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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
STŘEDOVĚK l.

S  rozpadem antického světa a  rozší-
řením křesťanství se v evropském stavi-
telském  a  výtvarném  umění  po  mnohá 
staletí  uplatňovaly  a  mísily  velmi  roz-
manité prvky severské a východní.  Jed-
nomu typu tohoto „mísení“ budeme dnes 
věnovat pozornost.

V  polovině  11.  století  vpadli  na  Si-
cílii ze severozápadní Francie Normani. 
Vládli zde jen sto let, ale kolosální stopy, 
které zde zanechali, obdivujeme dodnes. 
K  výzdobě  svých  staveb  najímali  by-
zantské  a  arabské mozaikáře,  kteří  byli 
v  zemi  dávno  etablováni.  Zvenčí  proto 
sicilské normanské památky připomínají 
francouzské stavby, jejich interiéry jsou 
však zdobeny byzantskými mozaikami.

Neobyčejně  zajímavou  symbiózu 
normanské  architektury  a  byzantské 
vnitřní výzdoby představují dvě sicilské 
katedrály,  „perly  sicilského  stavitelské-
ho umění“ – v Cefalù a v Monreale. Ka-
tedrála v Cefalù (založena 1131), skvost 
sicilské normanské architektury, má prý 
nejkrásnější průčelí  ze všech sakrálních 
sicilských staveb. Katedrála v Monreale 
(založena 1176) je považována za vrchol 
sicilsko-normanského  umění.  Vnitřek 
obou  chrámů  zdobí  skvostné  mozaiky, 
mezi nimiž zvlášť vyniká monumentální 
Kristos Pantokrator  (Vševládce) na zla-
tém pozadí, dílo  řeckých a byzantských 
umělců.

Eva MRHAČOVÁ

Normanské katedrály na Sicílii

Katedrála v Cefalù

Kristos Pantokrator, katedrála v Cefalù Katedrála v Monreale      Fota: archiv
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BUDOVA Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity

Českobratrská 16/1182
Moravská Ostrava

 Do  budovy  nejstaršího  článku Ostrav-
ské univerzity vstupují často i studenti filo-
zofické fakulty. Dnes už ani z pohledu spě-
chajícího  chodce  nemáme  šanci  odhadnout 
význam  této  budovy  z  hlediska  urbanistic-
kého kolem roku 1900, kdy se v provinčním 
městě  rakouské monarchie  rodily  na  jedné 
z  osových komunikací  první  významné  ar-
chitektonické dominanty. Na dnešní Česko-
bratrské ulici, tehdy Alžbětině, právě v této 
době  vznikaly  klíčové  objekty  určující  její 
výstavný charakter. Jedním z nich byla bu-
dova německé obecné školy,  jejíž výstavba 
zapadá mj. do obrazu konkurenčního soupe-
ření v oblasti národnostní. Zřízení německé 
školy bylo bezprostřední odpovědí na zalo-
žení českého gymnázia v Moravské Ostravě 
v roce 1898 – a přiměřeně této situaci získal 
zakázku  v  konkurenci  dalších  28  návrhů 
v roce 1899 vídeňský architekt Arthur Streit. 

Škola  byla  zbudována  v  krátkém  čase 
(do provozu byla uvedena na podzim 1901) 
a stala se svou trojkřídlovou dispozicí a tří-
podlažní hmotou v dosud nezastavěných uli-
cích Alžbětině  a Přívozské  významnou do-
minantou. Architekt vpravdě nešetřil ani na 
rozvrhu částí budovy, která se povahou blíží 
baroknímu paláci, ani detailní výzdobou. Na 
nároží se vypíná věžovitý nástavec osazený 
osmibokou helmicí s drobnou vížkou, hlavní 
vstup je vsazen do asymetricky posazeného 
rizalitu  zvýrazněného  vysokým  sloupovým 
řádem. Ani vedlejší  fasáda nezůstala ošize-

na, neboť ve třetím podlaží je vysazen boha-
tě zdobený arkýř, v obrysu zdůrazněný stup-
ňovitým  štítem.  Neobarokní  koncept  celku 
nese  i  módní  detaily  tehdejšího  secesního 
dekoru – dívčí hlavy pod římsami ověnčené 
listovím. Vzpínající se kůň patří k Ostravě, 
dubové  ratolesti  však  pravověrně  určovaly 
národnostní příslušnost vzdělávacího ústavu.

V  prvním  desetiletí  20.  století  dosta-
la  budova  dnešní  Ostravské  univerzity  na 
trase  mezi  Nádražní  a  Sokolskou  třídou 
další  významné  urbanistické  sousedy:  na 
protější  parcele  vyrostl  soukromý  dům  ar-
chitekta  a  stavebního  podnikatele  F.  Neu-
manna  (1902),  kousek  dál  na místě  dnešní 
Ekonomické fakulty VŠB-TU na křižovatce 
Sokolské a Českobratrské vyrostla městská 
obchodní škola (1908–1909), v ústí Milíčo-
vy ulice vila Dr. J. Eisnera (1903) a na stejné 
straně jako Streitova budova byl vybudován 
evangelický  kostel  (1907).  Další  výstavba 
Českobratrské  ulice  probíhala  až  v  novém 

československém státě, ale všichni další ar-
chitekti museli přijmout a respektovat starší 
architektonické dominanty, jejichž řadu uvo-
zoval právě zmíněný školní palác. V tomto 
faktu spočívá mj. i jeho současná historická 
hodnota.

Marie ŠŤASTNÁ

Celkový pohled na budovu od parku                                             Foto: Vladimír Šiler

Dekorativní detail
Foto: Marie Šťastná

Detail výzdoby nárožní věže
Foto: Marie Šťastná
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EKONOM s filozofickým myšlením
FILOZOF s ekonomickým myšlením

Za dvacet let, co cyklus Setkání s osob-
ností existuje, u nás přednášeli vědci nej-
různějších  oborů,  představitelé  umění  
a  kultury,  excelentní  publicisté,  filozofo-
vé, a pouze tři z nich byli velice mladí – 
Martin  Kryl,  předseda Amnesty  Interna-
tional,  tibetoložka  Zuzana  Ondomišiová  
a Václav Moravec,  ozdobený mnoha  ce-
nami nejlepšího moderátora.

Dne 2. 11. byl hostem FF mladý eko-
nom,  který má  zároveň  blízko  k  filozofii 
– Tomáš Sedláček (přednáší na fakultě so-
ciálních  věd  UK,  je  makroekonomickým 
stratégem  ČSOB,  členem  NERV  a  au- 
torem bestselleru Ekonomika dobra a zla). 
Do Velké posluchárny přišlo na jeho před-

nášku  snad  dvojnásobek  studentů  než  je 
tam  sedadel  –  studenti  seděli  na  oknech, 
na zemi, na stupních v uličkách. Nechyběl 
ani pan prorektor prof. MUDr. Jan Lata, at-
mosféra byla úžasná, potlesk mimořádný.

Po  přednášce  jsem  se  stačila  zeptat 
několika  studentů,  co  hodnotili  nejvíc. 
Zapamatovala jsem si tři odpovědi: „Jeho 
rychlé a přesné myšlení.“  –  „Má trefná 
a zábavná přirovnání.“ – „To, že zahrnuje 
do ekonomie i etiku.“

Ze  zpáteční  cesty  mi  napsal:  „Moc 
mne to u vás bavilo, to vy jste byli úžasní.“

Tomáš  Sedláček  u  nás  určitě  nepřed-
nášel naposledy.

Eva MRHAČOVÁ

„I kdybychom měli vlády 
sestavené ze samých nobelistů, 
čistých jak dvanáct apoštolů, 
nehnuli bychom se z místa, po-
kud by ti u vlády pokaždé rozdu-
pali to, co ti před nimi v dobré 
víře postavili. Jsme posedlí re-
formami…“

TOMÁŠ SEDLÁČEK

JAN DELONG se stal laureátem 
Literární soutěže Františka Halase 

Fota: Jana Bolková

Jedna z vítězných básní Jana Delonga: 

DUŠINEC
Stará žena stále tady
dotknutá smrtí
laskavě nabízí
marnou radost v celofánu
i růžový šampus hořkne
při dalším beztvarém úsměvu

a my jsme přímo u toho
netušíme jak dlouho
už nejsme spolu
a jak ještě dlouho
ty kostnaté prsty
udrží život.

Tato literární soutěž, která je určená au-
torům ve věku od 15 do 29 let, je pořádána 
každoročně od roku 1972 jako doprovodný 
program tzv. Halasova Kunštátu a tentokrát 
proběhl  už  její  39.  ročník.  Laureátem  sou-
těže byl vyhlášen 21.  října 2011 v Blansku 
Jan Delong, student třetího ročníku bakalář-
ského studia anglického jazyka a literatury. 
Jan  Delong  poslal  do  soutěže  deset  básní, 
ve kterých se mísí momenty z rodinného ži-
vota  autorova  s  otisky  industriálních měst, 
tedy hlavně  Janova  rodného Třince. Získa-
né  ocenění  není  jediným  úspěchem  tohoto 
mladého autora;  již v září byla  jeho  tvorba 
vyznamenána v Literární  soutěži Klementa 
Bochořáka.

Yvona ESTERKOVÁ

Oceněný Jan Delong
Foto: Pavlína Lesová
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ZAKLÁDÁNÍ OBORU FRANCOUZŠTINA

Obory český jazyk a literatura, polský 
jazyk,  ruský  jazyk  a  historie  existovaly 
v Ostravě už na  samostatné pedagogické 
fakultě, po založení univerzity se při jejich 
rozvoji  bylo  o  co  opřít.  Obory  německý 
jazyk a anglický jazyk měly také už svůj 
základ – po jistou dobu se na samostatné 
pedagogické fakultě studovalo jejich uči-
telství pro základní školy a po celou dobu 
zde existovala katedra cizích jazyků, která 
zajišťovala lektorskou výuku pro všechny 
studenty samostatné pedagogické fakulty, 
takže i tady byl už malý základ nově bu-
dovaných oborů FF.

Francouzština  (a  také  španělština)  se 
nikdy v Ostravě nestudovala a po založe-
ní FF jsme jejich nepřítomnost ve skladbě 
fakultních oborů  cítili  jako velký deficit. 
Magistrát se na nás často obracel s pros-
bou o překlady dokumentů, ředitelé a uči-
telé gymnázií se na nás obraceli s dotazy, 
kdy tyto chybějící obory založíme.

Založit obor na zelené louce není vů-
bec  jednoduché  a  všeobecně  se  to  nedo-
poručuje.  Upřímně  řečeno,  když  se  na 
celou  záležitost  podívám  s  mnohaletým 
odstupem – zakládání francouzštiny bylo 
obrovským dobrodružstvím…

„Nemáme kvalitní posluchače? Tak si 
je zajistíme prostřednictvím nultého roční-
ku,“ – taková byla výchozí idea. „A nejlé-
pe by bylo, kdyby tak budoucí posluchači 
mohli rok žít s nějakými mladými rodilý-
mi Francouzi,“  –  to  byla  další  idea. Zdá 
se  Vám  to  jako  pohádka?  Mně  dnes  už 
také… Ale zároveň dnes vím, že i zdánli-
vě nemožné se někdy může podařit, když 
člověk hodně chce…

Nejprve  jsme  se  zeptali  „francouzské 
strany“,  zda  nám  pomůže.  Ředitel  Fran-
couzského institutu v Praze, pan Yves de 
Longueau,  byl  naším  projektem  nadšen  
a  přislíbil  všestrannou  pomoc  Francie. 
Také romanisté z FF UP v Olomouci při-
slíbili pomoc. Vyhlásili jsme tedy přijíma-
cí řízení do nultého ročníku – a zájem stu-
dentů byl veliký. Současně jsem se počát-
kem roku 1992 začala v Ostravě poohlížet 
po prostorách vhodných pro zahájení nul-

tého  ročníku.  Přítelkyně,  dr. Wenigerová 
(tehdy  školská  inspektorka,  dnes  poslan-
kyně  Poslanecké  sněmovny  ČR),  mne 
upozornila na prázdné patro v jednom ma-
riánskohorském věžovém domě (bývalém 
objektu  SOU).  Jednání  o  pronájmu  byla 
úspěšná, Třinecké železárny mi přislíbily 
sponzorsky zaplatit roční nájem (vzpomí-
nám si, že měsíční nájem patra byl 40 000 
Kč), tajemník fakulty velmi obětavě a ini-
ciativně začal jednotlivé pokoje zařizovat 
nejnutnějším nábytkem.

tak v internátě od pondělí do pátku mini-
málně  10  hodin  denně. Vyučovalo  se  od  
l. září do 30. června, i ve vysokoškolském 
zkouškovém období. Vyučující byli čtyři: 
Jana Pavlisková, Jana Rusínová a dva mla-
dí Francouzi.

„Společné bydlení třiceti mladých lidí 
a dvou Francouzů? Brzy tam budeš mít 
velký průšvih,“  prorokovali  někteří.  Je-
den  z  „průšvihů“  se  skutečně  stal:  jeden 
ze studentů se opil a syrovými vejci „vy-
maloval“  celou  kuchyňku.  Byl  ze  studia 
okamžitě  vyloučen  a  další  delikty  se  ne-
opakovaly.

K počátku nového akademického roku 
(1993/94) bylo již vše připraveno pro za-
hájení činnosti katedry romanistiky – pro-
zatím  s  magisterským  oborem  francouz-
ština. Do řádného studia jsme do prvního 
ročníku přijali kolem 20 studentů, z nichž 
16 bylo absolventy našeho nultého roční-
ku. (Úsměvný byl fakt, že zbytek studen-
tů nultého ročníku se přihlásil na Karlovu 
univerzitu, kde přijímací  zkoušky z  fran-
couzštiny  velmi  úspěšně  vykonali  a  byli 
přijati.)

V  té  době  už  jsem  se  mohla  opřít  
o první pracovnici budoucí katedry roma-
nistiky – PhDr. Janu Pavliskovou, Ph.D., 
která  prošla  středoškolským  studiem  ve 
Francii  a  následně  absolvovala  učitelský 
obor francouzský jazyk a literatura na FF 
UK.

Zahájení nultého  ročníku se neobešlo 
bez potíží –  jakmile  rodiče zjistili,  že na 
své  potomky  nebudou  dostávat  přídavky 
(s  „nultým  ročníkem“  zákon  nepočítá), 
přicházeli  za mnou  na  děkanát  a  někteří 
byli i dost agresivní, i když nultý ročník – 
intenzivní kurz – byl zcela bezplatný, což 
se zdá po dvaceti letech neuvěřitelné!

Nultý  ročník  zahájil  svou  činnost  
l.  září  1992. Všech  30  přijatých  (2  sku-
piny) bydlelo v internátě spolu se dvěma 
mladými Francouzi (Veronique a Thomas) 
a  měli  možnost  s  nimi  24  hodin  denně 
mluvit francouzsky. Jana Pavlisková, kte-
rá nultému ročníku „šéfovala“, zpracovala 
na každý týden přesný program, v němž se 
střídaly zejména hodiny gramatiky, prak-
tického  jazyka  (konverzace),  lexikálních 
cvičení,  francouzské historie a geografie, 
reálií dalších frankofonních zemí (veškerá 
výuka  byla  vedena  ve  francouzštině!)  –  
o celkové dotaci 30 hodin  týdně. Trávila 

1992

PhDr. Jana Pavlisková, Ph.D.,  první 
vedoucí katedry romanistiky, po etab-
lování katedry na Zahradní ul.

                           Foto: Eva Mrhačová
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První  kolektiv  nové  katedry  tvořili: 
PhDr.  Jana  Pavlisková,  Ph.D.,  vedoucí 
katedry,  Mgr.  Jana  Rusínová,  absolvent-
ka  olomoucké  romanistiky,  prof.  PhDr. 
Jan Šabršula a prof. dr hab. Ablamowicz. 
Pražský Francouzský  institut vybavil no-
vou  katedru  základní  odbornou  literatu-
rou  a  didaktickým  materiálem.  Katedra 
byla etablována na Zahradní ulici v centru 
Ostravy. Tyto prostory nám zajistil PhDr. 
Lubomír Zaorálek, tehdy odborný asistent 
naší katedry filozofie a člen zastupitelstva 
města  Ostravy  (dnes  poslanec  a  místo-
předseda Poslanecké sněmovny ČR).

Tehdejší  stálá  a  úzká  spolupráce 
s  Francouzským  institutem  v  Praze  při-
nesla  krásné  a  velké  plody.  Získali  jsme 
příslib,  že  nám  pomohou  založit  Fran-
couzské  centrum,  bylo  jen  třeba  zajistit 
prostory.  Náhoda  mne  v  té  době  svedla 
dohromady  se  starostkou  Mariánských 
Hor, ing. Lianou Janáčkovou. Slovo dalo 
slovo –  a  starostka  nám dala  k  dispozici 
krásnou mariánskohorskou  vilu,  bývalou 
školku – za symbolický nájem l Kč ročně!

A  zase  nastoupil  tajemník  fakulty. 
Přizpůsobit celou vilu, která sloužila 3–6 
letým dětem, požadavkům vysokoškoláků 
nebylo nikterak jednoduché. Vzpomínám 
zejména na miniaturní umyvadélka a zá-
chodky, které bylo třeba odstranit. Všech-
no se ale podařilo. Je dobré připomenout, 
že na zařízení Centra jsme získali velkou 
finanční  částku  z  ministerstva  zahraničí 
Francie.  Zahájení  Francouzského  centra 
bylo  velice  slavnostní  –  zúčastnili  se  ho 

představitelé  francouzského  zastupitel-
ského  úřadu  i  Francouzského  institutu, 
představitelé města Ostravy i univerzity. 

Francouzské  centrum  sloužilo  přede-
vším  studentům  a  učitelům  katedry  ro-
manistiky,  ale  bylo  otevřeno  i  učitelům 
francouzštiny  všech  typů  středních  škol. 
Jeho  vedoucí,  Mgr.  Florent  Racapé,  byl 
do  funkce  instalován  a  také  honorován 
Francouzským  institutem  v  Praze.  Stře-
disko  bylo  vybaveno  vlastní  didaktickou 
technikou  s  pěti  francouzskými  satelitní-
mi programy.

Hovoříme-li  o  budování  oboru  fran-
couzština, nelze nevzpomenout naší spolu-
práce s francouzskou univerzitou v Mont-
pellier. Spolu s dr. Pavliskovou jsme tuto 
univerzitu  navštívily. Ve  svém  vystoupe-
ní  na  vědecké  radě  této  univerzity,  které  
dr. Pavlisková překládala do  francouzšti-
ny,  jsem představila  celý náš projekt bu-
dování romanistiky v Ostravě. Projekt byl 
vědeckou  radou  velmi  dobře  přijat.  Vý-
sledky naší cesty byly až nečekaně skvě-
lé! Byla uzavřena smlouva, podle které po  
3  roky  přijímala  francouzská  strana  na 
měsíční letní kursy francouzštiny v Mont-
pellier vždy 10 našich studentů a plně je-
jich pobyty hradila, první dva roky včetně 
cestovného, a dále – po tři roky nám po-
skytovali zdarma lektory francouzštiny.

Nultý  ročník  se  ještě  jednou  opako-
val, neinternátní  formou, už v prostorách 
nové  katedry  na Zahradní  ulici. Mezitím 
na gymnáziích zájem o tento krásný jazyk 
stoupl, a tak jsme už v organizování nulté-
ho ročníku nemuseli pokračovat.

Start  oboru  francouzština  v  Ostravě 
byl velice dobrý, s vynaložením obrovské-
ho úsilí se podařilo „založit obor na zelené 
louce“ a k němu  i Francouzské centrum, 
které bylo na svou dobu v Ostravě něčím 
zcela mimořádným. Nyní jde o to, aby ka-
tedra  rychle kvalifikačně  rostla  a udržela 
si všechny získané akreditace 

Poznámka.  V  článku  byla  použita 
řada  informací první vedoucí katedry  ro-
manistiky, PhDr. Jany Pavliskové. Ph.D.

Eva MRHAČOVÁ

Delegace Francouzského institutu přijela poprvé do Ostravy. Uprostřed ředitel 
institutu pan Yves de Longueau, vlevo Jana Pavlisková
                                                                                               Foto: archiv děkanátu FF

Studenti ve Francouzském centru                                           Foto: Jana Pavlisková
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UDáLOSTI 17. LIsTOpADU 1939 
V AUTENTICKÉ VÝPOVĚDI pROFEsORA ŠABRŠULy
Prof. PhDr. Jan Šabršula, DrSc., očitý 

svědek událostí 17. listopadu 1939, i letos 
seznámil studenty Filozofické fakulty naší 
univerzity s touto chmurnou kapitolou na-
šich novodobých dějin. 

V úvodu poznamenal, že začátkem  říj-
na 1939 zahájil svá vysokoškolská studia 
na Filozofické fakultě Karlovy univerzity 
oborů  francouzský  jazyk  –  německý  ja-
zyk.  Ihned se aktivně zapojil do student-
ského života a 28. října 1939, v den výročí 
vzniku  republiky,  se  zúčastnil  zakázané 
manifestace proti německým okupantům. 
Po střelbě do davu demonstrantů zde byli 
smrtelně zraněni dva mladí muži. Dělník 
Václav Sedláček zahynul na místě, student 
medicíny Jan Opletal podlehl svému zra-
nění 11. listopadu. Zde pan profesor upo-
zornil  na  zajímavou  skutečnost,  že  Janu 
Opletalovi bylo zranění způsobeno civilní 
zbraní,  takže  smrtelnou  ránu  mu  s  nej-

větší  pravděpodobností  zasadil  německý 
student.  Následný  pohřeb  Jana  Opletala 
15. listopadu se stal mohutným projevem 
manifestačního odporu proti  německému 
agresorovi  a  reakce  nacistických  uzur-
pátorů  na  vzdor  české  inteligence  byla 
okamžitá a tragická. Byly uzavřeny české 
vysoké školy, celkem bylo zatčeno a po-
praveno deset vysokoškolských představi-
telů a 1 200 českých studentů bylo zbito  
a odvlečeno do koncentračních táborů. 

„17. 11. ve čtyři hodiny ráno mne vzbu-
dil hluk na Masarykově koleji v Dejvicích, 
kde jsem tehdy bydlel. Do pokoje vtrhl 
esesák a vyhnal mne se spolubydlícím 
na chodbu, kde už stálo mnoho studentů 
obráceno čelem ke zdi se zdviženýma ru-
kama,“ vzpomínal pan profesor. S dalšími 
studenty byl následně odvezen k výslechu 
do ruzyňské Jízdárny a odtud byl bez vy-
šetřování  a  soudu  deportován  osobním 
vlakem 3. třídy do koncentračního tábora 
v  Sachsenhausenu  nedaleko  Berlína.  Na 

dlouhých 25 měsíců se z vysokoškolského 
studenta  stal  bezejmenný  vězeň  s  číslem 
15144, na jehož vězeňském mundúru byl 
špičkou  dolů  našit  rovnostranný  červený 
trojúhelník, označující lidi podezřelé z ile-
gální činnosti apod. 

Profesor  dále  obšírně  pohovořil  o  or-
ganizaci a chodu života v koncentračním 
táboře,  o  hladu,  nemocech,  zimě,  nelid-
ských podmínkách a těžké práci a popsal  
i  běžné  nacistické  praktiky: „18. ledna 
1940 panovaly kruté mrazy. Esesáci vy- 
hnali z baráků české studenty, které přinu-
tili stát v  tvrdých klimatických podmínkách 
celou noc. Mnozí to nevydrželi, začali pa- 
dat a několik desítek jich před mýma 
očima umrzlo. Jindy zase nacisté vyhna-
li studenty z bloků na plac, kde si museli 
lehnout do sněhu a političtí vězni z jiného 
bloku je zasypávali sněhem,“ líčil pan pro-
fesor Šabršula. 

Zdá  se  to  neuvěřitelné,  ale  i  v  těchto 
těžkých podmínkách se studenti vzděláva-
li. Mezi vězni byla totiž celá řada význam-
ných  vědců  a  vysokoškolských  učitelů, 
kteří karanténu či dlouhá stání na „Apel-
platzu“  využívali  potají  k  přednáškám  
a předávání znalostí dalším arestovaným. 
Tuto  aktivitu,  která  je  velmi  posilovala, 
nazývali vězeňskou univerzitou. 

Na závěr svého emotivního vzpomíná-
ní  na  listopadové  události  roku  1939  za-
zpíval pan profesor píseň vězňů-heftlinků 
koncentračního tábora v Sachsenhausenu, 
za  což ho zaplněné auditorium odměnilo 
dlouhotrvajícím potleskem.  

Jana BOLKOVÁ

Prof. Šabršula během svého vzpomínání na události 17. listopadu 1939 a jeho auditorium                          Fota: Tomáš Rucki
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Ohlédnutí za XVIII. ročníkem 
Evropského veletrhu Gaudeamus 

Na počátku listopadu se otevřely brány 
brněnského výstaviště, v jehož pavilonu F 
se  uskutečnil  již  18.  ročník  Evropského 
veletrhu  pomaturitního  a  celoživotního 
vzdělávání Gaudeamus 2011.

Možnosti studia zde prezentovalo 185 
univerzit, vysokých a vyšších odborných 
škol,  235  fakult,  které  nabízely  více 
než  3  500  studijních  oborů.  Kromě 
tuzemských  škol  zde  bylo  zastoupeno 
47  renomovaných  zahraničních  univerzit 
a  vysokých  škol  ze  14  zemí.  Veletrh 
navštívilo  v  průběhu  čtyř  dnů  (1.–4. 
listopadu)  více  než  30  000  studentů 
III.  a  IV.  ročníků  gymnázií  a  středních 
odborných  škol,  kteří  se  rekrutovali  ze 
všech  krajů  České  republiky. Významný 
podíl na letošní vysoké návštěvnosti měli 
i studenti ze Slovenské republiky. Poprvé 
se  zde  představila  Evropská  komise 
s  iniciativou  „Mládež  v  pohybu“,  jejímž 
cílem je zvýšení počtu mladých lidí, kteří 
získávají  studijní  i  pracovní  zkušenosti 
v zahraničí. 

Vysoké  školy  se  na  veletrhu  prezen-
tovaly podle  svého zaměření,  ale  snažily 
se přilákat zájemce i na výsledky své výz-
kumné  činnosti.  Uchazeči  o  studium  si 
tak  mohli  prohlédnout  robotické  přístro- 
je  nebo  závodní  auto,  které  sestrojili 
studenti  Vysokého  učení  technického, 
v expozici vysokých škol chemického za-
měření  si  vyzkoušet  jednoduché  pokusy 
či  se  podívat  na  ukázky  první  pomoci, 
připravené Lékařskou  fakultou Univerzi-
ty  Palackého.  Promyšlená  marketingová 
strategie vystavovatelů se projevila i v je-
jich  snaze  o  zaujetí  charakteristickým 
detailem  –  např.  u  stánku  kanadské 
vzdělávací  instituce  jsme si mohli  zahrát 
stolní  hokej,  expozici  Rybářské  fakulty 
Jihočeské  univerzity  ozvláštňovalo  ak-
várium,  Mendelova  univerzita  vítala 
potenciální  zájemce  fanfárami  lesních 
rohů,  Univerzita  obrany  v  ukázkách 
představovala  těžkou vojenskou techniku 
–  ale  i  přes  tyto  snahy  se  v  popředí 
zájmu  budoucích  vysokoškoláků  stále 
drží  studium  společenských  věd,  jazyků, 
ekonomiky a managementu. 

Z  veletržních  zajímavostí  je  nutno 
zmínit,  že  stánky  Ostravské  univerzity 
Ostravě  a  Vysoké  školy  báňské  –  Tech- 
nické  univerzity  Ostrava  sdílely  spo-
lečnou výstavní plochu včetně společného 
technicko-realizačního zázemí, což mnozí 
považovali za zárodek připravované fúze. 
Expozice VŠB–TUO navíc dostála svému 
sloganu  „Dostaň se na správnou výšku“, 
neboť  jejich  stánek  díky  nadstandardní 
výšce  čněl  nad  ostatními  expozicemi 
včetně  té naší, která byla navíc umístěna 
mimo  hlavní  dění  v  bezprostřední 
blízkosti  sociálního  zařízení.  Výše  zmí-
něné  okolnosti  se  ale  nijak  dramaticky 
nepodepsaly  na  návštěvnosti  stánku 
Ostravské univerzity. 

Společná  expozice  všech  našich  šesti 
fakult  byla  permanentně  navštěvována 
a  referentky  a  referenti  jednotlivých 
fakultních  studijních  oddělení  trpělivě 
a s úsměvem čelili palbě dotazů týkajících 
se  studia  a  nestačili  rozdávat  propagační 
„vrtulky“,  které  jednoznačně  patřily 
k  hitům  letošního  Gaudeamu.  Rovněž 
každodenní  přednášková  prezentace 
nabídky  studia  na  Ostravské  univerzitě 
byla  hojně  navštěvována.  Největší 
zájem  o  studium  na  naší  Alma  mater 
tradičně  zaznamenaly  fakulty  lékařská 
a  filozofická,  kde  se  uchazeči  ponejvíce 
zajímali o studium všeobecného lékařství, 
psychologie a jazyků.

                                 Jana BOLKOVÁ

Stánek Ostravské univerzity na veletrhu Gaudeamus 2011
                                                                                          Foto: Zuzana Moškořová
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Digitální středověk
Máme  sice  poměrně  dokonalé  zobrazovací 
přístroje  –  monitory,  displeje,  na  čtečkách 
knih  už  dokonce  i  „elektronický  papír“  
a „elektronický inkoust“. Ale máme taky tis-
kárny – a těm dáváme pokyn, aby svým la-
serovým paprskem barvou na papír přenesly 
to, co můžeme vidět na obrazovce. Proč to 
děláme? Asi proto, že je to tak snadné. Jen 
pár pohybů prstem… A zdánlivě levné. Pár 
korun. Jen kousíček lesa…

Hodně jsme si slibovali třeba od digitali-
zace státní správy nebo justice. Máme v pa-
měti  obraz  rakouského  ouřady  zavaleného 
stohy spisů – a občana, poníženě žmoulají-
cího lejstro v ruce. Bylo nám slibováno, že 
úřady bude obíhat papír, ne občan. Teď už 
dokonce ani ten papír, jen bity online. Místo 
toho býváme svědky, jak úřad vyžaduje za-
slání všeho mailem, k  tomu dodání na CD 
– a ještě ve třech vytištěných kopiích. Kaf-
kovský svět!

Šíření digitalizovaných informací v krát-
ké době zásadně proměnilo výuku a studium, 
zejména na vysoké škole. Dostupnost učeb-
nic, knih a časopisů v elektronické podobě 
ostře kontrastuje se středověkou, předguten-
bergovskou  univerzitní  realitou.  Proč  tedy 
ale ve škole tiskneme i to, co je na webu či 
v datových úložištích? Zvyk, rutina, středo-
věk  v  hlavě? To  by  se  snad  dalo  očekávat 
u starých kantorů. Ale proč zběsile všechno 
tisknou i studenti? Že u mamky v práci je to 
zadarmo? Případně to taťka dotuje? Ano, to 
taky. Ale je ještě jiný důvod…

Když  dnešní  člověk  čte  na  monitoru 
text,  tak mu vpravo dole naskakují  zprávy, 
kdo všechno je na chatu ve Facebooku. Těž-
ko odolat. A přepnout na offline? To by bylo 
jako odpojit život udržující funkce na inten-
zivce.  Jediná možnost  je  notebook  zaklap-
nout a vzít pěkně papír do ruky.

Složku s papíry je navíc možno vzít do 
postele, vytáhnout ve vlaku nebo v tramva-
ji. Slunit se s ní na pláži či sedět na pařezu 
v lese. Nakonec i zmuchlat a hodit pod polš-
tář. Namítl bych – to vše můžete s noteboo-
kem  taky. Ano,  ale  poslední  a  nejpádnější 
argument  pro  papír  je  –  tlustý  fixový  zvý-
razňovač! A už to jede – neónově žlutá, je-
dovatá zeleň, růžová jak z katalogu Barbie, 
a podtrhává se, a zaškrtává, a zvýrazňuje… 
a znehodnocuje…

Proč  si  lidé  potřebují  v  textu  ukazo-
vat  jako  prvňáčci?  Je  to  známka  slábnoucí 
gramotnosti?  Nebo  pomůcka  k  soustředě-

ní?  Fixka  jako  digitus. Ve  středověku měli 
ukazovátka, aby prstem neumazali drahé ru-
kopisy. Stylos, stilus bylo původně pisátko, 
rydlo,  jímž se psalo do voskových  tabulek. 
(Odtud slovo styl.) Židovští písmáci užívali 
zvláštní ručičku, jíž jedinou bylo možno do-
tknout se posvátných písmen jména božího. 
(Všimněte si, jak mají někteří lidé neuctivě 
prsty upatlaný monitor.)

Výraz, který výstižně pojmenovává epo-
chu započatou v 80.  letech minulého stole-
tí,  má  překvapivou  etymologii.  Digitus  je 
latinsky  prst,  palec,  ukazováček.  (Digitalis 
je  rostlina  náprstník.)  Označení  „digitální“ 
nesly  nejprve  hodinky,  případně  displeje, 
které neukazovaly údaje  „analogicky“,  tzn. 
ručičkami  nebo  jiným  názorným  způso-
bem, nýbrž pomocí cifer. Hodiny bez  ruči-
ček,  které  ukazovaly  11.55,  nebo  teploměr 
bez  sloupce  kapaliny,  který  ukazoval  36,7, 
připadaly před čtyřiceti  lety  lidem revoluč-
ní,  lepší,  módní.  Zdálo  se  jim,  že  cifra  je 
přímý,  bezprostřední  údaj,  jaksi  názornější 
než  poměrové  ukazatele  kruhového  nebo 
sloupcového  diagramu.  Výraz  digitální  se 
nabízel spíše ve smyslu ukazováček, ukazo-
vátko,  tedy  ukazující  přesně  to,  co má  být 
procesem  patření  a  vnímání  osvojeno  jako 
požadovaný  údaj.  Pravděpodobně  bychom 
se dokázali účinně přít s názorem, že cifra je 
vůči našemu zraku vstřícnější než postavení 
ručiček. Kolik je hodin, přece z ručiček vy-
čteme dokonce i tehdy, když ciferník žádné 
cifry  neobsahuje,  ba  dokonce  rychleji  než 
bychom přečetli  ony  cifry. Přesto  se,  para-
doxně, bez logické a etymologické spojitos-
ti, prosadilo označení „digitální“ pro vyjad-
řování  veškerých  údajů  v  ciferném  zápisu. 
Kvantitativní údaje převedené do dvojkové, 
binární  soustavy  jedniček a nul,  s nimiž se 
strojům  tak  lehce  pracuje,  už  ztratily  pro 
člověka  názornost  a  srozumitelnost  zcela. 
A můžeme si v nich ukazovat prstem nebo 
ukazovátkem, ale nevyčteme z nich nic.

Dnes umíme všechny informace digitali-
zovat a rozložené do cifer prohánět úžasnou 
rychlostí  a  v ohromném množství komuni-
kačními vlákny a kanály, ač v této podobě je 
vlastně neumíme přečíst. Názornými se nám 
opět  stanou  díky mechanismům,  které  umí 
digitální  informaci  učinit  opět  viditelnou 
(případně  slyšitelnou),  tedy  lidským  smys-
lovým vnímáním osvojitelnou. 

Ve starověku se takovou metodou efek-
tivně  zhuštěného  záznamu  informací  stalo 
písmo (zvláště pak revoluční fénické písmo 
hláskové). A na konci středověku pak jejich 
distribuci urychlilo nové médium – papír po-
tištěný hláskovým písmem. Dnes, v době di-
gitální, končí epocha Gutenbergova, protože 
díky  novým  zapisovacím  a  zobrazovacím 
metodám ztrácí papír jako médium smysl.

Těsně před koncem papíru, sešitu a kni-
hy  však  paradoxně  spotřeba  papíru  roste. 

A proč podtrhávat? Aby člověk věděl, až 
se bude vracet, co je podstatné. Ale bude se 
vracet? Není zvýrazňování jen vyprázdněný 
rituál pomáhající čtené vůbec vstřebat?

Podtrhávalo  se  vždycky.  Dokonce  se  
i psaly poznámky, na okraj, mezi řádky. To 
pro případ, že s knihou člověk chvíli žil, vra-
cel se k ní, opakovaně hledal. Tence, tužkou. 
Barbar  ovšem  perem.  Slušný  člověk  nako-
nec vše vygumoval, aby kniha mohla sloužit 
dalším. Anonymní  čtenář  knihy  vypůjčené 
z knihovny se ovšem často něčím takovým 
nezdržoval.

Dnešní  člověk  se už nezdržuje  ani  kni-
hou, ani knihovnou, natož pak nějakým gu-
mováním. Fixka stejně nejde erasovat. Na co 
taky? Počmárané papíry se prostě vyhodí.

Kdosi mi spočítal, že za jeden jediný můj 
výukový předmět studenti v průběhu semes-
tru  potisknou,  počmárají  a  vyhodí  12  500 
archů papíru. A  takových předmětů mívám 
i deset.

Nedalo  by  se  s  tím  něco  dělat?  Třeba 
nepodtrhávat, nezvýrazňovat a přečtené po-
skytnout následovníkům?

V  každém  případě  se  nám  tím  ale  kla-
de otázka: Kdo je barbar? Co je středověk? 
V čem spočívá pokrok?

Vladimír ŠILER
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Divadelní skupina ELTO
opět na scéně

pÁTÁ ROVNOBĚŽKA

Divadelní  skupina  ELTO  (English 
Language Theater of Ostrava), složená 
ze  studentů  stejnojmenného  semináře  na 
katedře anglistiky a amerikanistiky, uved-
la 16. listopadu reprízu svého nastudování 
divadelní  hry  Sister Mary Ignatius Ex-
plains It All for You (Sestra Mary Ignatius 
to všechno vysvětlí) amerického autora ab-
surdních  komedií  Christophera Duranga. 
Minisál Atlantiku, který hostil květnovou 
premiéru,  byl  tentokrát  vyměněn  za  vel-
korysejší  prostory  nově  vzniklého multi-
žánrového klubu Cooltour na Černé louce 
a ty přilákaly také daleko početnější pub-
likum. Tato jednoaktová hra, oceněná tzv. 
Obie Award  (cenou  pro  hry  Off-Broad-
way), byla v roce svého prvního uvedení, 
1979, přijata pro otevřenou kritiku katoli-
cismu  lehce kontroverzně,  nicméně  svou 

aktuálností má stále co říct i dnešnímu di-
vákovi. Hlavní  role  sestry Mary  Ignatius 
se studentky Tereza Řeháčková a Eva Ma-
tušková v alternaci zhostily se ctí. V dal-
ších rolích zazářili David Černín, Magda 
Hanusková,  Veronika  Velčovská,  Tereza 
Juříková a Hana Malíková. Závažné téma 
této černé komedie bylo vyváženo uvede-
ním  kratší  jednoaktovky Woodyho Alle-
na Death Knocks  (Smrt klepe na dveře), 
kterou  si  iniciativně  samy připravily dvě 
členky  souboru  Eva  Matušková  a  Hana 
Malíková. Doufáme, že naše představení 
vzbudilo  u  diváků  pozitivní  ohlas,  takže 
nás zase v hojném počtu přijdou podpořit 
při premiéře další hry, kterou připravuje-
me pro letní semestr, a sice Play It Again, 
Sam  (Zahraj to znovu, Same)  Woodyho 
Allena.                    Markéta BILANOVÁ

Sister Mary Ignatius: Eva Matušková, 
Hana Malíková, Tereza Juříková, 
Magda Hanusková, David Černín
                          Fota: Markéta Bilanová

Z jednoaktovky Death Knocks: Eva Ma-
tušková, Hana Malíková

V  pátek  18.  11.  křtil  v  ostravském 
Domě  knihy  Librex  svou  novou  knihu 
Pátá rovnoběžka – Přírodní národy Asie, 
Afriky a Ameriky  (Praha:  Brána,  2011) 
Miroslav Černý, působící na katedře ang-
listiky a amerikanistiky Filozofické fakul-
ty Ostravské univerzity. Kmotrem se stal 
básník  a  středoškolský  pedagog  Lukáš 
Bárta.

I přes ne příliš šťastné datum, lemova-
né státním svátkem a víkendem, se první 
patro Domu knihy Librex příjemně napl-
nilo. Všichni, kteří ten večer přišli, se moh-
li  dozvědět  nemálo  o  vzniku  knihy,  spe- 
cifikách  přírodních  národů,  jež Miroslav 
Černý během svých cest navštívil, ale také 
o aktuálních, ožehavých  tématech s nimi 
spojených (např. o ženské obřízce). Došlo 
taktéž  na  čtení  ukázky,  která  přítomným 
přiblížila  nástrahy  amazonské  džungle. 
Do  života  knihu  uvedl  nejen  její  kmotr 
Lukáš Bárta, ale také doc. Eva Mrhačová 
a moderátorka večera Jitka Vaňková.

Pátá rovnoběžka čtenáře zavede do ni-
tra tří kontinentů, kde se spolu s autorem 
setkají se třemi domorodými etniky – in-
diány  z  kmene  Yekwana  z  venezuelské 
Amazonie,  hamarskými  pastevci  z  údolí 

etiopské  řeky Omo  a  s  negritskými  sku-
pinami Semangů z malajské džungle. Své 
cesty Miroslav Černý popisuje velmi čti-
vou formou, kdy se beletristické záznamy 
střídají s pasážemi etnografického charak-
teru  i  s  několika  kapitolami  z  dějin  ces-
tovatelství.  Jak  trefně poznamenal Lukáš 
Bárta,  při  čtení  publikace  si  tak  na  své 
přijdou  jednak  milovníci  odborné  litera-

tury, jednak čtenáři, kteří cestopisy běžně 
nečtou.

Miroslav Černý  také nastínil  své plá-
ny  do  budoucna. Rád  by  v  létě  navštívil 
Špicberky,  ale  zatím není  jisté,  zda bude 
výsledkem jeho cesty dílo literárního nebo 
jiného charakteru. Zbývá jen doufat, že se 
i tentokráte s námi podělí o své zážitky.

Jan DELONG

Básník Lukáš Bárta, kmotr knihy, a autor (vpravo)                  Foto: Hana Papežová

II   listopad 2011                                                                           
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Ve šlépějích ROTHSCHILDŮ 
„Tak šlechty se Vám zachtělo!“ reagoval 

pan  děkan  Zářický  na  cíl  podzimního  vý-
jezdního zasedání neakademických pracov-
níků naší Alma mater. Navzdory optimistic-
ké předpovědi se nebe po dekádě slunných 
dní  zatáhlo  a  jen  sporadicky  propouštělo 
sluneční paprsky. Účastníky fakultního „te-
ambuildingu“  tato  skutečnost  neodradila  
a v hojném počtu jsme se vydali z konečné 
autobusové zastávky Paseky v Antošovicích 
po zelené turistické značce do Šilheřovic. 

Počáteční ráz cesty vinoucí se mezi poli 
vystřídala přírodní rezervace Černý les, kte-
rá nás uchvátila krásnými partiemi původní-
ho bukového lesa a rozsáhlou bažantnicí, za-
loženou Rothschildy v roce 1852. Tito aris-
tokraté zde již v předminulém století založili 
chovnou stanici bažantů i tradici mezinárod-
ních honiteb, které bez přerušení pokračují  
i v novém tisíciletí. Les a bažantnici po třech 
kilometrech  vystřídala  300  let  stará  lipová 

alej, která nás dovedla až k bráně zámecké-
ho areálu. U jeho vchodu stojí vilka posta-
vená v anglickém viktoriánském stylu, která 
představovala  ve  filmu  Tmavomodrý  svět 
kulisu bydliště půvabné Angličanky Susan. 

V  areálu  rozsáhlého  zámeckého  parku, 
založeného  v  roce  1820,  se  nachází  osm-
nácti jamkové golfové hřiště a nás překvapi-
lo, že ač nepanovalo příznivé golfové poča-
sí, své nádobíčko zde mělo vybaleno hodně 
příznivců tohoto elegantního sportu. Park je 
protkaný množstvím cestiček, které zvláště 
v podzimním období nabízejí krásné pohle-
dy na jeho pestrobarevnou scenérii. 

Romantickou  obhlídku  jsme  zakončili 
u  dominanty  areálu  –  zámku  postaveného 
v  roce  1787,  který  Rothschildové  vlastnili  
v letech 1845–1938. Tvoří jej trojkřídlá, jed-
nopatrová stavba s mansardovou nástavbou, 
při dvorní straně u každého křídla je vedlej-
ší stejně vysoká budova s bohatě zdobenou 
fasádou, čímž celý objekt získává  tvar pís-
mene E. V zámku byla po válce dlouhá léta 
umístěna střední škola společného stravová-
ní,  ale v posledních desetiletích nebyl udr-
žován a chátral. V roce 2008 získal nového 
majitele, který zámek zrekonstruoval a bude 
ho využívat k pořádání společenských akcí. 

Protože  doba  pokročila  a  značně  nám 
vyhládlo,  přesunuli  jsme  se  do  nedalekého 
Loveckého  zámečku,  vyhlášeného  výbor-
nou  zámeckou  krmí.  Nabídku mají  připra-
venu tak, aby vyhověla častým zahraničním 
hostům  i místním –  což  je  zdánlivě  neleh-
ký úkol,  který  se  zdařil. V  jídelníčku  jsme 
mohli vybírat z jídel české kuchyně, zvěřiny, 

AKCE 
MĚSÍCE PROSINCE

1. 12.  Konference Středověké a raně 
novověké odborné texty jako 
objekt lingvistického výzkumu 
(Mittelalterlich-frühneuzeitliche 
Fachtexte als Objekt der Fach-
sprachen- und Fachprosafor- 
schung), univerzitní knihovna 
OU, 9:30–18.00 hod.

2. 12. Konference Středověké a raně 
novověké odborné texty jako 
objekt lingvistického výzkumu 
(Mittelalterlich-frühneuzeitliche 
Fachtexte als Objekt der Fach-
sprachen- und Fachprosafor- 
schung), univerzitní knihovna 
OU, 9:00–15.00 hod.

3. 12. Konference Středověké a raně 
novověké odborné texty jako 
objekt lingvistického výzkumu 
(Mittelalterlich-frühneuzeitliche 
Fachtexte als Objekt der Fach-
sprachen- und Fachprosafor- 
schung), exkurze, 9:00–17.00 hod.

7. 12. Shromáždění akademické obce 
FF OU, učebna E 304, 14.10 hod.

14. 12. Setkání s osobností, 
PhDr. Václav Moravec, učebna 
E 304, 14.10 hod.

specialit  francouzské  kuchyně  i  klasických 
menu. Nádherný  historický  interiér,  skvělé 
jídlo, příjemná obsluha – to vše dokreslova-
lo přátelskou atmosféru odpoledního společ-
ného posezení, v němž jsme probrali nespo-
čet témat pracovního i osobního charakteru. 
Než  jsme  se  nadáli,  byl  večer,  nad  zámec-
kým parkem se vznášela mlha,  umocňující 
romantickou podzimní atmosféru, která nás 
provázela při zpáteční cestě na autobus. 

JANA BOLKOVÁ

Šilheřovice ve filmu Tmavomodrý svět – kulisa bydliště Angličanky Susan

Šlechtický ‚teambuilding‘ 
neakademických pracovníků FF

Bažantnice
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Vyhodnocení ankety o Listech FF
vnímalo  48  %  (u  členů  akademické  obce 
je  to  více  než  45  %,  u  neakademiků  pak 
dokonce skoro 59 %).

3. Jednotlivé typy článků v Listech FF  
a jejich čtenářský přínos jsou 
vnímány s minimálními rozdíly. 

Všechny  typy  článků  získaly  velmi 
srovnatelné hodnocení – mezi nejlépe a nej-
hůře hodnoceným není větší rozdíl než jeden 
stupeň na pětistupňové škále. V zásadě platí, 
že  všechny  druhy  článků  jsou  hodnoceny 
jako lepší dvojka, dvojka, nebo mezi dvojkou 
a  trojkou.  U  akademických  pracovníků 
(bráno čistě průměrem) vše obdrželo známku 
velmi  dobře,  pouze  „Ostrava!!!  Rodinné 
stříbro“ a „Evropa!!! Kulturní dědictví“ by na 
pomyslném vysvědčení  dostalo ohodnocení 
dobře. Pro  studenty  jsou všechny kategorie 
článků  velmi  dobré  a  u  čtenářů  Listů  FF, 
kteří nejsou členy akademické obce FF OU, 
jsou „Ostrava!!!  rodinné stříbro“ a „Zprávy 
z  exkurzí“  dokonce  výborné,  ostatní  pak 
velmi dobré.
  Ze  známek,  které  přidělili  dotazovaní 
jednotlivým typům článků, lze vyčíst (vedle 
minimálních rozdílů ve známkách, což je asi 
nejdůležitější!), že akademičtí pracovníci FF 
OU nejlépe hodnotí  informace o aktuálním 
dění  na  FF,  naopak  o  články  nevěnující 
se  bezprostředně  FF  mají  menší  zájem. 
Studentská část akademické obce se nejvíce 
zajímá  o  minulost  fakulty,  na  níž  studuje, 
případně  o  obecnější  akademická  témata  

a problémy; podobně jako u akademických 
pracovníků  se  pak  těší  menší  pozornosti 
články,  které  popisují  dění  mimo  FF.  To 
v  zásadě  platí  i  pro  čtenáře,  kteří  nejsou 
členy akademické obce naší fakulty – jen se 
horšího  hodnocení  dočkaly  i  rekapitulující 
články  ke  dvacetiletému  výročí  vzniku 
fakulty  a  „Čtení  k  přemýšlení“.  Na  druhé 
straně  tito  čtenáři  vůbec  nejlépe  hodnotí 
články o ostravském dědictví.
V souhrnu: Nebylo typu článku v Listech FF, 
který  by  se  nedočkal  nejlepšího  možného 
i  nejhoršího  možného  hodnocení.  Zřejmě 
tedy  platí,  že  vše  si  najde  svého  čtenáře  
i svého odpůrce.

V neposlední řadě děkujeme všem, kte-
ří  se  do  ankety  zapojili  a  zvláště  pak  těm, 
kteří připojili své podněty k dalšímu možné-
mu vylepšení Listů FF. Těchto podnětů byla 
celá  řada – od výzev k ukončení  vydávání 
po výzvy k neměnění ničeho, neboť vše  je 
výtečné.  Mezi  těmito  extrémy  se  objevily 
i pozoruhodné nápady, na něž se pokusí re-
dakční rada Listů FF reagovat a využít je při 
vlastní práci na podobě našeho periodika.

Aleš ZÁŘICKÝ, Marek OTISK

Čtete Listy FF? celkem akademici studenti neakademici
Ano, pravidelně a takřka celé 29,87% 32,43% 18,18% 41,18%
Ano, pravidelně, ale jen vybrané články 23,38% 32,43% 22,73% 5,88%
Ano, ale jen občas 31,17% 24,32% 36,36% 35,29%
Ne 15,58% 10,82% 22,73% 17,65%

Kdyby Listy FF přestaly vycházet: celkem akademici studenti neakademici
Docela by mi to vadilo 48,05% 45,95% 45,45% 58,82%
Nijak zvlášť by mi to nevadilo 29,87% 32,43% 31,82% 23,53%
Ani bych si toho nevšiml/-a 22,08% 21,62% 22,73% 17,65%

Hodnocení celkem akademici studenti neakademici
Akce měsíce 1,74 1,71 1,94 1,53
Zprávy z konferenčních akcí, křtů knih apod. 1,77 1,78 1,83 1,64
Zprávy o dalším dění na fakultě 1,78 1,74 1,82 1,79
Zprávy z exkurzí 1,86 2,02 1,94 1,43
Informace o zaměstnancích fakulty 1,88 1,84 2,05 1,71
20 let FF OU 1,91 2,1 1,63 1,93
Čtení k přemýšlení 2 2,19 1,78 1,93
Zprávy a informace o událostech nesouvisející s FF 2,18 2,21 2,25 2,07
Ostrava!!! Rodinné stříbro 2,22 2,81 2,06 1,33
Evropa!!! Kulturní dědictví 2,54 3,07 2,16 2,07

Ve druhé polovině října proběhla na fa-
kultě  anketa  o  potřebnosti  a  přínosu  Listů 
FF. Účast nebyla nikterak převratná, zvláště 
studentskou část naší akademické obce an-
keta příliš nezaujala a výsledný počet ode-
vzdaných lístků studentů byl velmi skromný 
(cca 1 %). Zapojení akademických pracov-
níků bylo značně výraznější (více než 27 %), 
takže především v jejich případě lze považo-
vat výsledky ankety za částečně směrodatné. 
Svůj názor na Listy FF připojili i lidé, kteří 
nejsou členy akademické obce FF – ať se již 
jedná o neakademické pracovníky FF nebo  
o čtenáře Listů FF, kteří nejsou z FF OU.

Jasným výsledkem ankety jsou minimál-
ně tři zjištění:

1. Lidé Listy FF čtou.
Takřka  85  %  respondentů  zaškrtlo  jednu 
z  možností,  že  periodikum  čtou  (u  aka-
demických  pracovníků  FF  dokonce  více 
než 89 %). Přitom více než 53 % čte Listy 
pravidelně  (u  akademiků  se  toto  číslo 
přiblížilo  dvěma  třetinám),  z  toho bezmála 
30 %  anketních  lístků  uvedlo,  že Listy  FF 
čtou pravidelně takřka celé (u čtenářů mimo 
akademickou obec FF získala tato odpověď 
více než 41 % hlasů).

2. Lidem by vadilo, kdyby Listy FF 
přestaly vycházet.

Jen 22 % respondentů by si nevšimlo, kdyby 
Listy  FF  ukončily  svou  existenci.  Naopak 
jako  citelnou  ztrátu  by  tuto  skutečnost 

Některé z anketních podnětů:
Více informací o dění na FF OU,  
o problémech, které musí řešit, případně 
diskuse a argumenty pro učiněné kroky.

Zeštíhlit Listy FF: Méně článků, jen to zcela 
nejdůležitější – není čas toho tolik číst.

Články o studentských i pedagogických 
zahraničních pobytech, zejména v rámci 
programu Erasmus.

Psát eseje, fejetony, nejrůznější reflexe atp.

Psát výhradně o FF OU, udělat z Listů FF 
„fakultní kroniku“.

Zaměřit se více na kulturní akce v Ostravě, 
její historii, památky atp.

Rozšířit informace o studentských aktivitách 
na FF OU a o osudech absolventů FF OU.

Pravidelné rozhovory s členy akademické 
obce FF OU, zprávy o vědeckých počinech, 
grantech, publikačních aktivitách za-
městnanců FF OU.

Tipy na významné konference či stipendijní 
možnosti, respektive zavést rubriku „Nové 
knihy“.

Publikovat odborné články.

Více bulvárních informací.

Výsledky ankety

II   listopad 2011                                                                           
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Lubomír Martínek: PALIMPSEST, praha, prostor 1996
(Tento úryvek z knihy vysílala rozhlasová stanice Vltava v září 2011 v pořadu s názvem Návrat barbarů)

ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ

Barbaři  se nevytratili,  ačkoli  jsme za-
pomněli,  že po dva  tisíce  let  jsme o nich 
neustále mluvili, usínali s hrůzou z  jejich 
nájezdů.  Raději  se  cítíme  potomky Řeků 
a  Římanů,  ačkoli  v  našich  žilách  kolu-
je  množství  barbarské  krve.  Nelidskost  
a krutost, kterou přičítáme raději ostatním, 
se pouze ukryla pod uhlazený povrch, stala 
se neviditelnou. Což jinak neznamená, že 
by  se  stala méně nebezpečnou. Spíš nao-
pak.  Je  sice pravda,  že představa barbara 
se  značně  změnila  od  doby,  kdy  Řekové 
tento pojem objevili. Cizinec nevidí tako-
vé  rozdíly mezi nájezdy Hunů a nočními 
přepady policie. Ani v jednom z obou pří-
padů si nikdo nemůže být jist, jestli nebu-
de mučen. Změnila  se nanejvýš extrémní 
jednoduchost, s níž barbara antické civili-
zace klasifikovaly. 

Původně byl barbarem ten, kdo nemlu-
vil melodickým jazykem Helénů. Později 
se barbar proměnil v ne-Řeka, v ne-Říma-
na,  ne-Byzantince,  ne-křesťana,  ne-Evro-
pana.  Jinde  byl  pro  změnu  ne-Číňanem, 
ne-Japoncem,  ne-Indem,  ne-muslimem. 
Slované říkají Němec, tedy němý. Mayové 
z  Yukatánu  nazývali  toltécké  dobyvatele 
nubob, němí… Aztékové nazývají  lidi na 
jih od Veracruz nonoualca, němí, a ty, kdo 
nemluví nahuatl tenime, barbaři nebo po-
poloca, divoši. „Každý národ se domnívá, 
že jeho jazyk je ostatním nadřazený, ať už 
proto, že je jasnější nebo obtížnější. Dide-
rot vysvětloval, že francouzština je jazy-
kem vědy, protože slovosled v ní odpovídá 
přirozenému řádu myšlení. Naopak něm-

čina pro něj byla jazykem literárním. Po-
dobné úvahy se neopírají o nic jiného než 
o šovinismus.“ (Noam Chomsky)…

Civilizace neumírají pod nájezdy bar-
barů ani na změkčilost, ale přemnožením 
domácích  barbarů…  Nepochybující  epo-
chy jsou přitažlivé svou jednotou, drzostí, 
s níž udělují svou nádhernou nehorázností 
lekce, s níž rozdávají rady i soudy. Naopak 
doby unavené a vyčerpané a tápající jsou 
plné jemnosti, smyslu pro odstíny. Každá 
doba jistým způsobem něco ničí, každá se 
svých cizinců zbavuje jinak.

Technologická  převaha  naprosto  nic 
neomlouvá. Kdyby na zemi přistáli mimo-
zemšťané a začali nám přestavovat domy 
podle jejich vzoru, oblékat nás podle jejich 
módy,  krmit  nás  potravinami,  které  jim 
chutnají, nutili by nás vyznávat své bohy, 
bylo  by  to  považováno  za  nesnesitelnou 
okupaci. Vzápětí  by  se  však  většina  sna-
žila  nově  příchozím  zalíbit,  získat  jejich 
přízeň. Každá civilizace se podílí na svém 
sebezničení touhou vyrovnat se svým do-
byvatelům. Drtivá většina se vždy a všude 
toužila  rozpustit  v  podobnosti  s  mocněj-
ším a silnějším. Obyvatelé rádi vymění své 
bohy za boha surovějšího, zběsilejšího, pa-
novačnějšího…

Nejnebezpečnějším  rysem  myšlenky 
nezadržitelného  pokroku  je  přezíravost 
vůči minulosti. V nejlepším případě  jsme 
s  to  vzít  na  milost  vlastní  minulost,  ale 
minulostí  ostatních  většinou  pohrdáme. 
Dodnes se neobejdeme bez odkazů na řec-
kou mytologii,  biblická  témata,  ale  s  na-

sazením  všech  prostředků  jsme  zlikvido-
vali obrovské kusy ostatních pamětí, které 
s námahou teprve v poslední době začíná-
me rekonstruovat. Civilizace, které míří do 
racionalitou vytvořeného neznáma,  se  řítí 
do  neprozkoumaných  krajin  s  co  možná 
nejlehčími zavazadly.  Idyla obsahuje cosi 
slabomyslného a obscénního. Prahnutí po 
světě bez kazu má v sobě cosi nekrofilní-
ho. Revolucionáři, neschopní se vyrovnat 
s vlastními  traumaty, mají hrůzu z ohléd-
nutí.  Poznamenáni  nejbližším  okolím  ta-
hají do své nepředpověditelné budoucnosti 
každého, kdo jim zkříží cestu. Upsáním se 
pokroku  přibývá  arogance  a  samolibosti, 
ačkoli je evidentní, že každý vyřešený pro-
blém přináší problém jiný…

Velké země jsou zohaveny právě svou 
velikostí. Největší megaloman v čele ma-
lého státu bude stěží uvažovat o světovlá-
dě.  Ani  sebepřijatelnější  hlava  velkého 
státu  si  neodpustí  myslet  v  planetárním 
měřítku. Obrana norských zájmů v Ticho-
moří by vyvolala bouři smíchu, ale napro-
sto stejné prohlášení v ústech představitele 
Spojených států, Ruska, Anglie nebo Fran-
cie se přijímá s naprostou samozřejmostí. 
Obři se cítí ohroženi sebemenším šustnu-
tím na  zeměkouli  a  automaticky,  jako  by 
se  to  rozumělo  samo  sebou,  se  považují 
za ochránce klidu a pořádku, ne-li rovnou 
kultury a civilizace. Od prvního rozdělení 
zeměkoule mezi  Portugalce  a  Španěly  se 
celá podívaná omezuje na přerozdělování 
zón vlivu, před nimiž se není kam ukrýt.

Připravila Eva MRHAČOVÁ 
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