es v elek-
tronické podobě na webu FF OU. 

Jednou z nejúspěšnějších a nejvýznam-
nějších kulturních akcí, na níž se zásadním 
způsobem podíleli studenti francouzštiny, 
byla dílna literárního překladu a festival Li-
teratura a současnost (viz podrobněji Listy 
FF OU září 2011). 

Kromě výše uvedeného časopisu katedra 
spolupracuje s Alliance française při organi-
zování mnohých kulturních aktivit, festivalů 
Francouzský podzim, akcí Dny frankofo-
nie, Evropský den jazyků a dále přednášek 
a besed, kterých se kromě studentů katedry 
a členů Alliance účastní i frankofonní ve-
řejnost. V rámci Týdne frankofonie to bylo 
např. Setkání s Koulsy Lamke, při Francouz-
ském podzimu zase Setkání s novinářem 
Ericem Gloverem nebo beseda s Claude Ha-
bib, spisovatelkou a profesorkou francouz-
ské univerzity Lille III. S velkým ohlasem 
se setkala i Debata s Davidem Foenkinosem 
– jedním z nejúspěšnějších francouzských 
spisovatelů. Naše katedra byla také jedním 
ze spoluorganizátorů ostravských kultur-
ních akcí Dny frankofonie (2008). Zajíma-
vou akcí ve spolupráci se Stavovskou unií 
studentů OU byla také Capoeira – brazilský 
kulturní fenomén.

Katedra je garantem výuky i dalších 
románských jazyků, a proto připravila ve 
spolupráci s portugalskými studenty, kteří 
pobývali na OU a VŠB-TU v Ostravě v rám-
ci programu ERASMUS, Portugalské vá-
noce (po této akci následovaly další, např. 
Portugalský večer). Lví podíl na realizaci 
akce měly i studentky studující portugalšti-
nu jako lektorský jazyk. I po skončení akce 
Portugalské vánoce je ještě několik týdnů 
připomínala výstavka Mar portugue – Por-
tugalské moře. 

Ve dnech 11. 6.–31. 8. 2008 proběhlo 
Španělské léto v Ostravě. Xunta de Galicia 
s katedrou romanistiky ve spolupráci s Ost-
ravským muzeem a česko-španělskou sekcí 
Gymnázia Hladnov připravily projekt Špa-
nělské léto v Ostravě, který byl realizován za 
finanční podpory Velvyslanectví Španělské-
ho království. Celou akci iniciovala během 
svého stipendijního pobytu na Univerzitě 
v Galícii Mgr. Irena Fialová. 

Patnácté výročí založení hispanistiky 
na OU si oddělení španělštiny připomnělo 

dvěma samostatnými akcemi: celostátním 
seminářem v rámci pravidelného setkání 
Asociace učitelů španělštiny ČR, které bylo 
poprvé v historii AUŠ organizováno na půdě 
Ostravské univerzity; druhou akcí byl v říj-
nu 2008 Den ostravské hispanistiky. Naše 
pozvání přijalo kromě zakladatelů ostravské 
hispanistiky a dalších hostů i přes 80 studen-
tů, našich absolventů a příznivců španělšti-
ny z Ostravska (více Listy OU 2008, č. 4: 
Ostravská hispanistika slaví své patnácté 
výročí). Z úspěšných akcí staršího data si 
připomeňme Dny španělské kultury v září 
1999, kdy mělo premiéru divadelní předsta-
vení studentů španělštiny naší katedry nastu-
dované ve španělském originále. Při příleži-
tosti 10. výročí založení oboru španělština 
pořádalo oddělení Španělský týden na Fi-
lozofické fakultě Ostravské univerzity. Bo-
hatý program zahrnoval mimo řady předná-
šek i mnoho kulturních akcí (např. výstavu 
Historie a současnost ostravské hispanistiky 
(1993/4–2003/4). O Týdnu připravila naše 
absolventka španělštiny, Andrea Fajkusová, 
nyní redaktorka, dva příspěvky pro Český 
rozhlas Praha, španělské vysílání. 

Po akcích věnovaných španělské kul-
turě, které každoročně pořádalo oddělení, 
jsme se v roce 2005 rozhodli pro změnu 
připravit den kultury věnovaný jedné z la-
tinskoamerických zemí. Naše Dny věnuje-
me geografii, literatuře, filmu, výtvarnému 
umění nebo hudbě, zpěvu a tancům hispa-
nofonních zemí. Vzhledem k tomu, že jsme 
již o většině akcí na stránkách Listů OU in-
formovali, omezíme se nyní pouze na jejich 
výčet nebo stručnou anotaci: Tradici našich 
dnů latinskoamerické kultury zahájil v  roce 
2005 Den kubánské kultury. K oslavám ju-
bilea, 15. výročí založení naší alma mater, 
přispělo oddělení akcí Den mexické kultury. 
Následovaly další: Den Peru (2007), Den 
Venezuely (2008), Den Paraguaye (2009), 
(2009 se konala i vernisáž výstavy fotografií 
z Mexika Kataríny Liškové, studentky špa-
nělštiny), Den Venezuely (2010) – vernisáž 
výstavy obrazů Jana Dungela byla realizo-
vána v spolupráci s velvyslanectvím Vene-
zuely – výstavu Barvy pralesa zahájil na ka-

tedře pan velvyslanec. Den latinskoameric-
ké kultury – Argentina (2010) byl připraven 
ve spolupráci s velvyslanectvím Argentiny 
v ČR. Jsme rádi, že nás poctil svou návště-
vou rada-vyslanec Argentinské republiky, 
předal katedře romanistiky bohatý knižní dar 
a pronesl přednášku věnovanou dvoustému 
výročí nezávislosti Argentiny.

Závěr příspěvku věnujeme exkurzím, 
odborné stáži a oceněným studentkám.

Z podnětu tehdejší děkanky FF doc. Evy 
Mrhačové vypracovaly jazykové katedry FF 
sylabus předmětu Exkurze. Po absolvová-
ní semináře se studenti katedry zúčastnili 
dvou exkurzí: španělštináři v roce 2008 do 
autonomních oblastí Katalánska a Valencie  
a studenti francouzštiny v roce 2009 do Bre-
taně. Je potěšitelné, že obě exkurze se usku-
tečnily i díky značnému finančnímu příspěv-
ku od vedení fakulty a katedry romanistiky.

Prof. Guy-Armel Le Blanc organizuje  
v rámci programu ERASMUS odborné stáže 
v Bretani (3 měsíce, v létě, v oblasti cestovní-
ho ruchu, tedy v informačních centrech, mu-
zeích apod.). Po návrátu na OU studenti pre-
zentují na katedře kolegům své zkušenosti.

K oceněným studentkám katedry roma-
nistiky patří Dana Hodná, absolventka ba-
kalářského studia španělštiny, která se svou 
španělsky psanou prací obsadila 3. místo  
v prestižní soutěži Premio iberoamericano 
2001. V regionální soutěži ve zpěvu fran-
kofonní písně v roce 2007 zvítězila ve své 
kategorii Mia Milada Kunová a následně nás 
reprezentovala v euroregionálním finále. Na 
druhém místě se umístila studentka Lucie 
Matějková. 

Závěrem ještě jedno „ocenění“, ačkoliv 
se nejedná o soutěž v pravém slova smyslu: 
katedra oceňuje dobrovolnou práci našich 
studentek pro zahraniční studenty. Student-
ky katedry se aktivně zapojovaly do práce 
ISC OU téměř od jeho vzniku v roce 2007 
a v posledních letech zastávaly nebo mají 
ve vedení klubu ty nejdůležitejší funkce. 
Michaela Zormanová je stávající prezident-
kou ISC OU, viceprezidentkou je Veronika 
Michelová a Buddy koordinátorkou je Jana 
Rossmannová.           Kornélia MACHOVÁ

Studenti španělštiny na vernisáži výstavy 
Barvy pralesa na katedře romanistiky

Foto: archiv katedry romanistiky

Exkurze do Španělska: studenky ŠJVSP  
v Parque Güell v Barceloně

Foto: Kateřina Hučíková
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X. Sjezd českých historiků v Ostravě
(14.–16. 9. 2011)

Idea zorganizovat desátý, jubilejní sjezd 
českých historiků právě v Ostravě se zrodila 
na kuloárových jednáních XV. Mezinárodního 
kongresu hospodářských historiků v Utrechtu 
v září roku 2009, kde jsme byli spolu s prof. 
Myškou osloveni, zda bychom se neujali pří-
pravy této akce s tím, že jsme-li schopni koor-
dinovat sekci na světovém kongresu, bude pro 
nás jistě hračkou zajistit také zdárný průběh 
sjezdu. Prof. Petr Vorel, předseda Sdružení 
historiků České republiky, zřejmě tušil, že 
to je argument, kterému nebudu moci odolat. 
Po návratu domů jsem oslovil dr. Radka Li-
povského, který se záhy stal tahounem celého 
projektu, pomocnou ruku nabídl také doc. To-
máš Krejčík, a dali jsme se do díla. Vzhledem 
k tomu, že zde není prostor popisovat dvoule-
té organizační peripetie, posuňme se raději na 
konec léta 2011, kdy byla v DKMO přestři-
žena pomyslná páska a začalo jednání sjezdu, 
na něž zavítalo na čtyři sta představitelů české 
historické vědy a pozvaných hostů.

Záštitu nad celou akcí přijali primátor 
statutárního města Ostravy ing. Petr Kajnar  
a rektor Ostravské univerzity prof. RNDr. Jiří 
Močkoř, DrSc. A nebyla to záštita formální. 
Vřelé díky organizátorů patří také městské-
mu obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, který 
se stal hlavním sponzorem setkání, a vedení 
DKMO, jež nabídlo nadstandardně výhodné 
podmínky spolupráce.

První den jednání zahájili zdravicemi ná-
městek hejtmana Moravskoslezského kraje 
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., místosta-
rosta městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz Tomáš Kuřec, prorektor Ostrav-
ské univerzity prof. MUDr. Jan Lata, CSc.,  
a předseda Sdružení historiků České republi-
ky prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Bez nadsázky 
zdařilou tečkou za dopoledním programem 
bylo vystoupení doc. Tomáše Novotného  
a vokalistky Barbary Baranové s pásmem ji-
diš písní z dob velkých ostravských migrací.

Odpolední plenární zasedání otevřel hod-
notícím referátem na téma postavení české 
historické vědy v Evropě a ve světě předseda  
Českého národního komitétu historiků prof. 
PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. et dr. h. c., kterého  
vystřídal prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. et 
dr. h. c., jenž se zabýval kontinuitou a dis-
kontinuitou českého historického bádání  
v uplynulých dvaceti letech. V úvodním 
bloku pak zazněly ještě hlavní referáty doc.  
PhDr. Bohumila Jirouška, Dr. (FF JU),  
doc. PhDr. Jana Horského, Ph.D. (FF UK), 
prof. PhDr. Václava Bůžka, CSc. (FF JU)  

a prof. PhDr. Zdeňka Beneše, CSc. (FF UK). 
Následná diskuse proběhla ve dvou zásadních 
blocích. V prvním se diskutující zamysleli nad 
postavením historie jako vědecké disciplíny  
v rámci vědních oborů (a to nejen humanit-
ních) provozovaných v České republice, v dru- 
hém, který byl snad ještě bouřlivější, se vě-
novali otázce výuky dějepisu na středních, 
potažmo základních školách či nad připra-
veností maturantů studovat na univerzitách 
nejen historii a disciplíny s ní bezprostředně 
související, ale i jiné vědní obory (často pří-
rodní či technické), pro jejichž zvládnutí je 
nezbytná potřeba komplexního syntetického 
myšlení, kterého se často absolventům střed-
ních škol, mj. také v důsledku poklesu obecné 
vzdělanosti, často nedostává.

Druhý den jednání byl rozčleněn do šesti 
hlavních, šesti volných a jedné posterové sek-
ce. Mezi garanty hlavních sekcí můžeme najít 
hned čtyři akademické pracovníky a studenty 
naší fakulty. Sekci E „Historická kultura a dě-
jepisné vzdělávání v současné české společ-
nosti“ vedla spolu s předsedou Asociace uči-
telů dějepisu ČR Mgr. Pavlem Martinovským 
doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc., sekci C 
„Dnešní a budoucí cesty sociálních a hospo-
dářských dějin – Kam zmizely dějiny práce?“ 
vedli prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (HÚ 
AV ČR) a prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.  
V této sekci samozřejmě vystoupili i další 
zástupci pořádající instituce – prof. Milan 
Myška, PhDr. Marek Vařeka, Ph.D., a Mgr. 
Stanislav Knob. Organizace sekce F „Vybrané 
otázky hospodářských a sociálních dějin z díl-
ny mladých historiků“ se pak ujali doktoran-
di naší katedry historie Mgr. Stanislav Knob  
a Mgr. Michaela Závodná, kteří k účasti na 
jednání vedle studentů jiných univerzit přizva-
li i své kolegy Mgr. Hanu Šústkovou, Ph.D.,  
Mgr. Evu Bánskou a Mgr. Petra Gábu. 

Již první den bylo zřejmé, že značnou po-
zornost bezpochyby vzbudí právě sekce věno-
vaná výuce dějepisu, což se také prokázalo. 
Na tomto místě nelze nezmínit, že vedle doc. 
Gracové sehrála při přípravě této organizačně 
náročné sekce důležitou roli také PhDr. Deni-
sa Labischová, Ph.D., z Pedagogické fakulty 
naší univerzity. Další sekcí, jež přilákala (ne)
čekaný zájem účastníků, byla Sekce B „Mo-
derní a soudobé dějiny v odborné a mediální 
interpretaci“, na níž zastupovala naší fakultu 
prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. Popula-
ritu moderních dějin podtrhly i ohlasy právě 
na tuto část sjezdu, které se objevily na strán-
kách Lidových novin a Mladé fronty Dnes. 

V dosud nezmíněných hlavních sekcích A 
„Využití moderních technologií v historickém 
výzkumu a dokumentaci“ a D „Nové trendy 
v přístupu k českým středověkým dějinám“ 
vystoupili akademičtí pracovníci naší fakulty 
v roli diskutujících. 

Je potěšující, že zaměstnanci naší fakulty 
stáli také u zrodu tří ze šesti volných sekcí. 
Prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc., připravil 
spolu s prof. PhDr. Eduardem Maurem, CSc., 
(FF UK) a se svými spolupracovníky z Cen-
tra pro hospodářské a sociální dějiny FF OU 
doc. PhDr. Ludmilou Nesládkovou, CSc., 
PhDr. Martinem Jemelkou, Ph.D., a Mgr. 
Radkem Lipovským sekci „Sociální aspekty 
demografického vývoje“, Mgr. Jaroslav Da-
vid, Ph.D., sekci „Meze a obory mezioborové 
spolupráce – bohemistika a historie“, na které 
vystoupili také doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D., 
Mgr. Radek Čech, Ph.D., a doc. PhDr. Tomáš 
Krejčík, CSc., spolu s prof. PhDr. Marií Blá-
hovou, DrSc., (FF UK) sekci „Pomocné vědy 
historické v současné historiografii“. Z dosud 
nezmíněných tří volných sekcí – „Součas-
ný studentský život a aktivismus“, „Hranice  
a identita“ a „Dějiny těla (prameny, koncepty, 
historiografie)“ – sehrála roli štiky v rybníce 
zejména posledně jmenovaná, jež sklidila ne-
všední zájem napříč celým spektrem zúčast-
něných historiků.

Progresem ostravského sjezdu histori-
ků bylo také představení posterové sekce G 
„Historická krajina – historický prostor“, na 
níž mj. představil výsledky své práce tým 
historiků a geografů z filozofické a přírodově-
decké fakulty naší univerzity ve složení PhDr. 
Petr Popelka, Ph.D, RNDr. Monika Mulková, 
Ph.D., a RNDr. Renata Popelková, Ph.D. 

Třetí den sjezdu uzavřeli garanti sekcí 
shrnujícími referáty. Vše pak s nadhledem  
a elegancí sobě vlastní ukončil závěrečným 
slovem nestor českých pomocných vědců 
historických prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. 
(FF UK).

Na závěr se sluší poděkovat. Věřím, že 
jsem neopomněl zmínit některého z vystupu-
jících, neboť právě jim patří dík za to, že his-
torické obci představili nejen sebe a výsledky 
svého výzkumu, ale také pracoviště, na kte-
rém svých vědeckých objevů dosáhli. Děkuji 
také všem organizátorům, spoluorganizáto-
rům, technikům, grafikům, doktorandům, 
pomvědům a pomvědkám, zaměstnankyním 
menzy, zkrátka všem, kteří svým dílem při-
spěli ke zdárnému průběhu sjezdu.

Aleš ZÁŘICKÝ
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CARNUNTUM 2011 –
poznávací exkurze katedry historie

OHROŽENÁ VÝUKA BOHEMISTIKY
NA UNIVERZITĚ V GLASGOW

Dne 29. září 2011 se uskutečnila exkurze 
„Carnutnum 2011“, která nesla podtitul „vý-
prava za poznáním soukromého života bo-
hatých Římanů“. Navštívili jsme pozůstatky 
římského města Carnuntum, které nás všech-
ny překvapilo. V době největšího rozkvětu 
ve městě žilo přibližně 50 000 obyvatel a jak 
jsme se doslechli od výborného průvodce, 
bylo již ve své době významnější než dnes 
Vídeň. 

V letech 98–117 n. l. (tzn. za vlády císaře 
Traiana) se Carnuntum stalo hlavním městem 
provincie Pannonia Superior. V archeologic-
kém parku Carnuntum jsme zhlédli rekonstru-
ovaný dům soukeníka Lucia, honosné sídlo 
Villa Urbana, které pravděpodobně patřilo jed-
nomu z nejbohatších občanů Carnunta a řím-

ské lázně. Troufám si říci, že téměř všichni 
jsme byli uneseni majestátností a dokonalostí 
těchto staveb. 

Naše další kroky vedly k tzv. Pohanské 
bráně neboli Heidentor. Byla postavena na po-
čátku 4. století n. l. jako triumfální oblouk. Na 
této nádherné dominantě se bohužel podepsal 
zub času, a to až tak, že musela být ve 20. sto-
letí opravena, aby nedošlo k jejímu úplnému 
zhroucení. Nicméně i přesto se Heidentor stala 
symbolem Archeologického parku Carnuntum 
a dnes se již nachází v jeho znaku. Součástí 
města byl také vojenský tábor, jehož rekon-
struovaný amfiteátr se nacházel nedaleko Po-
hanské brány. Město bylo natolik významné, 
že ve své době bylo svědkem návštěvy něko-
lika císařů. 

K úpadku města došlo v polovině 4. sto-
letí, kdy město zasáhla ničivá vlna zemětře-
sení. Město se z osudové rány vzpamatovalo, 
ale sloužilo již spíše k vojenským účelům. Po 
roce 400 armáda začíná tuto oblast opouštět 
pod tlakem pronikajících barbarských kmenů 
a město tím dospělo k definitivnímu zániku. 

Po nádherné a téměř tříhodinové prohlíd-
ce v archeologickém parku jsme zamířili do 
nedalekého města Bad Deutsch-Altenburgu, 
kde se nacházelo muzeum Carnuntinum, kte-
ré uchovává veškeré nálezy objevené v městě 
Carnuntu. Před vstupem jsme se dozvěděli, že 
muzeum založil v roce 1904 František Josef I.

Dále jsme navštívili Kulturfabrik, která se 
nachází v dolnorakouském městě Hainburg. 
Jedná se muzeum, které vzniklo v budově bý-
valé manufaktury na tabák. Zhlédli jsme zde 
výstavu o významných světových osobnos-
tech, dobyvatelích a cestovatelích. Vzhledem 
k tomu, že byla výstava interaktivní, tak si 
mnozí z nás užili množství zábavy. I přesto-
že jsme byli všichni doslova přehlceni dojmy  
a mnohé už bolely nohy, tak jsme si nemoh-
li nechat ujít prohlídku středověkých hradeb 
města Hainburg. Nikdo z nás nelitoval, ne-
boť vidět slavnou Vídeňskou (postavena čes-
kým krále Přemyslem Otakarem II. v letech 
1267/1268) a Rybářskou bránu stálo nepo-
chybně za to.           Veronika WOJNAROVÁ

20. září 2011 v odpoledních hodinách 
předložil Sir Tom Stoppard členům skotského 
parlamentu petici číslo 1395 požadující ochra-
nu financování pro výuku moderních jazyků  
a jejich kultur na skotských univerzitách. Ten-
to Oscarem vyznamenaný dramatik českého 
původu zaštítil svým projevem kampaň pro 
zachování a rozvoj „ohrožené“ výuky evrop-
ských jazyků. Petici, kterou předal skotským 
poslancům, podpořilo svým podpisem více než 
3 000 lidí. V dokumentu jsou poslanci vyzývá-
ni, aby se zasadili o financování výuky moder-
ních jazyků a kultur, které jsou na skotských 
univerzitách vyučovány méně než hlavní svě-
tové jazyky. Kvůli nedostatečné finanční pod-
poře hrozí nebezpečí, že výuka slovanských 
jazyků, zvláště češtiny, polštiny a ruštiny, bude 
muset být výrazně omezena. 

Sir Tom Stoppard a další zdůrazňují potře-
bu znalosti evropských jazyků a reálií evrop-
ských národů nejen z důvodů kulturních a so-
ciálních, ale poukazují i na ekonomické vztahy 
Skotska a zemí bývalého východního bloku. 

„Nejde pouze o emocionální a romantické 
důvody. Samozřejmě, že výuka východoevrop-
ských jazyků je důležitým pramenem poznání 
pro skotské studenty. Je to významný zdroj v re-
álném světě ekonomiky a zároveň zdroj uspo-
kojení a naplnění na celý život. … Výuka jazy-
ků – a východoevropských zvlášť – dodávala 
podle mě Glasgowské univerzitě, a tím pádem 
i celé zemi, na reputaci,“ prohlásil světozná-
mý dramatik. Organizátoři petice upozorňují 
na potřebu zajistit Skotsku dostatek odborníků 
na střední a východní Evropu. „Jediným způso-
bem, jak to zajistit, je zavést cílené financování 
těchto ohrožených oborů jako v Anglii,“ uvádí 
dr. Jan Čulík. Členové odborového svazu Uni-
versity and College Union a organizátoři petice 
přesvědčují skotské poslance, aby zabezpečili 
cílené financování výuky těchto jazyků. I čeští 
studenti, kterým stále ještě je umožněno studi-
um na univerzitě v Glasgow, se k celé akci při-
pojili svou účastí na prezentaci petice ve skot-
ském parlamentu. Skotským studentům zatím 
není zcela odepřena možnost věnovat se studiu 

bohemistiky či polonistiky, ale již od letošního 
podzimu nelze začít tyto disciplíny studovat 
jako hlavní obor. 

Yvona ESTERKOVÁ

I čeští studenti podpořili petici pro záchra-
nu výuky moderních jazyků na univerzitě 
v Glasgow                  Fota: Iva Morongová

Společné foto účastníků exkurze před bránou Heidentor                     Foto: Miroslav Maňas
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O UMĚLCÍCH NA KATEDŘE GERMANISTIKY 
ANEB VÝSTAVA „FOTOSKUPINY K4“

Katedra germanistiky FF OU není pouze 
místem, kde se vzdělávají budoucí fi lologo-
vé, tlumočníci a překladatelé a učitelé, ale 
také místem, kde studuje celá řada umělecky 
nadaných osobností. Varhaníka Marka Ga-
jdu, jinak interního doktoranda naší katedry, 
asi již mnozí na fakultě znají. Méně známý 
je ale student magisterského studia Němčina 
pro překladatelskou praxi Miroslav Brziák, 
který již řadu let aktivně fotografuje. S jeho 
dílem jsme se měli možnost seznámit začát-
kem měsíce října.

V rámci 20. výročí založení Ostravské 
univerzity v Ostravě se uskutečnila ve čtvr-
tek 6. 10. 2011 v Galerii Na půdě (v pro-
storách děkanátu FF OU) vernisáž výstavy 

orlovské „Fotoskupiny K4“, jejímž členem 
je společně s Pavlou Herzánovou, Pavlem 
Brádkou a Radimem Golkou zmíněný Mi-
roslav Brziák. Výstava je nazvána Portréty. 
Fotografi e jsou černobílé, velkoformátové a 
zpracované klasickým způsobem, tedy tak, 
jak fotografi e původně vznikla, což každé 
fotografi i propůjčuje originalitu a jedineč-
nost, o to více v dnešní digitalizované době, 
kdy se klasická fotografi e stává vzácností. 

Nad výstavou převzala záštitu kated-
ra germanistiky FF OU. Vernisáž výstavy 
nazvané Portréty byla využita (jak jinak 
) i k praktickému procvičení nabytých 
tlumočnických a překladatelských kompe-
tencí. Úvodní řeč pronesla vedoucí katedry, 
prof. Lenka Vaňková, Dr., do němčiny tlu-

močil student Filip Doležal; „Fotoskupinu 
K4“ představil Miroslav Brziák, tlumočila 
studentka Janina Martynková. Své role tlu-
močníků zvládli oba studenti velmi dobře. 
Výstavu si, kromě jiných, přišel prohléd-
nout také děkan FF OU, prof. Aleš Zářický 
a vyslovil se o ní velmi pochvalně. A proto-
že nejen fotografi emi žije člověk, obohatila 
vernisáž hudebním doprovodem zpěvačka 
Karin Drozdová, jejíž zpěv jakoby přenášel 
přítomné někam na americký jih, do New 
Orleans, někam hodně daleko a daleko… 
Daleko od univerzity a výuky tlumočení 
a překladu, kam se po skončení vernisáže 
museli studentští hosté výstavy vrátit …

Miroslav BRZIAK, Eva HRDINOVÁ

I osmá ostravská přednáška Martina 
Hilského, profesora Univerzity Karlovy 
a jednoho z největších překladatelů naší 
doby, byla studenty hojně navštívena. Při-
šli rovněž studenti z ostravské Janáčkovy 
konzervatoře (právě ve výuce probírají 
Sonety) a odcházeli nadšeni.

Tento „jediný Čech, který dokázal 
přeložit celé Shakespearovo dílo plus So-
nety“, jak se uvádí v jeho charakteristi-
kách, dostal do vínku vzácnou schopnost 
maximálně posluchače zaujmout. Neji-
nak tomu bylo i na přednášce ve čtvrtek 
20. října s tématem Shakespeare a divad-
lo řeči.

K myšlenkám, které na přednášce 
zazněly, se budeme vracet. Zde několik 
z nich: Shakespeare nezanechal po sobě 
jedinou poznámku o tom, co si myslí, vše, 
co si myslí, je obsaženo v jeho díle. – Řeč 
Romea a Julie je zjevení. Shakespeare na-

Martin Hilský POOSMÉ!!
šel řeč lásky, kterou dříve neznal. Jazyk 
lásky stvořil v Romeovi a Julii. – V kaž-
dé řeči jsou obsaženy všechny myslitelné 
básně.

Do Ostravy táhne Martina Hilské-
ho i to, že v divadlech se hrají Shake-
spearovy hry v jeho překladu. Ve čtvrtek 
20. října zhlédl (již potřetí) inscenaci 
„svého“ Hamleta v divadle Aréna. Režijní 
pojetí (Ivan Krejčí) a výkony herců – pře-
devším Michal Čapka v titulní roli –  jsou 
hodny velkého obdivu.

                               Eva MRHAČOVÁ

Dne 28. října udělil prezident 
republiky Martinu Hilskému 
ve Vladislavském sále Praž-
ského hradu státní vyzna-
menání – Medaili Za zásluhy 
o stát.
                 Redakce Listů FF

Prof. Lenka Vaňková (vlevo) při úvodní 
řeči k výstavě

Z vernisáže výstavy

Děkan FF prof. Aleš Zářický (vlevo) 
s jedním z autorů výstavy Bc. Miroslavem 
Brziákem (vpravo)      Fota: Pavel Brádka

Prof. Martin Hilský při své ostravské 
přednášce

I poosmé dokázala osobnost Martina 
Hilského naplnit největší posluchárnu 
FF                           Fota: Tomáš Rucki

Dne 28. října udělil prezident 
republiky Martinu Hilskému 
ve Vladislavském sále Praž-
ského hradu státní vyzna-

Medaili Za zásluhy 

                 Redakce Listů FF
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HORNOSLEZSKÁ ODYSEA 2011 – 
exkurze kateder historie a dějin umění 

Ve dnech 28. 9.–1. 10. 2011 se uskuteč-
nila každoroční odborná exkurze studentů 
a pracovníků katedry historie a katedry dějin 
umění Filozofické fakulty Ostravské univer-
zity. „Hornoslezská odysea“ byla zaměřena 
především na seznámení se s industriálními 
památkami a se sakrálními skvosty hornoslez-
ské průmyslové oblasti. 

Nejprve navštívili účastníci exkurze město 
Gliwice a okolí. Po prohlídce torza vzorového 
města Glaubenstadt/Wilcze Gardło, stavěné-
ho v letech 1937–1941 pro rodiny členů SA, 
následoval přesun do Pławniowic ke zdejšímu 
zámku, který v letech 1882–1885 nechala po-
stavit slezská větev rodu Ballestremů. Z pů-
vodní ruiny se podařilo zdejším správcům 
obětavou prací a nesmírným zápalem vrátit 
zámku jeho dřívější krásu a eleganci. Další 
zastávkou se stala gliwická vysílačka, nej-
vyšší dřevěná stavba v Evropě. Její přepadení 
(31. 8. 1939) bylo záminkou k rozpoutání dru-
hé světové války. Odtud se výprava přesunula 
ke kostelu Krista Krále, postavenému v letech 
1934–1935 podle projektu rakouského archi-
tekta Karla Mayra, a následovala návštěva 
interaktivní výstavy uměleckého slévárenství  
a litiny v budově muzea v dřívějším gliwic-
kém průmyslovém areálu.

Odpolední procházku městem absolvovali 
jen ti nejméně unavení, ostatní šli vyzkoušet 
úroveň polského pohostinství a gastronomie, 
jež v mnoha účastnících výpravy zanecha-
ly dlouhodobé a nesmazatelné stopy jak na 
těle, tak na duši. Večer se všichni odebrali 
do Katowic na ubytovnu a zájemci o dějiny 
každodennosti tak získali výjimečnou příleži-
tost studovat život polského dělníka ve všech 
jeho sférách od ranní hygieny až po večerní 
zábavu. Ti z účastníků exkurze, kdo tuto ob-
last výzkumu nepreferovali, nalezli útočiště 
v blízkém hotelu.

Druhý den byl zasvěcen návštěvě horno-
slezského průmyslového města Zabrze. Nej-
prve výprava navštívila důl Quido, pojmeno-

vaný podle zdejšího magnáta Quida Henckela 
von Donnersmarcka, kde je v hloubkách 170 
a 320 metrů umístěna expozice k dějinám hor-
noslezského hornictví a k vývoji důlní techni-
ky. Po tři a půl hodinovém pobytu v temnotě 
a vlhku všechny opět přivítalo slunce a násle-
dovala procházka městem Zabrze. K vidění 
byl např. moderní kostel sv. Josefa, vystavěný 
v letech 1930–1931 podle projektu Dominika 
Böhma, který si architektonicky nijak nezadal 
se svým „kolegou“ v Gliwicích, a také obyt-
né kolonie stavěné hornoslezskými magnáty 
pro dělníky zdejších dolů a hutí. K vidění 
byla jak kolonie Borsigwerk z let 1868–1871, 
tak Donnersmarckova zaměstnanecká kolo-
nie z let 1905–1920. Největší pozornost však 
poutal železný dům, smontovaný v roce 1927 
za pouhých 26 dní. Skelet domu tvoří 8 kovo-
vých stěn, odlitých v tehdejší Donnersmarc-
kově huti. Nikdo si nenechal ujít možnost 
ověřit si tuto skutečnost na vlastní „ruce“. Jak 
se k této empiricky získané zkušenosti stavěli 
nájemníci domu, se naštěstí zjistit nepodařilo.  

park tak část výpravy využila ke kontemplaci, 
jiní se věnovali adrenalinovému sportu – jízdě 
na tříkolkách.

Poslední den byl věnován prohlídce cent-
ra Katowic a seznámení se s místní architek-
turou, např. prvním katowickým dvanáctipat-
rovým mrakodrapem z 30. let 20. století. Opo-
menuta nebyla ani expozice o slezské gotice 
ve zdejším muzeu. Zpáteční cestu zpestřila 
procházka dělnickou kolonií Nikiszowiec, 
kterou firma Georg von Giesche Erben vybu-
dovala v letech 1908–1918 pro své zaměst-
nance. Samotná kolonie je od roku 2004 pol-
skou národní památkou. Zde vzbudila počet-
nost účastníků exkurze a jejich intelektuální 
rozhled pozdvižení mezi místní omladinou. 
Slavnostní zakončení exkurze se odehrálo 
v hospůdce uprostřed dělnické kolonie Gis-
zowiec, která byla také poslední zastávkou 
Hornoslezské odysey.

Utrmácené, avšak spokojené a zážitky na-
bité účastníky přivítala Ostrava v sobotních 
večerních hodinách. Pohodový průběh celé 
exkurze měli na svědomí nejen studenti, kteří 
se aktivně podíleli na zdárném průběhu celé 
akce, poctivě vypracovávali referáty a sezna-
movali svoje kolegy s krásami drsného, avšak 
podmanivého průmyslového Horního Slez-
ska, ale také hlavní organizátor dr. Jiří Jung. 

Michaela ZÁVODNÁ

Třetí den byla v plánu návštěva dělnic-
ké kolonie Kaufhaus, stavěné v 80. letech 
19. století pro dělníky bytomské hutě Pokój. 
Ačkoliv zaslouženou pozornost poutaly také 
bytomské kostely i náměstí nebo unikátní 
systém hornoslezské městské a meziměstské 
hromadné dopravy, někteří účastníci exkurze 
se nenechali odradit od namáhavého kom-
parativního výzkumu polského pohostinství. 
Příjemnou tečkou na konci vydařeného dne 
se stal Świerklaniec, kde v rozlehlém areálu 
parku stával zámek Quida Henckela von Don-
nersmarcka, přezdívaný slezské Versailles, 
zničený po roce 1945. Zde vedoucí výpravy 
dr. Jung aplikoval moderní metodu výzkumu, 
tzv. imaginaci, neboť: „…krásný zámek, který 
zde stával, zde již nestojí, jezero, které se zde 
nachází, zde původně nebylo a ty nádherné 
sochy… no ty tady už taky nejsou. Tak si to 
budete muset trochu představit.“ Rozlehlý Šachta Quido            Foto: Marie Šťastná

Dělnická kolonie Nikiszowiec
Foto: Michaela Závodná

Účastníci exkurze Hornoslezská odysea 
2011 před divadlem v Bytomi

Foto: Marie Šťastná

Zámek v Pławniowicích
Foto: Marie Šťastná
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Generální konzulka Polské republiky 
a děkan Filozofické fakulty nastínili perspektivy 

a možnosti rozvoje ostravské polonistiky

UNIVERZITA PRO SENIORY

Od února tohoto roku zastává post 
generální konzulky Polské republiky  
v Ostravě paní Anna Olszewska. Ostravu 
a její instituce již dobře zná ze svého před-
chozího působení v letech 2006–2007,  
a tak jedna z jejích prvních oficiálních ná-
vštěv ve funkci směřovala na Filozofickou 
fakultu Ostravské univerzity. Na pilotní 
návštěvu navázala v krátkém časovém sle-
du druhá, které se spolu s paní konzulkou 
zúčastnila i paní prof. dr hab. Agnieszka 
Czajkowska, ředitelka Instytutu Filolo-
gii Polskiej Akademii im. Jana Długosza  
w Częstochowej. Za Filozofickou fakul-
tu se jednání zúčastnil děkan prof. Aleš 
Zářický spolu s doc. Blaženou Rudinco-
vou, vedoucí katedry slavistiky, s předsta-
viteli oddělení polonistiky této katedry,  
doc. Janou Raclavskou a dr. Jiřím Mury-
cem a předsedou Kongresu Poláků v ČR 
dr. Józefem Szymeczkem.

Oddělení polonistiky katedry slavis-
tiky FF OU je jediným vysokoškolským 
pracovištěm v kraji, které realizuje výuku 
polského jazyka v bakalářském, navazují-
cím magisterském i doktorském studijním 
programu, má právo konat rigorózní říze-

ní včetně práva habilitačního a profesor-
ského. Obě strany jednaly o dalších mož-
nostech udržení stávající vysoké úrovně 
ostravské polonistiky, včetně dalšího roz- 
voje její zahraniční spolupráce, která čítá 
téměř všechna významná univerzitní pra-
coviště v Polsku, Estonsku a Litvě. Z to-
hoto jednání vzešla nabídka spolupráce  
s Akademií im. Jana Długosza w Często-
chowej, kam počátkem listopadu zavítají 
na monitoring děkan Zářický s pracovníky 
oddělení polonistiky katedry slavistiky. 
Dalším tématem rozhovorů byla příprava 
Polských dní v Ostravě (1.–10. 11.), na je-
jichž organizaci se také podílí Ostravská 
univerzita. V rámci festivalu proběhne 
vernisáž výstavy „Český Milosz“, kde za-
zní verše tohoto laureáta Nobelovy ceny 
v původním překladu studentů polonistiky 
Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Jana BOLKOVÁ

Zleva: dr hab. A. Czajkowska, gene-
rální konzulka A. Olszewska, děkan 
prof. A. Zářický, dr. J. Szymeczek, 
dr. J. Muryc a doc. B. Rudincová 
                             Foto: Tomáš Rucki

Zimní semestr – Evropa
1. Umění evropského středověku I. Daniela Rywiková 27. 9 + 4. 10.
2. Umění evropského středověku II. Daniela Rywiková 11. + 18. 10.
3. Umění evropského středověku III. Daniela Rywiková 25. 10 + 1. 11.
4. Umění renesance – Itálii a Zaalpí Daniela Rywiková 8. + 15. 11.
5. Manýrismus na evropských dvorech Marie Šťastná 22. + 29. 11.
6. Umění evropského baroku I. Marie Šťastná 6. + 13. 12.

Letní semestr – Evropa-pokračování; region
7. Umění evropského baroku II. Marie Šťastná 14. + 21. 2.
8. Umění evropského baroku III. Marie Šťastná 28. 2. + 6. 3. 
9. Umění konce 18. – 1. poloviny 19. století Marie Šťastná 13. + 20. 3.
10. Moderní umění I. Jiří Jung 27. 3. + 3. 4. 
11. Moderní umění II. Jiří Jung 10. + 17. 4.
12. Několik podob regionálního umění Jiří Jung 15. + 22. 5.

ŠPANĚLŠTINA MÁ 
PRVNÍ DOCENTKU! 

Filozofická fakulta zahájila druhý 
ročník desátého cyklu Univerzity třetího 
věku. Také tento ročník je věnován dě-
jinám umění. Cílem U3V, kterou fakulta 

realizuje již 19 let, je umožnit seniorům 
přístup k novému poznání, jež patří k nej-
vyšším kvalitám života. Program pro le-
tošní akademický rok vypadá takto:

Redakce

Dne 27. října úspěšně obhájila 
na zasedání vědecké rady Filozofic-
ké fakulty Masarykovy univerzity  
v Brně svou habilitační práci na téma 
„El elemento español SE y sus va-
lores“ Mgr. Jana Veselá, Ph.D. Téma 
její habilitační přednášky: „Vliv 
pražské školy na vývoj moderní ja-
zykovědy ve Španělsku“. Nadcháze-
jící docentce srdečně blahopřejeme! 

Redakce Listů FF OU 
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JARMIL: Proč jsem vášnivým čtenářem Listů FF OU?

KRÁTKÉ DĚJINY LISTŮ FF OU

Moje alter ego, alespoň kdysi pro Listy 
OU, Jarmil, už není žádný naivní zajíček. Od 
doby jeho mladických výlevů do Listů, kdy na 
jejich stránkách odhaloval a prožíval svá mi-
lostná i akademická zklamání, již uběhla řádka 
let. A kdykoliv došlo na Listy, OU i FF OU, 
vždy byl považován za věčně nespokojeného 
kritika. Některými kolegy byl dokonce ozna-
čován za jednoho z mála těch, snad kromě 
členek a členů redakční rady, kteří čtou Listy 
opravdu celé.

Už se stalo téměř obecným pravidlem, že 
ukázal-li kdokoli Jarmilovi Listy, nejprve jeho 
tvář předvedla barevné spektrum zakončené 
černým, kritickým pohledem, a poté následo-
val rozčílený proslov, proč Listy nečíst – ne-
vydávat – a zrušit! A to už opravdu nejde, jen 
kritizovat! Zvláště, je-li to kritika nekonstruk-
tivní! Jarmil se tedy rozhodl zamyslet se nad 
sebou, nad svým dekadentně-nihilistickým 
pohledem na fungování vesmíru, univerzity, 
fakulty, a Listů, a podívat se na svět růžovými 
brýlemi. Tímto současně děkuje za jejich za-
půjčení kolegyni Miriam Prokešové. 

Maje na nose růžové brýle, otázka, kterou 
si položil nad posledním číslem, zněla: „Proč 
tedy číst Listy FF OU?“

Jistě by se slušelo odpovědět: „Proto, že 
jsou tam zajímavé informace!“ A je to odpo-
věď pravdivá. Zvláště nebýt první stránky, Jar-
mil by neměl důvod otevřít Pijoanovy Dějiny 
umění ve dvanácti svazcích. A vzpomeňme na 
další díla, která mohou Listy objevit pro své 
čtenáře. Jen namátkou Šustovy Dějiny lidstva, 
Ottův slovník naučný či Holečkova epopej 
Naši. 

Texty, jejichž obsah by zůstal nám, nekul-
turní a vzdělánípotřebné skupině, utajen, nebýt 
právě osvětové činnosti Listů FF OU. Rubrika 
nazvaná Evropa!!! Kulturní dědictví má tedy 
před sebou skvělou budoucnost a stále bude 
mít o čem psát. A připomínky škarohlídů, upo-
zorňujících na fakt, že v textech jsou často věc-
né chyby, že takové buditelsko-vzdělavatelské 
články do akademických Listů nepatří a že je 
to nošení dříví do lesa? – „Ne“, volám s Jar-
milem, „je třeba vzdělávat studenty a učitele,  
a jen hlupáci hovoří o tom, že je to nošení dříví 
do lesa! 

My, již antikou humanizovaní, čtenáři prv-
ní strany Listů nosíme pouze sovy do Athén  
a nerušíme ničí kruhy, tím méně kruh redakč-
ní.“ A k jejich kritickým výhradám vůči pravi-
delné rubrice na druhé straně dodáváme: „Ne 

vždy platí úsloví Mluviti stříbro, mlčeti zlato! 
Zvláště, jde-li o stříbro rodinné. Mluvme tedy 
o něm a prostírejme ho!“ Jarmil listoval dál po-
sledním číslem Listů, já jsem mu nahlížel přes 
rameno, a společně jsme hledali odpověď na 
další otázku, totiž proč Listy nejen číst, ale také 
proč do nich vlastně psát. 

Jestliže si někteří kolegové a některé kated-
ry opakovaně stěžují na to, že redakce svévolně 
a bez autorizace upravuje texty jejich příspěv-
ků, což je problém především posledního čísla, 
a zabývalo se tím také říjnové jednání Akade-
mického senátu FF OU, buďme rádi! Myslím, 
že každý je vděčný, když jeho text někdo správ-
ně pochopí, přeformuluje a zvýrazní myšlenky, 
které autor jako zrající, avšak stále nevyzrálý 
přispěvatel Listů nedokázal vypreparovat. A že 
si někteří stěžují opakovaně? – „Naučte se psát, 
mrmlalové!“ vzkazujeme s Jarmilem.

A tak jsem s Jarmilem seděl toho večera 
u láhve vína a diskutovali jsme nad Listy FF 
OU. Přiznám se, že s růžovými brýlemi a po 
pár sklenicích Zweigeltrebe rosé se nám líbilo 
na světě. Nic nevadilo, že venku bylo lezavo. 
Nastal podzim. Zežloutlé listy pomalu opadá-
valy ze stromů. Začínal listopad…

       Jaroslav DAVID

Listy FF OU nespadly z nebe. Bylo by jistě 
krásné vidět z nebe padat trafiku, ale nekonalo 
se…

V únoru nebo březnu roku 2010 oslovila 
vedení FF novinářka a pracovnice redakční 
rady Listů OU s doporučením, abychom při 
obrovském množství aktivit, které vyvíjíme, 
vydávali Listy vlastní. Doporučení mělo své 
opodstatnění, již dříve jsme často slýchali, že 
Listy OU jsou plné zpráv z FF, jiné fakulty tak 
bohatou činnost nemají a vzniká z toho zbyteč-
ná trpkost…

Jakmile navíc přestaly Listy OU vycházet 
měsíčně, bylo rozhodnuto. V dubnu 2010 vyšlo 
první číslo. Tak vznikly Listy FF, jednoduché 
periodikum, které s každým číslem nabývalo 
na obsahu a soudíc podle názoru čtenářů i kva-
litě… Všichni jsme se to učili.

Ani první strana Listů FF – „EVROPA !!! 
kulturní dědictví“ nespadla z nebe, byla inspi-
rována myšlenkami prof. M. Vernera, egypto-
loga a archeologa světového věhlasu, o důleži-
tosti kulturního odkazu Evropy, který může být 
v nepříliš vzdálené budoucnosti ohrožen. Tento 
odkaz je třeba alespoň symbolicky připomínat.

Nepochybuji o tom, že stovky studentů a 
učitelů mají doma deseti- nebo dvanáctisvaz-
kové Pijoanovy Dějiny umění, denně v nich lis-
tují a znají je zpaměti, stejně jako Ottův slovník 

naučný etc., a bez chyb, ale je taky řada stu-
dentů a učitelů, kteří je nemají a neznají, první 
stránku vítají a těší se na další čísla. Pro ty by 
měly každý měsíc i nadále vycházet informa-
ce o evropském kulturním dědictví, na němž 
stojí celá naše civilizace. Jsou rozplánovány na 
5 let, tedy na celé magisterské studium. V je-
jich větší polovině se počítá s publikováním 
reprodukcí slavných obrazů a sochařských děl 
z našich a světových galerií s jejich historic-
kou a kunsthistorickou interpretací (bude buď 
přetiskováno z publikací, které se tomuto žán-
ru věnují, nebo bude pocházet z pera „našich“ 
kunsthistoriků). 

Zde slova prof. Petruska, obecně uznávané 
akademické autority (cituji ze sobotních Li-
dových novin /15. 10. 2011/): „V čem se ale 
současní studenti od těch minulých liší, je šíře 
humanitního základu… Když mluvíte o antice, 
tak se na vás dívají až s útrpným úsměvem…“

Tvrzení, že otiskovat tuto stránku je zby-
tečné, protože všichni si všechny informace 
mohou najít v literatuře a na internetu, by bylo 
stejně hloupé jako tvrzení, že je zbytečné učit 
se při studiu cizích jazyků slovíčkům, protože 
jejich význam můžeme přece najít v každém 
slovníku! Hodnotu člověka netvoří to, že si in-
formaci umí najít, hodnotu člověka tvoří mimo 
jiné kvalita poznání, kterou nosí v sobě.

Ti, kdo se raději věnují duchovně i inte-
lektuálně méně náročné činnosti než je pozná-
ní malého kousku kulturního dědictví našeho 
světadílu, nechť první stránku přeskočí.

Druhá stránka Listů FF. Většina z nás 
chodí s očima upřenýma na chodník nebo na 
nejbližší okolí. Obsah druhé stránky Listů (OS-
TRAVA !!! Rodinné stříbro) byl naplánován 
s cílem, aby studenti, kteří zde studují, poznali 
výjimečné stavby, sochy a jiné artefakty naše-
ho města, aby v sobě stačili zažehnout a kulti-
vovat vztah k tomuto městu a k pochopení jeho 
ducha. I stříbro se musí opatrovat, jinak ztrácí 
lesk…

Ti, kdo netouží seznámit se s „rodinným 
stříbrem“ tohoto města, všechno znají a jejich 
zájmy jsou zcela odlišné, nechť druhou stránku 
přeskočí. Další stránky jsou a měly by i nadále 
být věnovány událostem na jednotlivých ka-
tedrách. Jejich cílem je nejen informovat, ale 
i inspirovat a šířit dobré jméno FF OU. Jsou 
to stránky budující paměť a dobrou pověst této 
fakulty. 

V tomto roce, v roce 20. výročí založení FF 
OU, kdy poprvé bilancujeme, jsou v Listech 
FF otiskovány každý měsíc články se „vzpo-
mínkovým“ obsahem. Vzpomínejte, pište, po-
sílejte, rubrika koncem prosince končí!

Ti, jimž i čtení o událostech na jednotli-
vých katedrách „ruší jejich kruhy“, nechť pros-
tě Listy FF nečtou. Jsou desítky periodik, která 
nečteme. Nevnucujeme však svůj hodnotový 
systém ostatním…               Eva MRHAČOVÁ



LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

16

Lubomír Martínek: PALIMPSEST, Praha, Prostor 1996

ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ

Historici se bouří proti poměřování mi-
nulosti dnešníma očima. Dopouštějí se tím 
stejné absurdity jako vyznavači objektivi-
ty, kteří si namlouvají, že nejsou ovlivněni 
žádnou subjektivní zkušeností, žádnými 
sklony, natož prostředím, z něhož obzíra-
jí svět. Představa, že je možné se vcítit se 
vším všudy do jednání postav i minulosti 
poměrně nedávné, je přinejmenším nemé-
ně zcestná. „Historici, kteří jsou historií 
profesionálně posedlí, se dohodnou na 
tom, že vše vysvětlí dobou, případně ne-
zbytností, která v jejich rukách může na-
bývat jakékoli formy.“ (Elias Canetti) Na-
opak básníci a filosofové vědí, že základ-
ní problémy zůstávají všude a ve všech 
dobách až děsivě nehybné. Proměňují 
se pouze kulisy, v nichž se děj odehrává. 
Úplně stejná slova se mohou stát protes-
tem, provokací, souhlasem, servilním při-
hlášením k většině. Je něco zcela jiného se 
hlásit k církvi v období inkvizice, a něco 
jiného v zemi, kde je pronásledována. Ne-
vyléčitelné nedorozumění, nemožnost při-
stoupit na samozřejmost, jež bije přímo do 
očí. „Historie je poslední mýtus moderních 
společností. Svévolně si historii upravuje-
me, abychom vytvořili globální vizi ves-
míru. (…) Co tedy odlišuje civilizovaného 
člověka od toho, jehož nazýváme primi-
tivním? Vztah k historii. Divošské spo-
lečnosti byly rovněž zmítány událostmi – 
válkami, obdobím míru, střídáním dynastií 
a revolucemi –, ale tyto společnosti tyto 
stopy raději smazaly. Australští domorodci 
či amazonští indiáni se také hodně změni-

li. Je nesprávné si myslet, že žijí na stejné 
úrovni jako před tisíci lety. Pouze dávají 
přednost vidět sami sebe tak, jak je podle 
jejich představ stvořili bohové.“ (Claude 
Lévi-Strauss)

Ze stop, které po sobě panovníci za-
nechali, lze usuzovat, že jejich choutky, 
vkus i myšlení zůstávají po tisíciletí zhru-
ba stejné. Existuje-li hlubinná příbuznost 
mezi Alexandrem Velikým, Caesarem  
a Napoleonem, mezi Caligulou a Stalinem, 
pak nutně museli vzbuzovat i příbuzné re-
akce. Dosvědčuje-li učení Buddhy, Lao-cʼ, 
Zarathuštry, Sokrata a jiných myslitelů, že 
lidskost žádný vývoj neprodělala, pak lze 
předpokládat, že vždy a všude existovali 
jedinci, na něž se nevztahují zákony vel-
kých čísel, kteří se nepřizpůsobují poža-
davkům své doby. „Za posledních padesát 
tisíc let se člověk nezměnil ani ve svém 
vnějším vzhledu, ani ve svých intelektu-
álních schopnostech.“ (Stephen Gould) 
Dopisy řeckých obyvatel Egypta nalezené 
v hrobech, které se díky suchému klima-
tu dochovaly, s dojemnou přesvědčivostí 
dokazují, jak málo se jejich každodenní 
starosti lišily od našich. Podobné zjištění 
vyplývá i z pověstí, mýtů a legend. „Ama-
zonský prales není koneckonců tak odlišný 
od francouzského venkova. Tam i tady je 
nutno vlastnit klíče k existenci.“ (Pierre 
Grenand) Moderní malíř se v rovině pro 
něj rozhodující cítí blíž obyvateli Altami-
ry než bankéři, s nímž smlouvá o půjčku. 
Dokonce není nijak absurdní představa, 
že každý den potkáváme na ulici návštěv-

níky z minulosti, kteří se svými zájmy  
a vášněmi přibližují víc svým vzorům než 
svému sousedovi. Ten, kdo tráví život čet-
bou latinské poezie v originálu nebo studi-
em egyptských hieroglyfů, má možná víc 
společného s obyvateli římského impéria 
či s egyptským písařem než se svým nad-
řízeným. Silou představivosti se lze pře-
nést kamkoli. Naše touhy a posedlosti nás 
zpodobňují nejvýstižněji. To, že je někomu 
bližší antika, belle époque nebo středověká 
mystika, prozradí často víc než sebeupřím-
nější zpověď. Záhadná látka, z níž je utká-
no vědomí, způsobuje, že se člověk může 
jaksi podobat i obyvateli krajin, které ni-
kdy nenavštívil. Poslové mrtví několik sto-
letí nás oslovují závratnou blízkostí a sou-
časníci se často vzdalují rychlostí světla. 

Připravila Eva MRHAČOVÁ

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. Pokud Váš text obsahuje zvláštní znaky z cizích jazyků, napište, prosím, k textu dovětek s upozorněním. Foto-
grafie zasílejte v samostatných souborech (např. JPG, nikoli vložené do textového souboru). U všech snímků uvádějte jméno autora.  
Redakce si vyhrazuje právo texty gramaticky opravovat, drobně stylisticky upravovat, v případě potřeby zaslané články krátit.  
Příspěvky do listopadového čísla zasílejte e-mailem na adresu listyff@osu.cz nejpozději do 22. 11. 2011.
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AKCE MĚSÍCE LISTOPADU
1. 11. přednáška Normana L. Eisena, 

velvyslance USA v ČR, Ethics in 
Public Life, aula OU, 13.30 hod.

2. 11. Setkání s osobností, přednáška 
PhDr. Tomáše Sedláčka Ekonomie 
dobra a zla, E 304, 14.10 hod.

 Jazykovědné sdružení, pobočka 
při OU, přednáška PhDr. Milana 
Harvalíka, Ph. D. K vzájemným 
vztahům apelativ a proprií, G 414, 
14.10 hod.

15. 11. doplňovací volby do studentské 
komory Akademického senátu FF 
OU


