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KU PŘÍLEŽITOSTI ZAHÁJENÍ KONGRESU PADESÁT LET 
MORA VSKÉ NEDERLANDISTIKY V TISÍCILETÝCH VZTAZÍCH 

MEZI MORAVOU A NIZOZEMÍM" DNE 23. ŘÍJNA 1997 

Jedním z potěšitelných rysů Vaší konference je skutečnost, že je pořádána 
společně univerzitami Masarykovou a Palackého, mezi kterými je dlouholetá 
oboustranně prospěšná spolupráce, kus společné historie a jistě i zdravá rivalita. 
Bude jen dobře, když se i v jiných oblastech spojí obě tyto školy ke vzájemnému 
prospěchu a Váš příklad bude následován dalšími. 

Je ošidné pro neodbomíka říci něco smysluplného k Vaší odborné konferenci. 
Stejně jako mnoho jiných vysokoškolských učitelů jsem se setkal s nederlandis-
tikou při svých cestách do Nizozemí a určitým překvapením pro mne byla její 
varianta afrikánštiny při cestě do JAR. Tam jsem byl skutečně zaskočen úrovní 
univerzitního vzdělání, výzkumu, infrastruktury a technologie. Jedním z nej sil
nějších zážitků byla známá univerzita Stellenbosch, jejímž vlastním jazykem je 
právě afrikánština. 

Se samotným Nizozemím nás pojí nejen dlouhá historie, ale zejména součas
nost. Vynikajícím příkladem v tomto směru je spolupráce Masarykovy univer
zity s univerzitou v Utrechtu a spolupráce měst Bma a Utrechtu. To je téměř 
vzorový příklad pro budoucí Evropu. Nás Čechy na Nizozemí vždy přitahoval 
obdiv k výtvarnému umění, k úspěchům ve vědě a vzdělávání, ale především 
jsme obdivovali touhu po svobodě, nezávislosti a nesmírnou pracovitost a hou
ževnatost. Protože jazyk je naprostým základem komunikace a schopnosti vyjá
dřit to, co víme, a to, co cítíme, musí být i nizozemština, které bohužel nerozu
mím, zvláštní a poněkud jiná, stejně jako jsou mimořádné úspěchy těch, kteří 
tento jazyk užívají. 

Dnešní doba je charakteristická svojí globalizací, a tedy i prosazováním tzv. 
velkých jazyků. To je jistě trend, který má své opodstatnění a kterému se musíme 



24 PROJEV EDUARDA SCHMIDTA 

podřídit. Současně však chceme těžit z výhod evropské multikulturnosti a různo
rodosti. Dokonalá znalost jazyka je branou a nutnou podmínkou k pochopení 
toho druhého. Proto M U podporuje studium tzv. malých jazyků, ke kterým patří 
Vaše nizozemština a samozřejmě i naše čeština. 

Přeji Vaší konferenci úspěch v Brně i Olomouci a přeji Vám hodně nadaných 
studentů a zájemců o Váš obor. 


