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Podněty renesančního umění začaly 
zejména od 2. poloviny 15. století pro-
nikat mimo italské prostředí. K jejich 
šíření přispívali především samotní 
italští umělci, kteří působili v jiných ev-
ropských zemích. Svůj podíl na šíření 
renesance měly ale také sňatky ital-
ských princezen a šlechtičen, na jejichž 
nové dvory s nimi přicházeli i italští 
umělci. 

Mezi nejvýznamnější malíře mimo 
Apeninský poloostrov patřil bezpochy-
by vlámský malíř Jan van Eyck, naro-
zený kolem roku 1390. Je to neobvyklé, 
ale van Eyck byl inspirací pro italské 
renesanční malíře 15. století, kteří je-
ho dílo uznávali a obdivovali.  Začínal

pravděpodobně jako knižní malíř (Tu-
rínské hodinky). Působil na několika 
dvorech, nejdéle pak na dvoře ,bur-
gundského vévody Filipa Dobrého 
který využíval i jeho diplomatických 
služeb. 

Jan van Eyck je považován za jed-
noho z „vynálezců“ techniky ole-
jomalby. Jeho nejslavnějším dílem je 
proslulý Gentský oltář (1425-1432), 
na němž zpočátku pracoval se svým 
starším bratrem Hubertem. Stranou 
ale nezůstávají ani jeho další díla.

Krásná a plná ještě středověké sym-

boliky je Podobizna manželů Ar-
nolfiniových (1434). Na obraze zobra-
zil Giovanniho Arnolfiniho, kupce 
z Luccy, s novomanželkou Giovan-
nou Cenami. Jejich svatby se van 
Eyck osobně zúčastnil. Spojené dlaně 
manželů a ženichova ruka pozved-
nutá k přísaze jsou gesta sňatku jako 
závazného rituálu. Šňůra perel na zdi
a zrcadlo s výjevy utrpení Páně 
na rámu symbolizují manželskou 
čistotu a zdrženlivost. Pes u nohou 
manželů je symbolem věrnosti a od-
danosti. Na vysokém opěradle židle 
v pozadí je figurka patronky těhot-
ných žen, sv. Markéty. 

Jan van Eyck zemřel 9. července 
1441 v Bruggách. 
                                         Marek ZÁGORA
                

Gentský oltář, 1425-1432, 350 x 461 cm,  Katedrála sv. Bavona, Gent
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Pokyny pro formátování příspěvků
Příspěvky prosíme odevzdávejte ve formátu 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. Fotografie zasílejte v samostatných 
souborech (např. jpg, nikoli vložené do textového souboru). U všech snímků uvádějte popisek a jméno autora. Redakce si vyhrazuje právo texty 
gramaticky opravovat, drobně stylisticky upravovat, v případě potřeby zaslané články krátit. Příspěvky do říjnového čísla zasílejte e-mailem na 
adresu listyff@osu.cz nejpozději do 18. 10. 2013. Příspěvky zaslané po tomto nebudou do říjnového čísla zařazeny.
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Redakční rada: ThLic. Vladimír Šiler, Dr., doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc., PhDr. Jan Vorel, Ph.D, Mgr. Jana Bolková, Bc. Vladimír Mičulka, Bc. Tereza Čapandová.
Barevná elektronická verze Listů je dostupná na webu FF OU v rubrice Ze života fakulty na adrese: http://periodika.osu.cz/listyff
©Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013

Vážení čtenáři Listů FF,

redakce Listů Vás všechny – odpočaté a usměvavé –  srdečně vítá na prahu akademického roku 2013/2014. 
Rádi bychom Vás informovali o některých novinkách, s nimiž se v Listech v tomto roce setkáte:

l. Úspěšný seriál Univerzity starého a nového světa v zářijovém čísle Listů končí.V říjnovém čísle Listů 
bude zahájen nový seriál - o univerzitách, s nimiž máme uzavřenu  smlouvu o spolupráci. (Pro zajíma-
vost uvádíme, že naše fakulta má uzavřeno celkem 75 bilaterálních smluv o spolupráci s evropskými 
univerzitami v rámci programu ERASMUS a 22 smluv se zahraničními institucemi mimo program E-
RASMUS!) V rámci tohoto seriálu Vás pracovníci  FF, kteří některou z našich partnerských univerzit 
navštívili, seznámí s životem a vědou v těchto institucích. Seriál ponese název 

            VĚDA A ŽIVOT  NA NAŠICH  PARTNERSKÝCH  UNIVERZITÁCH

2. V říjnovém čísle Listů bude zahájen ještě jeden nový seriál. Bude mít název

            ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ

Cílem tohoto seriálu bude informovat naše čtenáře o tom, jak si vedou naši absolventi v praxi, 
jakých úspěchů dosahují, jak svou alma mater reprezentují .... Dodávejte nám, prosím, návrhy a in-
spiraci pro tento seriál.

Skladba Listů (l. strana: EVROPA!!! Kulturní dědictví,  2.strana: OSTRAVA!!! Rodinné stříbro, pos-
lední strana: ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ) zůstává nezměněna.

                                                                                                                            Na spolupráci s Vámi všemi se těší
                                                                                                                     redakce Listů FF

******
Milí čtenáři Listů FF,
víčka odevzdávejte na vrát-
nici v budově D ( u menzy). 
Děkujeme za spolupráci.

      redakce Listů FF

******
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OSTRAVA!!! rodinné stříbro

 JAN  SVĚTLÍK A  JEHO VÍTKOVICE
Ing. Jan Světlík se v roce 2003 stal 
většinovým majitelem strojíren-
ských Vítkovic. Tehdy si ještě téměř 
nikdo neuvědomoval, že nastává 
nová, přelomová éra nejenom v dě-
jinách firmy. 

V osobě Jana Světlíka se do jejího čela
dostal člověk-podnikatel, jakých 
Česká republika nemá zrovna nad-
bytek. Strojírenský odborník, schop-
ný manažér a businessman a navíc 
člověk s kulturními zájmy, s láskou 
k umění, nejenom výtvarnému, se zna- 
lostí historie a  vztahem k ní. A právě
díky Janu Světlíkovi se v poslední 
době v Ostravě odehrávají události, 
které vejdou do historie města. 

Po ukončení hutní prvovýroby 
v roce 1998 nastal vážný problém, 
jak s areálem nacházejícím se v tzv. 
Dolní oblasti Vítkovic naložit. Nový 
vlastník Vítkovic tak byl hned na star-
tu postaven před nelehký úkol - vy- 
řešit problém Dolní oblasti. „Od 
začátku jsem věděl, že nechci 
šrotovat, i když mi to někteří pod-
souvají. Je ale fakt, že v určitém 
případě by to bylo nejlepší řešení,“ 
říká Jan Světlík a pokračuje: „vytvořil 
jsem si tým, se kterým jsme začali 
Dolní oblast řešit. Nebyli jsme první 
na světě, kteří před takovou výzvou 
stáli. Stačí namátkou vzpomenout 
americký Pittsburgh nebo německý 
Duisburg. Studovali jsme to a zjis-
tili, že žádné univerzální řešení 
neexistuje, vše závisí na místních 
podmínkách.“ Od začátku ve Vítko-
vicích pracovali s ideou, že nechtějí 
budovat mrtvý skanzen průmyslové 
výroby, ale že usilují o oživení areá-
lu, o vytvoření nové městské čtvrti. 
Po dlouhých jednáních a práci týmu
architektů a zejména po získání 
významného architekta Josefa 
Pleskota, který novou koncepci 
Dolních Vítkovic navrhl, se Janu 
Světlíkovi podařilo získat i dotaci 
z evropských fondů a zdárně dovést 
k cíli první etapu rekonverze oblas-

ti. Výsledky rekonverze si už vloni, 
v listopadu 2012, mohli vychutnat 
i absolventi Ostravské univerzity při 
oslavách 20. výročí založení univer-
zity. Oslavy se totiž konaly v nádher-
ném mnohoúčelovém paláci GONG, 
ve který se proměnil starý plyno-
jem! V prostorách GONGU se od 
loňského akademického roku konají 
i některé přednášky univerzity. 

Letos v dubnu byl Jan Světlík 
Svazem průmyslu a dopravy ČR  
vyhlášen Manažerem roku 2012. Na-
bízí se otázka, zda mu vůbec ještě 
zbývá nějaký volný čas. „Volného 
času mám málo, a tak se snažím 
spojovat své zájmy s prací. Kdysi 
jsem byl aktivní hudebník, ale to 
už je pryč. Potřebu živého styku 
s uměním si naplňuji budováním 
sbírky obrazů..“ Sběratelsky se J. Svět-
lík zaměřuje především na českou 
modernu, ale je také mecenášem 
současného výtvarného umění. 
Stačí připomenout jím iniciované 
výtvarné sympozium Smalt Art, kte-

ré se letos konalo už po osmé a je-
hož se účastní věhlasní tvůrci ne-
jen z České republiky.  Na letošním 
festivalu Colours of Ostrava byl 
také vyhlášen první ročník „Ceny 
Jana Světlíka“, jejíž letošní vítězný 
laureát si odnesl šek na 100 000 ko-
run, a také cena „Výtvarná naděje“, 
která bude udělovaná umělcům, 
jejichž práce má ohlas i v zahraničí. 

Také v ítkov ick ý zámek na Vý-
stavní ulici se díky obří aktivitě 
Jana Světlíka proměnil z ošklivého 
káčátka v nádhernou labuť. 
Hlavním posláním zámku je sloužit 
potřebám firmy, ale jeho zářivý in-
teriér bývá často využíván i jinak -  
pro výstavy a koncerty vážné hud-
by.
                              Hana ŠÚSTKOVÁ

Ing. Jan Světlík 

Jan Světlík, významná osobnost naší doby,  vizionář nadaný schopností své odvážné sny 
uskutečňovat,   oslavil v tomto období polokulatiny. Filozofická fakulta, která všem jeho 
činnostem nesmírně „fandí“, mu přeje: zdraví z chirurgické  oceli,  štěstí při realizaci všech 
dalších aktivit, které vymyslí, a samé dobré a spolehlivé lidi kolem sebe!!!           
                           Redakce LISTŮ FF OU
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Doc. PhDr. Stanislav KOLÁŘ, Dr.,
Amerikanista Doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr., vystudoval obor český jazyk a literatura 
a anglický jazyk a literatura na Pedagogické fakultě v Ostravě a Univerzitě Palackého 
v Olomouci, kde také absolvoval doktorské studium v oboru anglická a americká lite-
ratura pod vedením prof. Josefa Jařaba. Na Univerzitě Palackého se rovněž habilitoval 
prací Seven Responses to the Holocaust in American Fiction, která později vyšla knižně 
v roce 2004 v Ostravě. Je autorem dalších dvou monografií, Evropské kořeny americké 
židovské literatury (Ostrava, 1998) a Reflections of Trauma in Selected Works of Post-
war American and British Literature (Košice, 2010). Od roku 1990 působí na katedře an-
glistiky a amerikanistiky FF OU, kde pomáhal zakládat obor amerických studií. Přednáší 
zde dějiny americké literatury a vede kurzy amerických etnických literatur, židovské lite-
ratury, americké alternativní kultury a amerických studií. Svou hlavní výzkumnou činnost 
soustředí na americkou židovskou a holocaustovou literaturu. Pro jeho odborné zaměření byl 
nejdůležitější studijní pobyt na Brandeisově univerzitě ve Walthamu a v rámci Fulbrightova pro-
gramu na Kalifornské univerzitě v Berkeley. 

                                                                                                                                                      Eva MRHAČOVÁ

UNIVERZITY STARÉHO A NOVÉHO SVĚTA

HOPSA HEJSA DO BRANDEJSA

JAK TO CHODÍ NA BRANDEISOVĚ UNIVERZITĚ                   
Za svého působení na Ostravské 
univerzitě jsem měl možnost poznat 
několik amerických univerzit, a tak 
jsem se před psaním tohoto článku 
musel rozhodnout, kterou univer-
zitu vybrat. Z hlediska prestiže by 
se jednoznačně nabízela Kalifornská 
univerzita v Berkeley, kde jsem v roce
2000 strávil téměř půlrok jako sti-
pendista Fulbrightova programu. Co 
do atraktivity místa zase u mne vy-
hrává Kalifornská univerzita v Santa 
Barbaře, jejíž kampus, ležící hned 
vedle pobřeží Tichého oceánu, spíše 
připomíná přímořské letovisko, 
ačkoliv původně celý pozemek areálu 
sloužil jako výcvikové středisko ame-
rické námořní pěchoty a důležitá 
letecká základna. Po vyloučení 
několika dalších univerzit, rovněž 
zajímavých, však má volba nakonec 
padla na Brandeisovu univerzitu 
ve Walthamu, městečku nedaleko 
Bostonu ve státě Massachusetts, a to 
jednak z důvodu mého odborného 
zaměření a jednak proto, že jsem 
během svých dvou pobytů na této 
univerzitě strávil nejdelší čas.  

Brandeisova univerzita, poj-
menovaná po prvním americkém 
židovském soudci Nejvyššího soudu 
Louisi D. Brandeisovi, je ve srovnání 
s univerzitami tzv. „břečťanové ligy“ 

benjamínkem. Byla založena až po 
2. světové válce v roce 1948, nicméně 
si i během své relativně krátké his-
torie stačila získat reputaci, neboť 
se v žebříčku nejlépe hodnocených 
univerzit Spojených států pravidelně 
umísťuje v první padesátce a zejména 
v humanitních oborech se těší vy-
sokému uznání. Ačkoliv u počátků 
této univerzity stála komunita 
židovských intelektuálů (mezi nimi 

i slovutný Albert Einstein), v žádném 
případě se tato soukromá vysoká 
škola neuzavírá jiným etnickým 
skupinám. O kulturně pluralitním 
charakteru této instituce svědčí 
zvláštnost jejího kampusu – tři ve-
dle sebe stojící kaple, z nichž jedna 
slouží jako židovská synagoga, druhá 
jako modlitebna katolíkům a třetí li-
dem protestantského vyznání. Pa-
matovalo se i na studenty muslimské

aneb

Kampus s logem Brandeisovy univerzity.    Foto: autor
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víry, pro něž bylo zřízeno středisko 
přímo v centru areálu. Přesto se však 
skutečnost, že univerzitu sponzoruje 
řada židovských organizací a jedinců, 
výrazně podepsala na profilaci univer-
zity. Ačkoliv lze na univerzitě studovat 
spoustu nejrůznějších oborů, k těm 
nejvýznamnějším patří bezesporu ju-
daistika a židovská studia. Ostatně s jedi-
nečným charakterem univerzity se naši-
nec setkával na každém kroku: potkat 
chlapce s pejzy a jarmulkou na hlavě 
nebylo žádnou zvláštností. Každá menza 
měla oddělení, kde se podávalo výhradně 
košer jídlo (stravování v něm bylo o něco 
dražší). Nad dveřmi mnohých kanceláří 
jste mohli spatřit mezuzu, schránku se svi-
nutým pergamenem obsahujícím pasáže 
z Tóry. Některé mezuzy byly samy o sobě 
skvostným uměleckým dílem. Během 
svátků Pesach měli židovští studenti 
týdenní prázdniny, zatímco ostatní do 
výuky normálně docházeli. Vzhledem 
k tomu, že se již drahnou řádku let za-
jímám o americkou židovskou literaturu 
a kulturu, není divu, že se Brandeisova 
univerzita stala pro mne místem za-
slíbeným.  

Začátky mého prvního pobytu ve Wal-
thamu však zaslíbenou zem v ničem 
nepřipomínaly. Psal se rok 1994 a v únoru 
sužovala Novou Anglii krutá zima. Z Lo-
ganova letiště v Bostonu hlásili rekordní 
sněhovou nadílku a já, jako naschvál, 
jsem byl ubytován na opačném místě

města, než se nacházel kampus. Auto-
busová doprava prakticky nefungovala, 
a tak jsem se první dny plahočil přes čtyři 
kilometry tam a stejnou trasou zpět, což 
byla adrenalinová záležitost, neboť v Ame-
rice se s chodci jaksi nepočítá, takže sníh 
z chodníků nebyl odklizen a já musel 
kráčet po silnici a akrobaticky uska-
kovat před houkajícími automobily. Po 
měsíci se mi podařilo nalézt podnájem 
jen deset minut chůze od univerzity, 
ale na druhé straně jsem se jen nerad 
loučil s pětasedmdesátiletou Milly, její 
pětadevadesátiletou matkou Mimi a je-
jich pejskem Bessie, u nichž jsem byl 
původně ubytován.

Byl to vůbec můj první pobyt na a-
merické univerzitě, nicméně záhy jsem 
poznal, že středobodem poměrně dosti 
rozlehlého univerzitního areálu je kni-
hovna. Budova Goldfarbovy a Farbe-
rovy knihovny zvenčí nevypadá nijak 
impozantně, ale to je jen klamné zdání. 
Tím, že se kampus nachází na svahu 
dlouhého kopce, podstatná část prostor 
knihovny je umístěna v podzemí. Nikdy 
nezapomenu na své první bloudění mezi 
nekonečnými regály s knihami a časopi-
sy. Nejenže jsem nemohl žádnou  knihu 
nalézt, ale nakonec jsem se sám v kni-
hovně ztratil a marně hledal východ. 
V jednu chvíli mě dokonce přemohl zou-
falý pocit, že zbytek svého života strávím  
v knihovním sklepení. Naštěstí mě za-
chránilo rachocení vozíčku, na němž per-

sonál, vždy ochotný pomoci, převážel 
stohy knih. S přibývajícími dny jsem však 
nacházel ve zdánlivém chaosu pevný řád 
a postupně objevoval poklady, které kni-
hovna dosud před mým zrakem skrývala.
Jedním z nich byly vzácné tisky a archiválie 
v oddělení Judaica. Nemohl jsem se naba-
žit přímého kontaktu s knihami a překva-
pivého objevování titulů, o nichž jsem 
neměl do té doby ani zdání. Všiml jsem 
si, že knihovna opravdu pulzuje čilým 
životem, a to dokonce i v pozdních 
večerních hodinách. Pro „midnight oi-
lers“, tedy ty studenty, kteří se nemohli od 
studia odtrhnout ani večer, byla otevřena 
ještě do dvou ráno.

Kmenovou katedrou mi na Brandeisově 
univerzitě, kam jsem se dostal zásluhou 
grantu IREX (International Research & 
Exchanges Board) se sídlem ve Washing-
tonu, D. C., byla katedra blízkovýchod-
ních studií se zkratkou NEJS (Near Eastern 
Judaistic Studies). Protože sídlila úplně 
na samém vrchu areálu, každodenní 
výšlap nahoru vyžadoval ode mne slušný 
sportovní výkon. Samotné bádání v kni-
hovně bylo sice zajímavé, ale uvědomil 
jsem si, že je potřebuji něčím zpestřit. 
Proto jsem se přihlásil do několika kurzů, 
z nichž mi utkvěl v paměti zejména kurz 
Sylvie Barack Fishmanové, věnovaný mo-
derní americké židovské literatuře, a kurz 
historika Jonathana Sarny, tehdejšího 
vedoucího katedry, o americké židovské 
kultuře. Je známo, že v Americe má výuka 
uvolněnější, mnohem neformálnější at-
mosféru, což mohu z vlastní zkušenosti 
potvrdit. Přesto mě překvapilo, když stu-
dentky v první lavici přímo pod nosem 
profesora Sarny, jehož zásadně oslovovaly 
„Jonathane“, vesele posvačily a pan profe-
sor jim k tomu ještě popřál dobrou chuť. 
Jindy si jiná studentka během svého refe-
rátu sedla na jeho stůl se zkříženýma no-
hama. Musím však zdůraznit, že studenti 
byli povětšinou na všechny semináře 
výborně připraveni a neexistovalo, že by
si nepřečetli knihy zadané k četbě, které 
si mohli příhodně koupit v univerzitním 
knihkupectví přímo v kampusu. Semináře 
měly dialogickou formu, otázky střídaly 
odpovědi nebo se přímo přešlo k volné 
diskusi nad některým problémem. S vděč- 
ností také vzpomínám na kurz o zobra-
zení Židů ve filmu doktorky Sharon Rivo, 
s níž jsem se po mnoha letech později 
nečekaně setkal na Northwestern Uni-
versity v Evanstonu ve státě Illinois. 
Pokud jde o přednášky, většinou byly 
monotematické, velmi úzce vymezené.

 Usen Castle – neodmyslitelná součást kampusu.     Foto: autor
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Dnes se mi to zdá již neuvěřitelné, ale by-
lo to na Brandeisově univerzitě, kdy jsem 
se setkal poprvé s internetem a e-mailem. 
A protože se právě v té době seznamovali 
s elektronickou poštou i kolegové u nás 
na Ostravské univerzitě, s nadšením mě za-
hrnovali elektronickou korespondencí, takže 
jsem v budově počítačových služeb trávil více 
času, než bylo zdrávo. Nikdy jsem nebyl in-
formován o dění na své mateřské katedře 
v Ostravě tak podrobně jako v Americe, navíc 
o stejné události pohledem z různých stran. 
V té době jsem byl počítačově zcela negra-
motný a první dny jsem v kanceláři chodil 
kolem počítače jako kolem horké kaše. Bál 
jsem se ho vůbec zapnout, abych tu podivnou 
bedýnku definitivně nezničil. I tam jsem však 
počáteční ostych pomalu překonával.

   Pobyt na Brandeisově univerzitě měl 
jednu ohromnou výhodu. Je známo, že nej-
větší koncentrace univerzit v USA je v oblasti 
Bostonu a jeho okolí (až na 150 vysokých 
škol), tak proč toho nevyužít. Nejstarší a nej-
slavnější americká univerzita Harvard 
v Cambridge byla od Brandeis jen coby 
kamenem dohodil, a tak jsem na Har-
vardu příležitostně navštívil několik zají-
mavých přednášek a seminářů. Fascinující 
byly například přednášky známého kritika 
Philipa J. Fishera o románu Milovaná Toni 
Morrisonové a Herzog Saula Bellowa. Ve-
lice jsem si také vážil, že jsem mohl navštívit 
seminář Ruth Wisseové, přední odbornice 
na literaturu psanou v jidiš. Na katedře ang-
listiky tehdy působily takové osobnosti jako 
nedávno zesnulý básník Seamus Heaney, 
spisovatel Richard Ford či kritikové Henry 
L. Gates nebo Sacvan Bercovitch, jenž před 
několika lety navštívil také naši univerzitu. 
V Cambridgi tehdy navíc existovala hustá síť 
antikvariátů, kde jsem za levný peníz pořídil 
spoustu cenných knih – těžko spočítat ho-
diny, které jsem v nich strávil.  Protože kni-
hovna Brandeisovy univerzity je součástí 
Konsorcia Bostonské knihovny, umožňovalo 
mi to přístup i do jiných skvělých knihoven, 
např. do slavné Boston Public Library na Co-
pley Square a Boylston Street (kde letos došlo 
při Bostonském maratónu k teroristickému 
útoku). Ačkoliv součástí tohoto konsorcia je 
17 knihoven (např. knihovna MIT, Tufts Uni-
versity či Boston University), toto privilegium 
se netýká největšího komplexu univerzitních 
knihoven na světě, tedy Harvard Library. Za-
jímavým zážitkem byla pro mne možnost 
vidět jak na Harvardu, tak  i na Brandeis Uni-
versity promoce. Je to masová záležitost 
a okázalá show v americkém stylu. 
Velká sláva, nad rozesmátými tvářemi 
studentů se vznášely balónky a do výše 
stoupaly bublinky z bublifuku, které 
jako by symbolizovaly příslib budoucí ka-

riéry, jak jinak než oslnivé. Na Brandeisově 
univerzitě se promoce konaly ve velké spor-
tovní hale, na Harvardu přímo venku  v  hlav- 
ním kampusu na Harvard Yard, protože 
24 000 účastníků (zahrnujících i rodinné 
příslušníky, partnery či milence a milenky) 
by se těžko jinam směstnalo. Každým rokem 
tam má na promoční slavnosti hlavní pro-
jev významná osobnost a tehdy se této role 
zhostil americký viceprezident Al Gore. Zce-
la náhodou po ukončení projevu mě míjel 
v mé bezprostřední blízkosti, a tak jsem 
mu, nakažen spontaneitou celé slavnosti, 
nepřipraveně poděkoval za to, že ve svém 
projevu citoval mého prezidenta Václava 
Havla. K mému údivu se Al Gore zastavil 
a začal se vyptávat, co v Americe dělám 
a jak se mi líbí na univerzitě. Když jsem pak 
své bytné sdělil, že jsem si právě poklábosil 
s jejím viceprezidentem, čertila se, že si z ní 
dělám blázny.
    Setkání se zajímavými osobnostmi byl 
další bonus, jejž mi výzkumný pobyt 
na americké univerzitě přinesl. Jen díky 
němu jsem měl možnost potkat spisovatele 
Leslieho Epsteina, Grace Paleyovou, Alice 
Hoffmanovou, Nikki Giovanniho či Philipa 
Rotha, s nímž jsem si povídal o jeho 
cestách za českými disidentskými spi-
sovateli v dobách nejtužší „normalizace“. 
Nejcennější však pro mne bývalo setkání 
a následné setkávání s Verou a Andrewem 
Laskovymi, pozoruhodnými lidmi, kteří 
mě téměř adoptovali jako svého syna. Vera 
prožila těžký život. Narodila se v Košicích, 
za války se zapojila do odbojového hnutí, 
přežila několik koncentračních táborů 
včetně tábora smrti v Osvětimi, po válce 
se jako sirotek dostala do USA, kde vy-
studovala americkou historii na Chicag-
ské univerzitě. I u nás vyšel český překlad 
její knihy Dvě lásky Benjamina Franklina 
– ženy a diplomacie. Bohužel ani Vera, ani 
Andy již nejsou mezi námi. Samozřejmě 
obohacením mého pobytu na Brandeisově 
univerzitě byly i nejrůznější kulturní akce 
pořádané na akademické půdě – od před-
nášek hostů (třeba Betty Shabbaz, vdovy 
po Malcolmu X, v rámci Měsíce černošské 
historie nebo člověkem ze Schindlerova 
seznamu Michaelem Kleinem) po student-
ská divadelní představení, z nichž jejich 
nastudování slavného muzikálu Josepha 
Steina Šumař na střeše bylo dovedeno
na takovou profesionální úroveň, že by 
se stalo, neváhám to říci, ozdobou ostravské 
divadelní sezony. Pochopitelně jsem  si stu-
dium také zpestřil poznávacími výlety nejen 
do Bostonu, ale i do dalších míst Nové An-
glie. Lexington a Concord, místa spjatá 
s Americkou revolucí, byla doslova za hum-
ny stejně jako jezero Walden, které proslavil

svým stejnojmenným dílem transcenden- 
talista Henry David Thoreau. Za literaturou 
směřovala i má cesta do Amherstu, kde celý 
život prožila skvělá básnířka Emily Dickin-
sonová, a do Salemu, rodiště Nathaniela 
Hawthornea a místa neblaze proslulého 
svými čarodějnickými procesy. New York 
City, Buffalo s blízkými Niagarskými vo-
dopády a pobřeží Maine pak byly již po-
myslnou třešničkou na dortu. 
    Předloni jsem se po dlouhých 17 letech 
dostal díky grantu Hadassah-Brandeis 
Institute na stejné místo podruhé, i když 
tentokrát se můj výzkumný pobyt smrskl 
na pouhých šest týdnů. Výzkum současné 
americké židovské literatury jsem prováděl 
na Women’s Studies Research Center  a nut-
no říci, že jsem tam byl za exota, neboť v celé 
budově jsem byl široko daleko nejen jedi-
ným mužem mezi ženami, ale navíc také je-
diný bez židovského původu. Všechny 
akademičky se divily, co mě do institutu 
přivedlo. Že jsem muž, to kupodivu 
nezpochybňovaly, ale mnohé z nich mi 
nechtěly uvěřit, že nejsem židem. Cha-
rizmatická vedoucí institutu Shulamit Rein-
harz, jejíž manžel byl na Brandeis dlouho-
letým rektorem a mimo jiné také působil 
jako poradce Billa Clintona, si mě jednou 
zkoumavě změřila a začala mě přesvědčovat, 
abych to raději u své matky nechal prověřit. 
Můj pobyt na Women’s Studies Research 
Center mi tak trochu připomněl kurz Sylvie 
B. Fishmanové „Měnící se role žen v ame-
rickém židovském životě“ před těmi 17 lety, 
na nějž jsem se také přihlásil jako jediný 
muž, ale hned po druhém semináři jsem to 
zbaběle  vzdal, protože jsem genderově příliš 
razil. Za tu dobu se od mého prvního pobytu 
kampus pronikavě změnil. Vyrostly krásné 
moderní budovy komplexu přírodních věd, 
nové koleje a celá řada dalších staveb. Jen 
kýčovitý, leč ikonický pseudogotický Castle 
(Hrad) zůstal nedotčen. A pak pošta! Jako 
by se v ní zastavil čas. Za přepážkou stál i po 
17 letech stejný usměvavý poštmistr a u rá-
dia vyhrávajícího dobové šlágry z dvacátých 
a třicátých let si stejně jako tenkrát hlasitě 
prozpěvoval. Jak bych mohl na něho za-
pomenout! Je to snad jediný člověk, jehož 
jsem ve svém životě slyšel celou pracovní 
směnu si prozpívat. Tak trochu jsem mu 
záviděl. 
    Dnes již vím, že bez výzkumu na Bran-
deisově univerzitě by jen stěží mohla vznik-
nout má první monografie Evropské kořeny 
americké židovské literatury. A již tehdy jsem 
získal řadu podnětů pro další výzkumné 
směřování. Přesto však mou opravdovou 
srdeční záležitostí se stala Kalifornská univer-
zita v Berkeley. Ale to by vydalo na další článek.   
                                                           Stanislav KOLÁŘ

UNIVERZITY STARÉHO A NOVÉHO SVĚTA
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JERUZALÉMSKÁ BIBLE
Cenný přírůstek našeho oddělení Vzácných tisků

V těchto dnech získalo naše oddělení  
Vzácných tisků Jeruzalémskou bibli – 
špičkové dílo katolické biblistiky 2. po-
loviny 20. století.

Proč nese název „Jeruzalémská“?
Ponořme se do historie…
O „svatá místa“ v chudé a zaostalé 

někdejší Palestině, zemi bez knihoven 
a univerzit, pečovaly v minulých 
stoletích především Benátky. Od 18. 
století přebírala tuto funkci postupně 
Francie.

V roce 1883 založili francouzští 
dominikáni v Jeruzalémě klášter 
dominikánů. Hlavní důvod k založení 
kláštera však nebyl ryze náboženský. 
Cíl, který si dominikáni stanovili – 
zřídit zde biblickou školu, která by 
se věnovala biblickým a orientálním 
výzkumům, tedy jakousi školu biblické 
archeologie, lze považovat za geniální.

Škola byla založena koncem roku 
1890 a u jejích začátků stáli pozva- 
ní profesoři staroorientálních jazyků 
z vídeňské univerzity. Hlavní část stu- 

studijního programu školy tvořily ba-
datelské výpravy. Byl založen vědecký 
časopis Revue biblique, v němž byly 
výsledky výzkumů školy - archeologic-
ké, historické, lingvistické, etnologic-
ké, antropologické, geografické, topo-
grafické i filozofické - publikovány.

Ve vědecké společnosti se výsledky 
Jeruzalémské biblické školy dočkaly 
velkého uznání a obdivu, v kon-
zervativní společnosti církevní však 
historicko-kritická metoda badatelů 
narazila na tuhý odpor. Všem sporům 
učinil přítrž až papež Pius XII. Poté 
škola mohla pokračovat v biblickém 
a rozsáhlém archeologickém bádání 
(k jejím nejdůležitějším archeolo-
gickým výsledkům patří, jak známo, 
výzkum v Kumránu. Právě Jeruzalém-
ská biblická škola je nejdůležitějším 
pracovištěm, kde se zpracovávaly 
kumránské svitky!). Jeruzalémská 
biblická škola působí a bádá dodnes.

V l. pol. 20. stol. se u francouzských 
dominikánů zrodil další skvělý nápad  

– dát veřejnosti nový překlad Písma 
svatého, v němž by byly zúročeny 
cenné výsledky badatelské práce Je-
ruzalémské biblické školy. Práce byly 
zahájeny v r. 1946 a dokončeny 1956. 
Autorům se podařilo na základě 
rukopisů a starověkých překladů re-
konstruovat a osvětlit temná místa 
původního Písma svatého, opravit 
chyby jeho opisovačů i některé chyby 
novodobých překladatelů. Vydaná 
bible nesla název La Bible de Jerusa-
lem. Jeruzalémská bible je moderní 
překlad Písma, přesný, korigovaný 
překlad původního hebrejského textu 
do francouzštiny, který v krátkém čase 
získal ve světě uznání a je převáděn do 
dalších jazyků.
      Za myšlenkou přeložit Jeruzalém-
skou bibli do češtiny stojí dominikán 
Dominik Duka, nynější pražský arci-
biskup. Práce na překladu bible se uja-
li manželé Dagmar a František Xaver 
Halasovi. Překlad bible, na němž pra-
covali více než 20 let, je jejich životním 
překladatelským dílem.
     Nádherná Jeruzalémská bible, obsa-
hující Starý zákon i  Nový zákon, je vy- 
zdobena desítkami středověkých 
barevných iluminací. Bible bude vystave-
na ve studovně naší fakulty – ve skříň- 
ce Vzácných tisků – od 1.10. do 31.10. 
Využijte příležitosti a prohlédněte si 
krásný přírůstek našich Vzácných tisků..                                                
           Eva MRHAČOVÁ   
       Fota: Tomáš RUCKI
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Vážená zarmoucená rodino,vážení smuteční hosté, 
Dovolte mi, abych jménem vedení Filozofické fakulty Ostravské univerzity a její katedry 
slavistiky a dále jménem celé akademické obce Ostravské univerzity vzdal hold nejen ob-
divuhodnému a laskavému člověku, ale i jeho úctyhodné badatelské a pedagogické práci.

Přátelé jsou darem, který nám byl propůjčen na určitou dobu, a proto ho jednou mu-
síme vrátit. Tento okamžik nastal právě teď, protože mezi všemi hranicemi, které jsou 
lidem vymezeny, je smrt hranicí konečnou. Vracíme náš dar zpátky, ale něco 
si necháváme i pro sebe. Jeho myšlenky, rady, postřehy a okamžiky, které jsme mohli 
prožít spolu s ním. 

Profesor Jiří Damborský se narodil 22. května 1927 v Litovli, kde také zahájil své gym-
nazijní studium, které pak ukončil na Slovanském gymnáziu v Olomouci. 
Ve vysokoškolském studiu slavistiky, konkrétně polštiny, ruštiny, slovinštiny, srbochorvatštiny a češtiny pokračoval na Filo-
zofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, dále na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na Jagellonské 
univerzitě v Krakově.

Po ukončení studia působil od roku 1952 jako asistent na nově založené polonistice v Olomouci, což také rozhodlo o hlav-
ní náplni jeho vědecké orientace: polsko-české jazykové komparatistice. Jeho učitelé – jako Mathesius, Havránek, Horálek, 
Kopečný, Machek, Stieber, Isačenko a další se snažili, aby profesor v tomto oboru získal excelentní vzdělání. A to se jim 
podařilo.

Ale jakoby mu toho bylo stále málo, a tak v době své aspirantury začal profesor Damborský studovat litevštinu. Nebylo to 
jen odborné studium, protože později se intenzivně věnoval překladům litevské literatury. Chtěl také rozšiřovat své znalosti 
v oboru polštiny. Tuto možnost mu poskytla v roce 1950 Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani, kde se stal lektorem 
českého jazyka a shromáždil zde materiál ke své doktorské disertaci. V badatelské činnosti pokračoval i v průběhu svého 
působení na Varšavské univerzitě (1960-1966), kde pod vedením  profesorů Stiebera a Doroszewského pokračoval v syn-
chronním srovnávacím studiu polského a českého jazyka. Tato tematika byla i obsahem jeho habilitačního spisu a jako první 
zahraniční polonista po druhé světové válce, v roce 1965, se habilitoval před Vědeckou radou Filologické fakulty Varšavské 
univerzity. 

Po návratu z Polska se profesor Jiří Damborský musel v roce 1967 znovu habilitovat na Univerzitě Palackého v Olomouci 
z důvodu neexistující smlouvy o uznání polských titulů. Zde pak jako docent na tamější katedře slavistiky vedl přednášky 
a semináře z polonistiky, srovnávací slavistiky a staroslověnštiny až do r. 1972, kdy byl politickými okolnostmi donucen k od- 
chodu z univerzity. 

Nastala doba temna, která trvala téměř dvacet let. Ale profesor neustoupil ze své cesty. Jeho osobnost skrývala za vnější 
zdrženlivostí velkou srdečnost a vědeckou zvídavost. Za jeho činy vždy stálo jediné přání: nasadit své síly ku prospěchu 
všech, s nimiž se cítil být spojen. A byla to především jeho rodina. Proto tuto dobu věnoval rodině a konal vše, aby se jeho 
„potrestání” vládou za věrnost svým ideálům, nadekretované vyloučením z české vědecké obce, co nejméně dotklo jeho 
rodiny. I když se jí to dotklo. 

Nezanechal svých vědeckých bádání, protože výměna myšlenek byla jeho životním elixírem. Publikoval v Čechách pod 
cizím jménem díky tzv. „pokrývačům” a pod svým vlastním jménem především v Polsku. Po letech tento fakt profesor Jiří 
Damborský popisoval těmito slovy:

“Při podrobnějším pohledu na některá data neunikne čtenářově pozornosti zajisté fakt, že řada spadá do období, kdy 
autorovi z politických příčin bylo zabráněno publikovat doma, ve své vlasti. Využívám této příležitosti, abych vyjádřil své 
upřímné poděkování těm, kteří s nevšední vstřícností a porozuměním přijímali mé příspěvky k otištění. Dali tak přesvědčivý 
důkaz, že věda nesnáší žádná diskriminační pouta, a zároveň udělili morální lekci všem, kdo se snažili vymazat mne z čes-
kého vědeckého povědomí.”

Zde se jednalo i o jeho kandidátskou práci, která než stačila vyjít tiskem, šla přímo z tiskárny do stoupy.
Avšak stěžejním posláním profesora Jiřího Damborského bylo pedagogické působení na univerzitě. Vždy dokázal strh-

nout posluchače k nadšení, uměl klást důležité a vážné otázky, pátrat po smyslu nejasných slov a trvat na konečné přesnosti 
a pravdivosti. 

V této činnosti opět pokračoval od roku 1989 na Univerzitě Palackého v Olomouci, ale především na nově založené Os-
travské univerzitě a její Filozofické fakultě. Tady stál u zrodu  katedry polonistiky a folkloristiky a rozvinul  zde obor  polština 
v nejlepší polonistické pracoviště v České republice. Díky jeho působení dosáhla ostravská polonistika záhy akreditace ma-
gisterského a doktorského studia, jehož držitelem v oboru polský jazyk je toto slavistické pracoviště nepřetržitě od roku 1996.  
O něco později získal tento obor i práva konat habilitační a profesorská řízení. 

Počátkem 90. let byl profesor osloven polskou univerzitou v Opolí, kde rozvíjel přes  deset  let bohemistiku a stal se spo-
luorganizátorem nového bohemistického střediska v Polsku.                   Pokr. na str. 9.

Za profesorem Jiřím Damborským 
Uprostřed léta,  23. července,  zemřel ve věku 86 let prof. PhDr. Jiří Damborský, DrSc., přední český slavista, vysokoškolský 
pedagog a emeritní profesor Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Poslední rozloučení se konalo za hojné 
účasti jeho přátel a spolupracovníků 1. srpna v Malé obřadní síni krematoria ve Slezské Ostravě. Zveřejňujeme smuteční 
projev, který zde  jménem  akademické obce  Filozofické fakulty  pronesl profesor  Mieczysław Balowski.
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Profesor Jiří Damborský byl vždy dobře znám ve slavistické obci v Polsku. Skoro 20 let působil na polských univerzitách 
v Poznani, Varšavě a Opolí. Za zásluhy byl v Polsku několikrát oceněn: v roce 1979 vyznamenáním „Za zásluhy pro polskou 
kulturu” („Zasłużony dla Kultury Polskiej”), v roce 1998 „Důstojnickým křížem Řádu za zásluhy Polské republiky” („Krzyżem 
Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej“) a naposledy medailí Polského kulturního střediska v Praze. Polská  
jazykovědná vědecká obec přiznala profesorovi titul čestného člena Polského jazykovědného sdružení. 

Veškerá tato neobyčejně činorodá práce kladla na profesora velké požadavky intelektuální i fyzické, které on dokonale a vždy 
zvládal, poněvadž jeho život byl plný lásky a práce.

Sv. František Saleský napsal, že „život je doba, kdy hledáme Boha. Smrt je doba, kdy jsme ho našli. A věčnost je doba, kdy 
ho vlastníme”. Dnes profesor Jiří Damborský začíná novou cestu, na které nejsou temné doby a zlí lidé. 

Děkujeme Ti, pane profesore, za tvou laskavost, za tvou práci a neotřesitelnou věrnost. I když postrádáme tvůj hlas i tvé
další názory, nezapomeneme na Tebe! Budeme rozvíjet to, co jsi nám zanechal.

Vážená rodino, vážení smuteční hosté, dovolte, abych na závěr přednesl ještě pár slov polsky.
     Pana Profesora Jerzego Damborskiego miałem okazję poznać 25 lat temu. Ujął mnie swoją dobrodusznością, otwartością 
i miłym usposobieniem, kiedy przybył do Opola na zaproszenie prof. Antoniego Furdala, aby współtworzyć ośrodek bohe-
mistyczny w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej, dziś Uniwersytecie Opolskim. Miałem przyjemność pracować 
z nim w Opolu 10 lat. Dzięki swojej erudycji zjednywał sobie zarówno studentów, jak i współpracowników uczelni opols-
kiej. Bardzo serdecznie wypowiadali się i wypowiadają się nadal o nim ci, którzy z nim współpracowali: prof. prof. Antoni 
Furdal, Władysław Lubaś, Stanisław Gajda, Bogusław Wyderka, Stanisław Kochman, Jerzy Pośpiech, Zdzisław Piasecki czy 
Władysław Hendzel. Tę cechę podkreślają także pracownicy innych uniwersytetów, na których pracował Profesor: Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza: prof. Bogdan Walczak, prof. Stanisław Mikołajczak, prof. Jerzy Sierociuk czy prof. Zygmunt 
Zagórski, Uniwersytetu Warszawskiego: profesorowie Ewa i Janusz Siatkowscy, Jadwiga Puzynina i Renata Grzegorczykowa, 
a także pracownicy ośrodków akademickich, z którymi współpracował: Uniwersytetu Jagiellońskiego: profesorowie Alfred 
Zaręba, Teresa Zofia Orłoś, Janina Labocha, Uniwersytetu Wrocławskiego: prof. Jan Miodek, Maria Peisert, Jan Sokołowski, 
obecny tu prof. Włodzimierz Wysoczański, Uniwersytetu Śląskiego: prof. Józef Zarek, prof. Krystyna Kleszczowa, prof. Ka-
zimierz Polański i wielu wielu innych. Oni też chcą Go dziś pożegnać.

Miałem także wielką przyjemność współpracować z Profesorem przez kolejnych 15 lat na Uniwersytecie Ostrawskim, 
gdzie był czynny aż do ostatnich dni swojego życia. Jeszcze dziś pamiętam niedawną obronę doktorską jego ostatniego dok-
toranta. Zawsze był aktywny i przejęty tym, co robił. 

Wszystko, co ma początek, ma też swój koniec. Stojąc tu na tym miejscu, przyjmujemy z wielkim bólem, zrozumieniem 
i nadzieją, że śmierć nie jest końcem, ale – jak napisała na klepsydrze Jego Rodzina – początkiem innego, lepszego życia, 
którego podstawą jest miłość.

               Panie Profesorze, na zawsze pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci. 
             Mieczysław Balowski

Katedra germanistiky FF OU obdržela v letním semes-
tru 2013 knižní dar v hodnotě 5000 eur na zakoupení 
současné odborné literatury z oblasti lingvistiky a lite-
rární vědy, která rozšíří obzory kolegů i studentů.

Katedra germanistiky FF OU Ostrava je tak jednou 
z institucí, které mohou profitovat z činnosti německé 
Nadace Hermanna Niermanna již po delší dobu, a to ne-
jen formou knižních darů, ale především stáží pro dok-
torandy katedry.

Dosavadní spolupráce se realizovala zejména zás-
luhou vedoucí katedry, prof. Lenky Vaňkové, a prof. Nor-
berta Richarda Wolfa. Ten stál u zrodu tzv. „Studijní ger-
manistické burzy “ (Studienbörse Germanistik) vzniklé 
v roce 2006 a spojující zmíněnou nadaci s Univerzitou 
Julia Maxmiliána ve Würzburgu. „Studijní burza“ slouží 
podpoře kvalifikovaných germanistických pracovníků 
(především doktorandů) z ciziny, kteří mohou formou 
stipendijních pobytů ve Würzburgu využít stipendijní 
pobyt k bádání a knihovním rešerším, jakož i ke konzul-
tacím na tamním germanistickém institutu.  

Za katedru germanistiky FF OU tímto děkujeme Na-
daci Hermanna Niermanna za její stálou podporu a jsme 
pevně přesvědčeni, že právě u nás se díky podpoře této 
nadace lépe v praxi uskutečňuje ono příslovečné stavění 
mostů mezi českou a německou oblastí, které již v jisté 
době žádal Hermann Niermann, zakladatel nadace.

                                  Eva HRDINOVÁ

Rozhovory a eseje z první poloviny devadesátých let 
rozšířené o knižně nevydané dialogy a úvahy z let 1998-
2012. Václav Bělohradský se snaží pěstovat filosofii jako 
literární žánr, který se nerozvíjí za univerzitními zdmi, 
ale naopak zdi bourá, především zdi oddělující od sebe 
vznešené a obyčejné, elitní a masové. Jeho úvahy nava-
zují na slavnou Wittgensteinovu definici filosofie jako 
“snahy ukázat mouše, která uvízla v láhvi, cestu ven”. 
Ty láhve vyrábí a lidi do nich lákají různá bratrstva au-
torizovaných interpretů světa, přikazujících nám, jak 
máme o světě mluvit a jak v něm jednat. Není dnešní 
ekologická krize důsledkem takového uvíznutí Zá-
padu v láhvi vědecké a ekonomické racionality? Ale na- 
štěstí k Západu patří také anarchistická vzpurnost 
proti předepsané mluvě, jazykoví vagabundi, díky 
kterým nakonec z láhví unikáme, i když to unikání 
nikdy nekončí. Výrazem intermundia latinští bás-
níci označovali prázdné prostory mezi světy, v nichž 
studeně fouká a přežijí v nich jen bozi. Ze všech his-
torických světů dnes zbyly jen prostory mezi světy, mu-
síme se naučit v nich žít, i když tam studeně fouká a ne-
jsme bozi. O nutnosti učit se žít v těch mezisvětech 
jsou rozhovory sebrané autorem v této knize.
       Připravila Eva MRHAČOVÁ

KNIŽNÍ DAR KATEDŘE GERMANISTIKY  FF OU NOVINKA NA KNIŽNÍM TRHU
Mezi světy a mezisvěty (reloaded 2013) 

Bělohradský Václav
vydala: Novela bohemica
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Katedra romanistiky Filozofické fa- 
kulty OU ve spolupráci s Velvy-
slanectvím Francie, Francouzským 
institutem v Praze, Filozofickou fakul-
tou Univerzity Karlovy, sdružením 
vysokoškolských učitelů francouzštiny 
Gallica, Alliance française Ostrava, 
Centrem kultury a vzdělávání Moravs-
ká Ostrava, p.o., a Antikvariátem a klu- 
bem Fiducia měla čest upořádat 
ve dnech 26.- 29. června 2013, v rámci 
projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0053 Svět 
vědy – záhadný i zábavný, druhý ročník 
překladatelské dílny a festivalu Litera-
tura a současnost. 

Dílna byla určena českým 
vysokoškolským studentům (pře-
klad z francouzštiny) a začínajícím 
překladatelům, jejichž mateřským 
jazykem je francouzština (překlad 
do francouzštiny), kteří tak dosta-
li možnost pracovat pod vedením 
předních překladatelů: Jovanky 
Šotolové, Anežky Charvátové, Erika 
Lukavského (próza), Petra Christova 
(drama), Josefa Fulky (nebeletris-
tické texty o literatuře), Petra Krále 
a Benoîta Meuniera (překlad do fran-
couzštiny – poezie a próza). Cílem díl-

ny bylo přispět k tomu, aby se budou-
cí literární překladatelé zdokonalili 
ve svých dovednostech, ale také vytvořit 
co nejširší dialog zaměřený na kva-
litu překladu mezi francouzštinou 
a češtinou a na jeho perspektivy. Té-
matem letošního ročníku byla současná 
literatura v konfrontaci s tradicí. Dílna 
probíhala v pěti pracovních skupinách, 
zúčastnilo se čty- řicet studentů (z FF 
OU, UK, MU, UPOL a JČU) a několik 
začínajících literárních překladatelů 
z Francie.

Festivalové akce, jejichž úkolem 
bylo dát projektu co nejširší kulturní 
rozměr, zapojit do něj ostravské kul-
turní instituce a především Ostravu 
samotnou, proběhly na FF OU, v Mi-
nikině, klubu Fiducia a pod širým 
nebem. Festival zahájila přednáška 
Petra Krále, básníka, překladatele z češ- 
tiny a francouzštiny a, jak dodal pan 
proděkan doc. Malura, „živoucí legendy 
českého básnictví“, na téma překladu 
poezie a filmu jako prostor pro poezii. 
Následovala filmová projekce a v dal- 
ších dnech nové přednášky, debaty, film 
a putování-happening, zaměřené na tak 
různorodá témata jako surrealismus, 

(ne) možnost překladu pro divadlo, 
komiks, filozofie a/nebo Marcel Proust.  

A jak dílnu a festival vnímali ti, kdo 
se účastnili práce v překladatelských 
skupinách?
Jovanka ŠOTOLOVÁ, překladatelka 
současného francouzského románu a vy-
učující Ústavu translatologie FF UK:
„Osobně mě potěšila nejen hojná 
účast studentů z naší pražské FF, 
ale i jejich pracovní nasazení a nadšení 
ze všeho, co pro ně bylo přichystáno. 
Dokonce i studentky přímo od nás z Ús- 
tavu translatologie mi potvrdily, že jim 
dílny přinesly cenné doplnění a roz-
šíření toho, co v běžné výuce (na iden-
tickém oboru, jako bylo zaměření dí- 
len) přímo neproberou nebo si pořádně 
nevyzkouší. Zajímavá pro mě byla i mož- 
nost pracovat s různorodou skupinou 
složenou ze studentů snad ze všech 
českých univerzit, oceňovala jsem je-
jich nadšení pro práci mimo povinné 
studijní programy, vlastně už takřka 
o prázdninách, a také výbornou úroveň 
některých z nich i schopnost naslouchat 
druhým. I při tomto druhém ročníku 
bylo vidět, že Ostrava je pro podobný 
typ akcí ideálním místem.“  

Přednáška Petra Krále Poesie a překlad       Foto: Mariana KUNEŠOVÁ
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Dílna a festival Literatura a současnost podruhé                     

I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í

Zdislava FORMÁČKOVÁ, studentka FF 
OU, účastnice dílny (překlad dramatu) 
a členka organizačního týmu akce:
„Fascinoval mě elán a celkový optimismus 
organizátorů. Řekla bych, že jsme všichni 
byli jako takový větrný uragán a den se 
nám zdál příliš krátký [MK: zvlášť ten 
poslední; a s ním otvírací hodiny fakulty]. 
Když byla později celá akce zahájena, byla 

jsem nadšena ze vstřícnosti a přá-
telskosti  lidí kolem, ze vzájemného 
uznání, obdivu a snad i trošku rivality
v překladatelských dílnách a bezpochy-
by také z opravdové skromnosti 
předních českých překladatelů, kteří 
vedli naše skupiny. Když se řekne 
překladatelská dílna Literatura a sou-
časnost, vybaví se mi tato slova: neza- 

pomenutelný zážitek, noví přátelé 
z celé republiky, jedinečná zkušenost. 

V naší skupince pod vedením Pe-
tra Christova, která se zabývala převážně 
překladem francouzského dramatu, pa-
novala velmi přátelská a uvolněná atmos-
féra, neustále bylo o čem diskutovat. Dis-
kuze byly odvážné, plné emocí až vášně. 
Protože jsme překládali novodobé drama 
z drogového a salónového prostředí, 
svým opravdu vzdáleným, někdy až ne-
smyslným překladům některých vět jsme 
se často nasmáli… Konkrétně například 
vypjatě emotivní věta vybízející jistou 
postavu, aby přestala pít rovnou z láhve, 
protože obsah pak teče všude kolem atd. 
atd., měla v naší skupině celkem deset 
překladů a relativně použitelné byly tak 
dva…

Podle mého názoru bylo dobrým nápa-
dem spojení Dílny a Festivalu. I když pro 
naši skupinku „dramaťáků“ bylo zvlád-
nutí vytyčených cílů a stihnutí zahájení 
festivalových akcí docela obtížným 
oříškem. Většinou jsme byli do práce tak 
zabraní, že jsme přiběhli na akci téměř, 
když začínala…

Na festivalu mě konkrétně nejvíce os-
lovil program prvního dne, a to přednáška 
Petra Krále, která byla přednesena se 
šarmem a grácií tomuto gentlemanovi 
vlastními. Jeho přednáška byla malým 
náhledem do jeho života – jeho zkušeností 
s překladem francouzské poezie a zážitků 
s ním spojených. A nesmím zapomenout 
na sobotní putování po Ostravě se čtením 
Marcela Prousta – to pro mě bylo tím 
pravým zakončením Dílny, navíc jsem 
díky tomu poznala Ostravu úplně jinak, 
než jak jsem ji viděla dřív.“

Organizátoři dílny a festivalu upřímně 
děkují vedení Filozofické fakulty OU 
za zájem, čas, pomoc a důvěru, které 
věnovalo přípravám i průběhu celé akce; je 
to pro nás ctí. Velmi si vážíme také spolu-
práce partnerů akce a důležitosti, kterou jí 
přikládali. 

Fotografie z dílny a festivalu a komplet-
ní videozáznamy ze všech festivalových 
akcí jsou všem zájemcům k dispozici na 
stránkách projektu Svět vědy: www.pro-
jekty.osu.cz/svetvedy.

   Mariana KUNEŠOVÁ

   Závěrečné putování-happening: filozof a překladatel Josef Fulka čte Marcela    
   Prousta        Foto: Mariana KUNEŠOVÁ
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Japonština, arabština či čínština? 
Ohlédnutí za desetiletím výuky exotických jazyků na FF OU 

Rostoucí ekonomický a kulturní vliv 
zemí Dálného východu a Arabského 
poloostrova na dění v globalizo-
vaném světě se zejména v posled-
ních letech odráží ve zvyšujícím se záj- 
mu o studium asijských jazyků. Je-
jich znalost je zároveň bonusem 
k  dobrému profesnímu uplatnění 
na současném trhu práce. Již v aka-
demickém roce 2004/2005 nabídla 
tehdejší děkanka Filozofické fakul-
ty doc. Eva Mrhačová studentům 
Ostravské univerzity v rámci vo-
litelných výběrových předmětů 
čtyřsemestrální studium japonštiny, 
arabštiny, čínštiny, vietnamštiny a rom- 
štiny vedené rodilými mluvčími. 
O rok později se pětice exotických 
jazyků rozšířila o starobylý sanskrt,
v roce 2008, po příchodu automobilky 
Hyundai do Nošovic, byla nabídka 
operativně rozšířena o korejštinu. 
Pro realizaci výuky přislíbil asij-
ský investor finanční pomoc, svým 
závazkům nedostál, proto bylo studi-
um korejštiny z důvodu vysokých 
finančních nákladů v roce 2009 po-
zastaveno.

V současné době zajišťuje Filo-
zofická fakulta formou výběrových 
předmětů výuku japonštiny,  arabšti-

ny, čínštiny a romštiny; uchazeči 
z řad veřejnosti mohou tyto ja-
zyky studovat v rámci progra-
mu celoživotního vzdělávání. 
Největšímu zájmu se od samotného 
počátku výuky exotických jazyků 
těší japonština, jejíž studium je pod- 
porováno zejména organizací Ja-
pan Foundation a Asociací učitelů 
japonštiny v ČR. Díky podpoře Ja-
pan Foundation se studovna Filo-
zofické fakulty pyšní bohatým 
japonským knižním fondem, který 
kromě výkladových a frazeologic-
kých slovníků, zpěvníků a cvičebnic 
obsahuje i japonskou beletrii, pub-
likace o japonské historii, životním 
stylu a v neposlední řadě i sedmnáct 
dílů japonského vydání encyklope-
die Britannica. 

Představitelé výše uvedených in-
stitucí jsou v pravidelném kontaktu 
s lektorkou japonštiny paní Mami 
Navrátilovou a podporují úsilí ve-
dení Filozofické fakulty směřující 
k  rozšíření studia japanistiky.  Pro-
zatím poslední společné jednání 
se uskutečnilo 20. srpna, kde pan 
Mamoru Morita, představitel Japan 
Foundation spolu s panem Koshim 
Hirayamou, předsedou Asociace učite-

lů japonštiny v ČR, proděkanem 
pro zahraniční vztahy fakulty doc. 
Markem Otiskem a paní lektorkou 
Mami Navrátilovou dohodli další 
koncepci studia japonštiny. Od 
následujícího akademického roku, 
kterým vstoupíme do druhého de-
setiletí výuky exotických jazyků na 
Ostravské univerzitě, nabídne Filo-
zofická fakulta zájemcům studium 
v modulu Úvod do studia japon-
ské filologie. Tato forma studia 
nabídne vedle stávající výuky jazyka 
bloky přednášek z vybraných ka-
pitol  japonské historie, současné 
literatury, filmu a soudobé japonské 
společnosti.

Informační technologie jsou 
již nedílnou součástí studia 
jazyků. Bc. Eva Žůrková, absol-
ventka bakalářského oboru ČJ – 
AJ a v současné době studentka 
bakalářského oboru Informační 
technologie ve vzdělávání, z vlastní 
iniciativy připravila elektronickou 
studijní příručku japonštiny.  Kromě 
teorie a slovní zásoby zde nalezneme 
řadů příkladů k procvičení učiva dané 
lekce, což přispěje k snadnějšímu os-
vojení probírané látky – viz www.
japonština.cz.cc. 

Počínaje rokem 2009 si “naši“ stu-
denti japonštiny formou mezinárodní 
zkoušky ověřují znalosti v konkurenci 
studentů filozofických fakult, kde 
je japonština akreditovaným studij-
ním oborem. A skvělými výsledky 
potvrzují, že i v této konkurenci lze 
uspět (doposud máme tři držitele 
certifikátu mezinárodní zkoušky z ja- 
ponštiny, stupeň N5). 

Výčet by nebyl úplný, kdybych 
nezmínila další vyučované exo-
tické jazyky: čínštinu, arabštinu 
a romštinu. Nemají sice podporu 
mezinárodních vzdělávacích nadací, 
nicméně díky osobitému výukovému 
stylu a pedagogickým schopnostem 
rodilých mluvčí se těší u studentů 
i veřejnosti stále velkému zájmu.  
Věříme, že tento trend bude i nadále 
pokračovat. 
             Jana BOLKOVÁ

 Zleva proděkan pro ZS a R  doc. Otisk , p. Hirayama, předseda  Asociace učitelů 
japonštiny v  ČR ,  lektorka japonštiny  pí Navrátilová,  představitel Japan Founda-
tion p. Morita,  ,                                       Foto: Tomáš RUCKI
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Prostory Janíkovy stodoly a kon-
ferenčního sálu Sušáku Valašského muzea 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, byly 
ve dnech 18.- 20. září dějištěm mezinárodní 
vědecké konference VALAŠSKO – HISTO-
RIE A KULTURA. Myšlenka uspořádat toto 
mezioborové klání vzešla od děkana Filo-
zofické fakulty Ostravské univerzity a sou- 
časně ředitele Centra pro hospodářské 
dějiny FF OU prof. Aleše Zářického, který 
pro její realizaci našel podporu v osobě 
ředitele Valašského muzea v přírodě Ing. 
Jindřicha Ondruše a ředitelky Ústavu pro 
regionální studia FF OU prof. Svatavy Ur-
banové. Nad konferencí převzali záštitu  
město Rožnov pod Radhoštěm a Zlínský
kraj. Cílem třídenního interdisci-
plinárního sympozia byla nejen rekapitu-
lace dosavadních výzkumů o valašském 
regionu, jak ho dlouholetý ředitel 
Valašského muzea v přírodě a etnograf 
Jaroslav Štika shrnul v monografii Valaši 
a Valašsko. O původu Valachů, o valašské 
kolonizaci a historii moravského Valašska 
(2007), ale především nové reflektování 
problémů a témat, odkrytí dalších aspektů 
a hledání odpovědí na problémové otázky 
včetně zasazení valašské problematiky 
do nových kontextů.  

Zájem o valašskou problematiku 
pořadatele příjemně překvapil. Obdrželi 
celkem 54 příspěvků, z nichž jich bylo 
na konferenci předneseno 48. Ty byly 
rozděleny dle oborů, tematického 
zaměření a obsahu do pěti sekcí: literární 
a filologické, etnografické, historické, 
uměnovědné a sekce valašská krajina. 
Řeč byla například o literárněvědném 
myšlení na Valašsku, o vztahu literatury 
a folklóru, o školních kronikách jako et-
nologickém pramenu, valašské lidové 
kultuře, oděvech, o Valašsku v národopis-
né publicistice, emigraci Valachů do Texasu, 
o tamním nářečí, areálové lingvistice, 
o proměnách a specifikách valašské kra-
jiny či valašském bigbítu. 

V historické sekci byly nej- 
diskutovanějšími tématy valašská kolo-
nizace, etnický původ Valachů, valašské 
právo a problematika ozbrojených sborů, 
portášů. V uměnovědné sekci jsme si mi- 
mo jiné vyslechli zajímavé pohledy 
historiků architektury o vlivu dřevařské 
školy na průnik funkcionalistické archi- 
tektury na Valašsko, o unikátním sto-
žárovém kostelu v Bílé či prezentaci na té-
ma internacionální a regionální stránky archi- 
tektonické kultury Valašska ve 20. století.

Na závěrečném plenárním zasedání bylo 
konstatováno, že se jednalo o průlomové, 
historicky první takto rozsáhlé a početné 
mezioborové setkání odborníků zabýva-
jících se konkrétním etnografickým re-

regionem. Byla vyzdvihnuta nosná te-
matika příspěvků, na druhé straně bylo 
poukázáno na absenci některých té-
mat (např. hudba na Valašsku, fenomén 
domáckého průmyslu a jeho koexis-
tence s průmyslovou výrobou, téma kra-
jinomalby či příběhy putování Valachů 
Karpaty). Profesor Myška konstatoval, že 
napříč všemi sekcemi se projevila nejed-
notnost přístupů k problému vymezení 
regionu Valašska.

Uvedl, že region je určitý smyslu-
plný celek, který dává prostoru řád. Re-
giony jsou definovány, nikoliv objevo-
vány, nevytvářejí se. Jsou konstruovány 
badatelem a jsou metodickým nástrojem 
jeho badatelské práce. Apeloval rovněž 
na pečlivost při přebírání pojmů z pramenů, 
kde je největším historikovým zadáním 
přenést jazyk pramene do jazyka vědy. 

Pozitivně byla hodnocena reflexe 
materiálů z 20. století, díky nimž svítá 
naděje, že se obraz Valašska konečně po-
sune od mýtu tvrdé práce k plnohodnot-
nému pokusu pojmenovat tento region 
a zdejšího člověka v soudobých dějinách.

V závěrečném resumé poděkovali 
ředitel Ondruš, děkan Zářický a profe-
sorka Urbanová za bezchybnou organi-
zaci, přátelskou atmosféru a přínosnou 
diskusi. Kladně zhodnotili výrazný podíl 
referujících z řad nastupující vědecké 
generace. Ocenili rovněž bohatý dopro-
vodný program, ve kterém si účastníci 
konference prohlédli areály Valašského 
muzea v přírodě,  včetně zajímavých vý-
stavních expozic v objektu Sušáku s fun-
dovaným výkladem dr. Daniela Drápaly 
z Ústavu evropské etnologie FF MU. 

Dle sdělení vědeckého tajemníka kon- 
ference dr. Petra Kadlece se na konfe-
renci zaregistrovalo 120 účastníků. Mezi 
přednášejícími byli vědečtí pracovníci z vý- 
znamných domácích institucí a univer-
zit, např. Ústavu pro regionální studia FF 
OU, Centra pro hospodářské dějiny FF 
OU, Valašského muzea v přírodě, z Aka-
demie věd ČR, Ústavu evropské etnolo-
gie FF Masarykovy univerzity, Národ-
ního ústavu lidové kultury ve Strážnici či 
Národního památkového ústavu. 

Ze zahraničních účastníků zmiňujeme 
zastoupení Balkanologického institutu 
Srbské AV v Bělehradě a Jazykovědného 
ústavu L. Štúra Slovenské akademie 
věd v Bratislavě. Výstupem z konference 
bude reprezentativní kolektivní mono-
grafie, která bude vydána v průběhu 
následujícího roku.

Závěrem přikládám výstižné shrnutí 
třídenního vědeckého klání pohledem 
doc. Pilaře: 
Výrazně se přehodnocuje bývalé pojetí 
Valašska. Valašsko není muzeum, ale 
místo, kde se něco děje. To místo zároveň 
ví o své specifičnosti a pěstuje si ji. Starý 
mýtus padá, nastává sebevědomá realita.“ 

Z konferenčních kuloárů dodávám, 
že referát doc. Pilaře na téma big-
bít na Valašsku si se zájmem vyslechl 
muzikolog Jiří Černý. Účastníci konfe-
rence se mohli v areálu muzea osobně 
setkat s olympijskou vítězkou Danou Zá-
topkovou, která u příležitosti 11. ročníku 
Běhu rodným krajem Emila Zátopka, 
pobývala právě v Rožnově.  
               Jana BOLKOVÁ

 Z jednání konference- diskuse  dr. Drápala.                     Foto: Tomáš RUCKI



  Zámek Raduň.                        Foto: T. MIKŠÁNKOVÁ
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Dějištěm zářijového výjezdního zasedání 
neakademických pracovnic Filozofické 
fakulty byla tentokrát turistická oblast 
Opavské Slezsko a její historický skvost - 
areál státního zámku Raduň. 

Ač je tento ojediněle zachovaný 
zámecký komplex veřejnosti přístupný 
teprve od roku 1984, již za tuto poměrně
krátkou dobu se stal oblíbeným 
návštěvním místem, o čemž vypovídá 
jeho každoroční čelní umístění v an-
ketě Národního památkového ústavu 
O nejpohádkovější zámek v Česku. 
Původně zde stála středověká tvrz, 
náležející Tvorkovským z Kravař. Ti ji v 16. 
století přestavěli na tříkřídlý renesanční 
zámek s hospodářským dvorem, pivo-
varem a lesoparkem se čtyřmi rybníky. 
V letech 1816-1822, kdy objekt vlastnil 
rod Jana Larische-Mönnicha, byl adap-
tován na klasicistní rezidenci, obklo-
penou přírodně-krajinářským parkem, 
doplněným o klasicistní oranžerii se sou-
stavou květných zahrad, fíkovnu a ana-
nasovnu.V roce se na panství přiženil 
hrabě Leberecht Blücher z Wahlstat-
tu. Díky jeho osobě (byl příslušníkem 
význačného evropského rodu a zároveň 
vnukem Napoleonova pokořitele), získal 
raduňský zámek vysokou společenskou 
prestiž. V období od poloviny 19. do 
počátku 20. století zde byly prováděny 
zásadní proměny exteriérů a interiérů 
v duchu dobového historismu, včetně 
přestaveb věží, které daly zámku zcela 
novou siluetu. Zámek byl využíván 
především jako letní sídlo a nabí-
zel domácím i hostům komfort aris-
tokratického domu s potřebným pohod-

lím a soukromím. Rod Blücherů spravo-
val zámek až do začátku roku 1949. Se změ- 
nou politických poměrů se změnil ma-
jitel i využití zámku.  Krátce zde sídlilo 
zemědělské učiliště a poté až do konce 70. 
let základní a mateřská škola, zdravotní 
středisko, knihovna a kino.  Z opavkého 
vlakového nádraží jsme se do Raduně do-
pravily místní autobusovou linkou, která 
staví v těsné blízkosti zámeckého kom-
plexu. Cesta zámeckým parkem, vinoucí 
se podél Vrchního rybníka, v současné 
době vypuštěného, nás dovedla na bývalý 
panský dvůr, dnešní centrum areálu, 
kolem kterého jsou soustředěny všechny 
jeho objekty. První prohlídka patřila 
čerstvě zrenovované barokní sýpce 
z konce 18. století, která je nejstarším 
dochovaným stavením zámeckého kom-
plexu. V citlivě zrenovované stavbě se ny- 
ní nachází návštěvnické centrum, kde 
je vedle pokladen, prodejny suvenýrů 
a občerstvení instalována zajímavá 
výstavní expozice o vzniku a proměnách 
zámeckého areálu a jeho objektů. 

Další zastávkou našeho zámec-
kého okruhu bylo romantické prostředí 
zámecké oranžerie s přilehlou okrasnou 
zahradou. V exteriéru jsme obdivovaly 
široký sortiment cizokrajných i tuzem-
ských rostlin včetně  mimořádné kolekce 
citrusových dřevin, oranžérie nám evo-
kovala  atmosféru čajů o páté. Tato část 
areálu nás svým půvabem zcela okou-
zlila a nebýt skutečnosti, že zde vrcholily 
přípravy na svatbu, určitě bychom se zde 
zdržely déle.

Další milé překvapení nás čekalo 
v samotném zámku. Atraktivně zařízené 
reprezentativní prostory i  soukromé 
pokoje v tzv. panském patře, spolu 
s přízemními interiéry věnovanými 
potřebám zámeckých dětí a domácího 
personálu věrně vypovídají o  proměnách 
životního rytmu aristokratické rodiny 
a služebnictva v prostředí venkovské 
přírody od počátku 19. až k polovině 20. 
století. 

Po skončení zámecké prohlídky nás 
nádherné slunečné počasí automaticky 
nasměrovalo k procházce zámeckým 
parkem, po níž nám náležitě vyhládlo. 
V letní zahrádce restaurace Raduňka 
jsme zasytily prázdné žaludky a zapily 
raduňským ležákem, který se už od 
příštího roku bude vařit přímo v Raduni 
(nyní se dováží až z Čech). Po té začal 
pracovní program našeho výjezdního 
zasedání, v jehož úvodu jsme oficiálně 
do našeho kolektivu přivítaly nové 
kolegyně, paní Stáňu Majcherovou a Te-
rezu Mikšánkovou. V plodné diskusi jsme 
probraly nespočet témat pracovního i o-
sobního charakteru a než jsme se nadály, 
byl podvečer a my nerady opouštěly toto 
milé místo. 

Tímto tlumočím jménem všech 
zúčastněných poděkování vedení FF, 
že nám tuto akci, která vede ke stmelení 
týmu a dobrým vztahům na pracovišti, 
pravidelně umožňuje.
                 
                 Jana BOLKOVÁ

  Před zámkem.                        Foto: T. MIKŠÁNKOVÁ
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  Katedra germanistiky.                       Foto: Tomáš RUCKI

„Není možné nekomunikovat.“  
Citát Paula Watzlawicka je ak-
tuální v každé době a každý na něj 
reaguje po svém. Všichni a v různé 
míře tak nebo onak komuniku-
jeme. Komunikace a potřeba jejího 
vylepšení v jazyce německém ved-
la k následující situaci. Žily, byly, 
ve městě, kterému se kdysi říkalo 
„ocelové srdce republiky“, tři ger-
manistky, které zřejmě i podní-
ceny zmíněným citátem napsaly 
společně knihu. A co bylo dál?

Těsně před začátkem zimního se-
mestru 2013 čekala katedru ger-
manistiky příjemná událost. Za účasti 
celé katedry byla dne 19. 9. v odpoled-
ních hodinách slavnostně představena 
nová publikace věnovaná práci s tex- 
tem ve výuce jazyka německého „Tex-
tarbeit im Studium des Deutschen als 
Fremdsprache“. Autorkami jsou pra-

covnice katedry germanistiky Pav-
la Zajícová a Eva Bajerová a dále 
někdejší rakouská lektorka při 
katedře Manuela Schwärzler. Křtu 
knihy se za účasti celé katedry zhostila 
vedoucí katedry, prof. Lenka Vaňková, 
která knize popřála, aby si našla 
mnoho nadšených čtenářů. Doufej-
me, že se to jistě podaří. Publikace 
totiž nabízí nejen zajímavý teo-
retický a především praktický vhled 
do práce s textem a umožňuje získání 
řady kompetencí: především pocho-
pení a poznání řady textových druhů, 
vylepšení jazykových kompetencí za po- 
mocí četby textů a řady doprovod-
ných úloh, případně vlastní kreativní 
práci s texty a v neposlední řadě při 
výuce i možnost ústní prezentace 
textů. Na své si ale přijdou i zájemci 
o překlad nebo stylistiku. V knize se na- 
příklad objevuje do němčiny přelo-

žená česká recenze Jana Rejžka na film 
Medvídek. Kdo zná typický kousavě-
ironický Rejžkův styl a dokáže si vy-
chutnat jeho lexikální, syntaktickou 
a myšlenkovou svébytnost, pochopí 
ve srovnání se standardními recenzemi 
(v knize na příkladu recenze Sabine 
Grehl), jak se mohou lišit od sebe 
navzájem autorské styly téhož tex-
tového útvaru. Klady dané knihy by 
bylo možno vypočítávat déle. Komu-
nikace přímá (a jedno nyní s kým) 
však bývá, jak obecně známo, lepší než 
zprostředkovaná. A proto mi za celou 
katedru nezbývá říci než jediné: nej-
lépe bude, když si případní zájemci 
text přečtou a podle přání autorek tak 
budou činit s radostí. 
            Eva HRDINOVÁ

Není možné nekomunikovat aneb opět křest na katedře 
germanistiky
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