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Renesance VII

    sandro Botticelli (1445–1510) se vy-
učil nejprve zlatníkem a poté malířem v 
dílně Filippa Lippiho ve Florencii. Je pro 
něj charakteristický důraz na dokonalou 
kresbu (disegno), přesně podle požadav-
ků renesančních teoretiků malby, podle 
kterých má malíř nejprve nakreslit kom-
pozici a poté vhodnými barvami „vyplnit“ 
prostor obrazu s důrazem na dynamičnost 
postav (movimenti) a plasticitu pomocí 
světla a stínu (rilievo, sfumato). Botticelli 
namaloval řadu mytologicko-alegorických 
obrazů. Nejslavnější z nich jsou Zrození 
Venuše z doby kolem roku 1485 (obr. 1), 
La Primavera (Jaro) z roku 1482 (obr. 2) a 
Camilla a kentaur (obr. 3) zhruba ze stej-
né doby. Zrození Venuše mistr namaloval 
patrně pro sídlo Lorenza di Pierfrancesco 
de Medici, Villa di Castello, jako oslavu a 
vítězství Lásky inspirovanou novoplatón-
skou básní humanisty Angela Poliziana. 

Velcí umělci italské renesance     
 sandro Botticelli

nosti nad smyslností, ale také lidského 
řádu nad chaosem a živelností přírody.

Daniela RYWIKOVÁ
Fota: archiv autorky

Téma Primavery je inspirováno Ovidi-
ovými verši popisujícími proměnu nymfy 
Chlóridy ve Flóru, ke které zahořel láskou 
bůh větru Zefyros. Scéna je vedle antické-
ho mýtu alegorií věčného míru a lásky pa-
nující ve městě spravovaném rodem Me-
dicejských. Podobně jako Primavera také 
další Botticelliho obraz v sobě ukrývá ta-
jemství alegorie. Camilla a kentaur prav-
děpodobně symbolizuje platónskou před-
stavu dualismu lásky fyzické a duchovní, 
smyslnosti a rozumu, hmoty a ducha atd. 
Camilla byla hrdinka Vergiliovy Aeneidy. 
Obraz lze interpretovat jako vítězství cud-

Filozofické fakulty
Ostravské univerzity v Ostravě

LISTY



Do jednoho z volných prostorů mezi 
obchodním centrem Kotva a ubytovnou 
Hutník, užívaného jako parkoviště nebo 
stanoviště cirkusů a kolotočů, byl umís-
těn nový moderní kostel podle návrhu 
brněnského architekta Marka Štěpána 
(1967). Iniciátorem stavby a její umělec-
ké výzdoby byl páter Vítězslav Řehulka. 
Stavba je rozdělena do několika částí. Su-
terén obdélného půdorysu s velkou halou 
a dalšími místnostmi slouží komunitnímu 
centru. Samotný kostel má podobu oválné 
lodi, nasazené diagonálně na uvedené su-
terénní části. Zvolenou podobou se stavba 
výrazně odlišuje od okolí a vytváří tak lo-
kální dominantu. Oválná hmota je zvenčí 
opatřena bíle natíranou omítkou a členěna 
různě velkými okenními štěrbinami a ot-
vory. Směrem do ulice Výškovické celek 
dotváří hranolová železobetonová zvonice 
s fasádami z pohledového betonu. Věž má 
ve zvonicovém patře otvor ve tvaru trojú-

helníku, symbolu sv. Trojice. Architektura 
kostela navazuje na moderní tradici i na 
barokní prostorovou koncepci. Autor uva-
žoval o lodi jako o několikavrstvé struktu-
ře slupek – zdí, vyjadřujících přechod od 
materiálního světa ke světu duchovnímu. 
Mezi těmito zdmi se rozvíjí složitý prosto-
rový plán kruchty a postranních balkonů. 
V interiéru lodi uplatnil tmavou dlažbu, 
odkaz k válcovanému plechu ze zdejších 
železáren. Zato menza, křtitelnice, ambon 
a sedes jsou pořízeny ze světlého dunaj-
ského vápence. Tomu odpovídá světlý 
nátěr stěn a dubové prvky v podobě lavic 
či zábradlí. Důležitou součást představuje 
umělecká výzdoba chrámu, kterou vytvo-
řil malíř Jakub Španiel (1976), autor ol-
tářního triptychu na téma křtu vodou, křtu 
duchem a posvěcení kříže i návrhů vitráží, 
vyplňujících okna kostelní lodi. 

Martin STRAKOŠ
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Převzato se svolením autora z publikace 
Martin Strakoš, Ostravské interiéry,  
Ostrava: Fiducia, 2011. 

Fotografie: Roman Polášek

KOSTEL SV. DUCHA
Ostrava - Zábřeh 

Kostel sv. Ducha, Ostrava-Zábřeh
Výškovická – Kotlářova 

Marek Štěpán; Atelier Štěpán 
2004–2007



 Pro ty, kteří jej tolik neznají, uveď-
me nyní o našem novém čestném doktoru 
několik slov. Sám profesor Wolf vždy s 
humorem sobě vlastním říká, že se ger-
manistou stal jen proto, že „umí pouze ně-
mecky“. Skutečnost je ale o něco pestřejší 
a připomíná spíše příslovečné střípky kra-
sohledu. Norbert Richard Wolf totiž není 
„pouze“ germanistou. Vystudoval kromě 
germanistiky ještě angličtinu, a dokonce i 
filozofii a psychologii. Od roku 1977 pů-
sobil na katedře germanistiky na Univer-
zitě ve Würzburgu jako profesor, v letech 
1981–1983 byl dokonce děkanem fakulty. 
Je členem celé řady vědeckých grémií, po-
dílel se v Německu na četných vědeckých 
projektech, mezi něž patří například tzv. 
Dolnofrancký jazykový atlas. Kromě výše 
uvedeného může vykázat enormní publi-
kační činnost, napsal 258 článků a studií a 
vydal celkem 7 knižních monografií. Jako 
hostující profesor navštívil celou řadu 
zemí, mimo jiné i takové destinace jako 
Jižní Korea, USA, Čína, Rusko či i bo-
senské Sarajevo, kde se podílel na vzniku 

tamní germanistiky. Od roku 2004 se pak 
datuje spolupráce Norberta Richarda Wol-
fa s naší katedrou, kde vyučuje, vzdělává 
doktorandy a mladé kolegy, podílí se na 
projektech katedry a také spolupracuje na 
vydávání recenzovaného časopisu „Studia 
Germanistica“.

Norbert Richard Wolf ale není pouze 
vážným a přísným panem profesorem z 
Německa, který přijede, zadá úkoly a zase 
odjede. Je člověkem nejen vysoce erudo-
vaným, ale také se smyslem pro humor, 
lidsky chápajícím a nepostrádajícím šarm. 
Je člověkem, se kterým se zasmějeme v 
takové míře a časové frekvenci jako s má-
lokterým jiným. Je člověkem, který se do-
káže s až šelmím temperamentem (nomen 
omen) hádat o pravdu věci, ale také uznat 
vlastní chybu, což umí málokdo na rovině 
obecné a takřka nikdo na jeho pozici. Nor-
bert nebo Norbi, jak mu u nás na katedře 
říkáme, tak patří do naší katedrové rodiny 
a má v ní své nezastupitelné místo. 

V příštím roce oslaví profesor Wolf 
své kulaté narozeniny. Udělení čestného 

doktorátu se tak stalo prvním v řadě dár-
ků, kterými mu jeho katedrální rodina i 
jeho druhá „alma mater“ chtějí pogratu-
lovat k jeho životnímu jubileu: ad multos 
annos! 

Eva HRDINOVÁ
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Doktor honoris causa
aneb Pocta profesoru Norbertu Richardu Wolfovi
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Dne 28. listopadu v aule OU při slavnostním zasedání vědecké rady FF OU byl Norbertu Richardu Wolfovi, emeritnímu 
profesorovi Univerzity ve Würzburgu a hostujícímu profesorovi katedry germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, 
udělen titul doktor honoris causa. Získal jej jak za své význačné výsledky na poli germanistické lingvistiky, tak za aktivity, kte-
rými napomáhá dobrému jménu naší katedry.

Rektor Ostravské univerzity s čestným doktorem
Fota: Hana Jenčová
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Studium na všech prestižních americ-
kých univerzitách je velmi drahé. Většina 
mladých si na školné půjčuje od státu, v 
průměru každý americký vysokoškolák 
prý dluží státu cca 25 000 USD. Více než 
50 % amerických bakalářů je však bez 
práce, takže splácení jejich dluhu je v ne-
dohlednu…

Většina amerických prestižních uni-
verzit je soukromá. Bakalářské studium 
na většině trvá 4 roky, navazující magis-
terské obvykle rok a doktorské 3–4 roky.

Každá z univerzit má nějakou svou 
zvláštnost, nějaké priority, každá má své 
slavné absolventy…

KALIFORNSKÝ TECHNOLOGIC-
KÝ INSTITUT, California Institute of 
Technology (CALTECH), před dvěma lety 
poprvé sesadil z trůnu Harvardovu uni-
verzitu a obsadil první místo. Toto pořadí 
vyplynulo z žebříčku britské společnosti 
Times higher education, která stanovila 
třináct kritérií, mezi nimi výzkum, kvali-
tu výuky, mezinárodní aktivitu a analýzu 
citací… a hodnotila 400 univerzit, od 200. 
místa bez stanovení pořadí. Podle tohoto 

hodnocení je l. CALTECH, 2. Oxford, 3. 
Stanford a až na 4. místě je Harvard.

CALTECH, zaměřený na technické 
vědy, vděčí za svůj vzestup na žebříčku 
především výraznému přísunu financí na 
výzkum. Mezi jeho absolventy je již 17 
držitelů Nobelovy ceny za fyziku, chemii, 
medicínu a ekonomii.

HARVARD, Harvard University. Nej-
starší (a také nejbohatší) americká univer-
zita (založena jako kolej 1636, od roku 
1780 univerzita), v současnosti má 14 fa-
kult, muzea, galerie, kliniky, dvě divadla, 
botanickou zahradu, několik hudebních 
těles a jednu z největších knihoven svě-
ta. Má vlastní banku, zdravotní zařízení, 
koleje, policii, vlastní odvoz pečlivě třídě-
ných odpadků. Je pojmenována po svém 
zakladateli, duchovním J. Harvardovi. 

Na Harvard se dostává průměrně 9 % 
uchazečů a školné činí v přepočtu 800 000 
Kč ročně.

V řadě slavných absolventů Harvardu 
jsou američtí prezidenti Roosevelt, Kenne-
dy, Obama a její pracovníci a absolventi 
získali jen od r. 1965 38 Nobelových cen 

za fyziku, chemii, medicínu, ekonomii a 
několik Nobelových Cen míru.

Studenty bude patrně zajímat, že na 
této nejprestižnější UNI světa se v r. 1900 
zrodil mezinárodní tenisový šampionát 
Davis Cup. Vymyslel ho student Dwight 
Davis, univerzitní šampión tenistů. Na 
Harvardu se vždy pěstoval tenis, Harvar-
dova univerzita měla 30 tenisových kurtů! 

(Jméno Harvard zneužil pro své ne-
chvalně známé privatizační fondy český 
kontroverzní podnikatel Viktor Kožený, 
který studoval komerční právo a obchod 
na Harvard Extension School.)

YALEOVA UNIVERZITA, Yale Uni-
versity, založena 1701, druhá nejstarší 
americká univerzita. Nachází se v New 
Havenu ve státě Connectitut. Velmi pres-
tižní soukromá UNI, věčný soupeř Har-
vardu nejen ve vzdělávání, ale i ve veslo-
vání a fotbale. Jméno podle mecenáše E. 
Yalea, který této univerzitě věnoval velký 
finanční obnos a svou knihovnu.

Šanci dostat se na tuto UNI má nece-
lých 10 % uchazečů, roční školné v přepo-
čtu 900 000 Kč. 

V řadě slavných absolventů, mezi ni-
miž jsou nositelé Nobelovy ceny, politi-
ci, slavní režiséři a umělci, je i prezident 
Clinton a Hillary Clintonová.

PENNSYLVÁNSKÁ UNIVERZI-
TA, University of Pennsylvania, založena 
1740, třetí nejstarší americká. Nachází se 
ve městě Philadelphia ve státě Pennsylva-
nia. Založil ji Benjamin Franklin. S touto 
UNI je spjat vznik Deklarace nezávislosti 
USA.

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

UNIVERZITY STARÉHO A NOVÉHO SVĚTA 
3. JEDENÁCT NEJLEPŠÍCH – DEVĚT AMERICKÝCH A DVĚ EVROPSKÉ

Promoce na Harvardu.
Podíl nadaných a pilných Asiatů je na všech prestižních amerických univer-
zitách výrazně vyšší, než by odpovídalo jejich procentuálnímu zastoupení ve 
společnosti. (Poznáte mezi nimi typického Američana?) 

                   Zdroj: Webové stránky harvard.edu.

Historizující budovy Yaleovy univerzity. 
Zdroj: Google Panoramio
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Velkých úspěchů zde bylo dosaženo 
v oboru biofyziky, neurofyziologie, psy-
choanalýzy, výzkumu lidského vědomí a 
lidské inteligence. Prestižními jsou zejmé-
na fakulty lékařská a právnická. Na Penn-
sylvánské univerzitě vznikl první počítač 
na světě – ENIAC.

PRINCETONSKÁ UNIVERZITA, 
Princeton University, založena 1746, čtvr-
tá nejstarší americká. Název podle města 
Princeton ve státě New Jersey. Je to pres-
tižní soukromá UNI.

Šanci na přijetí má 9–10 % uchazečů. 
Roční školné v přepočtu 660 000 Kč. Nej-
slavnějším absolventem této UNI je otec 
americké ústavy James Madison. Zajíma-
vostí školy je tzv. Honor Code (studenti 
podepíší, že nebudou opisovat a profesor 
na znamení důvěry odejde v době psaní 
testu z místnosti).

 KOLUMBIJSKÁ UNIVERZITA, 
Columbia University, založena 1754, pátá 
nejstarší americká, je ve městě New York 
City. Tato elitní soukromá vysoká ško-
la vešla do dějin svou úlohou při vývoji 
jaderné bomby (vývoj tehdy vedl Robert 
Oppenheimer).

Je to univerzita tolerující levicový ná-
zor, její studenti často projevují nesouhlas 
demonstracemi. Velmi kvalitní výuka a 
zachovávané akademické svobody jsou 
příčinou toho, že z mnoha absolventů se 
staly špičky politického života (Madelei-
ne Albrightová). Na této univerzitě působí 
prof. Švejnar, potenciální kandidát na pre-
zidenta ČR.

KALIFORNSKÁ UNIVERZITA V 
BERKELEY, University of California, 
Berkeley, založena 1868, je státní UNI, 
která na 14 fakultách nabízí ke studiu 300 
oborů. 

Šanci dostat se na tuto vysokou ško-
lu má až 21 % uchazečů. Roční školné 

je cca 500 000 Kč. Mezi 
jejími absolventy jsou: 
Jack London, Irving Sto-
ne, 70 nositelů Nobelovy 
ceny, 19 nositelů Oscarů, 
11 nositelů Pulitzerovy 
ceny. Studenti této UNI 
jsou vynikající sportovci, 
vyhráli přes 100 olympij-
ských medailí.

MASSACHUSETT-
SKÝ TECHNOLOGIC-
KÝ INSTITUT, Ma-
ssachusetts Institute of 
Technology (MIT), je 

soukromá výzkumná univerzita založená 
1861. Šanci dostat se na tuto UNI má 12 
% uchazečů. Školné činí v přepočtu 700 
000 Kč ročně. Mezi absolventy této UNI 
je 78 laureátů Nobelovy ceny. Lingvisty 
bude zajímat, že zde působil po emigraci z 
ČSR před nacisty i jeden z nejvýznačněj-
ších jazykovědců 20. století – spoluzakla-
datel Pražského strukturalismu, Roman 
Jakobson.

STANFORDOVA UNIVERZITA, 
Stanford University, založena 1891, je 
prestižní soukromá vysoká škola, vý-
zkumně orientovaná. Nachází se ve státě 
Kalifornia, kde tvoří samostatné městečko 
Stanford. Vzešla odtud řada počítačových 
firem, např. Google. Mezi absolventy je 
mnoho amerických astronautů, ale i svě-
tových politiků (izraelských, japonských, 
jihoamerických).

A nyní o dvou nejprestižnějších uni-
verzitách Evropy.

OXFORD, University of Oxford, po 
italské Boloňské univerzitě a francouzské 
Sorbonně třetí nejstarší univerzita Evro-
py a světa. Byla založena francouzskými 
učenci koncem 11. století (první zprávy o 
výuce jsou z roku 1096). 

Šanci na přijetí na tuto nejprestižnější 
univerzitu Evropy má 9–10 % zájemců o 
studium. Pozor: studenti ze zemí EU platí 
roční školné v přepočtu 
cca 100 000 Kč, ostat-
ní v přepočtu 370 000 
Kč.

Také Oxford má 
mnoho slavných ab-
solventů. Za 900 let 
existence školy zde 
studovala řada bu-
doucích panovníků, 
prezidentů, spisova-
telů, vědců, nositelů 

Nobelových cen, významných politiků. 
Jména jako Oscar Wilde, J. R. R.Tolkien, 
Margaret Thatcherová, Tony Blair, Indi-
ra Ghandiová patří k těm nejznámějším. 
(Uvádí se, že z univerzity vzešlo 47 drži-
telů Nobelovy ceny, 26 premiérů Spojené-
ho království a 30 zahraničních premiérů 
a prezidentů.)

   CAMBRIDGE, University of Cam-
bridge. V r. 1209, v době nepokojů, prý 
několik učitelů z Oxfordu odešlo do Cam-
bridge a založili tam univerzitu. Zřejmě 
už od té doby panuje mezi oběma nejstar-
šími a nejslavnějšími anglickými univer-
zitami zdravá rivalita. V současnosti se 
pravidelně umisťuje na nejvyšších příč-
kách žebříčků nejprestižnějších univerzit 
světa. Mimo jiné také proto, že má hodně 
slavných absolventů, včetně 65 nosite-
lů Nobelových cen. Studoval zde Isaac 
Newton, Francis Bacon, Charles Darwin, 
ale třeba také Stephen Hawking, ekonom 
Milton Friedman, básnířka Sylvia Plath 
nebo hudebníci ze skupin Procol Harum či 
Radiohead. Univerzita se skládá z 31 sa-
mostatných kolejí (college), na nichž stu-
duje zhruba 19 tisíc studentů. Regulované 
školné činilo donedávna v přepočtu zhru-
ba 100 000 Kč, po nedávných škrtech ve 
veřejných výdajích na vědu však všechny 
britské univerzity zvyšují školné až na 
trojnásobek. Značná část studentů má ov-
šem nárok na různé slevy. Navíc si mohou 
na studium půjčit – a splácet, až začnou 
slušně vydělávat. Což se za současné situ-
ace na trhu práce podaří jen málokterým. 
Dluh se jim ovšem neodpustí.

Přijetí na obě nejprestižnější britské 
univerzity, nazývané někdy dohromady 
Oxbridge, zdaleka není pro českého ucha-
zeče tak obtížné, jak by se zdálo. Přijímací 
řízení probíhá jen prověřováním písem-
ných podkladů, které zájemce dodá. Do-
konce i poplatky jsou ve srovnání s ame-
rickými univerzitami výrazně nižší.

                                                                        
Eva MRHAČOVÁ, Vladimír ŠILER

Multikulturní absolventi Caltechu.
Zdroj: caltech.typepad.com
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Shamil Khairov působí na katedře 
slavistiky na univerzitě v Glasgow. U 
studentů je velmi populární zejména 
jeho předmět „Ruská vizuální kultura 
20. století.“ Shamil Khairov je členem 
Svazu ruských fotografů. Hlavními 
motivy jeho práce jsou klidné provin-
cie, vesnice, pusté krajiny, tiché ná-
znaky přítomnosti lidí.

Fotografie Shamila Khairova se 
objevily na obálkách mnoha knih a na 
stránkách fotografických a literárních 
časopisů. V současné době pracuje na 
fotoalbu poezie, ve kterém jeho foto-
grafie doprovázejí verše současného brit-
ského básníka D. Sutherlanda-Smitha.

Zde je úryvek rozhovoru s Sha-
milem Khairovem z časopisu Digital 
Photographer ze září roku 2006, který 

s ním dělal novinář Alexandr Savkin:

A.S.: Je to výsledek toho, že vaše 
fotografie jsou hlavně z Ruska?

S. K.: Ano. Začnete vidět rytmus i 
tam, kde není, a rezonovat se světlem a 
detailem jako s nepřímými projevy ži-
vota. Rusko je obecně vděčnou půdou 
pro fotografa. Jak trefně poznamenal 
jeden novinář, máme tu na každém 
kroku nějaké punktum. Nemyslím tím 
bláto a rozklad, ale něco jiného, jiné 
známky života. Můj pohled na svět je 
vskutku provinční... Jazyk a fotografie 
jsou pro mne i nadále nevyřešenými 
záhadami. Nejbližším k pojmu „jazyk 
fotografie“ je snad právě pojem „jazyk 
poezie“.

Tato výstava prezentuje fotografie 

z cyklů Bleděmodrá vesnice (Голубая 
деревня) a Bílé noci (Белые ночи). 
Fotografie byly pořízeny na břehu 
Oněžského jezera v Karélii a také v 
Petrozavodsku.

Igor JELÍNEK, Jan VOREL

Lidové noviny každoročně pořáda-
jí prestižní anketu Kniha roku. Téměř 
tři stovky literárních kritiků, noviná-
řů, nakladatelů, spisovatelů a jiných 
významných osobností letos uváděly 

svůj osobní žebříček titulů.
Poté, co se v roce 2010 

Knihou roku stala beletrie 
Jana Balabána Zeptej se táty, 
letos opět boduje Ostravák 
– básník Petr Hruška. Jeho 
sbírka Darmata se umístila 
na druhém místě. První byla 
kniha Miloše Doležala o kně-
zi Janu Toufarovi, umučeném 
v 50. letech státní bezpečnos-
tí. Na třetím místě pak kniha 
povídek Jana Zábrany.

Petr Hruška je s naší fa-
kultou, zejména katedrou české litera-
tury a literární vědy, organicky srostlý 
četnými vlásečnicemi.

 Gratulujeme!
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Ocenění pro Petra Hrušku

Sněžný den
Rozhrň krajky větví.
Uvnitř mokvají
tmavé fláky lidí,
s chrchláním, 
nadváhou,
zlodějským apetitem, 
s úsporami,
hlučnými bufami
a občas slabě zaslechnutelným
buďsemnou. 

Petr Hruška: Darmata. 
Brno: Host, 2012.

Sýkora
První sníh všechno zvýraznil.
Svobodu křovin.
Čtvereční metry jednopokojových bytů.
Tenkost dětí
z rozdělených rodin.
Sýkora vletěla do mého strachu z toho, 
že kdybych teď umřel,
bylo poslední moje slovo
lůj.

Vernisáž fotografií Shamila Khairova v galerii „Na půdě“
(12. 12. 2012)

Barvy ticha –  Цвета тишины – the colours of silence

Foto: čt24



Letos na jaře se již potřetí na 
ostravské katedře filosofie konala 
studentská filosofická konference, která 
byla otevřena také studentům jiných 
fakult. V minulých letech patřili k 
těmto přespolním účastníkům zvláště 
brněnští, ale také olomoučtí studenti. Tato 
platforma se ukázala jako velmi příhodná 
pro navazování kontaktů i reflexi vlastní 
filosofické práce takříkajíc zvenčí. Patrně 
na základě inspirace touto akcí se několik 
brněnských studentů a studentek rozhodlo 
zorganizovat mnohem ambicióznější 
projekt.

Výsledkem jejich nevšedního nadšení 
pro věc pak byla studentská konference 
FILEX 2012 neboli „FILOSOFICKÉ 
EXPO“. Tato akce, svým rozsahem 
v našich končinách vcelku ojedinělá, 
se konala o víkendu mezi 23. a 25. 
listopadem v prostorách Filosofické 
fakulty Masarykovy univerzity. Jak 
sliboval informační plakátek, jednalo 
se o „česko-slovenskou studentskou 
filosofickou konferenci“. Třídenní akce 
celkově s patnácti přednášejícími z pěti 
různých fakult (Brno, Praha, Trnava, 
Ostrava, Olomouc), jejichž příspěvky byly 
pečlivě rozděleny do pěti tematických 
bloků, byla příslibem obsahově pestré a 
odborně zajímavé podívané.

Tematický rozsah příspěvků byl 
opravdu široký a ukázal, že na českých 
a slovenských katedrách studenti a 
studentky tvořivě pracují na poli  jak 
analytické, tak kontinentální filosofie. Cizí 
jim také nejsou etika či dějiny filosofie.

Zmíníme-li jen několik nejvýraznějších 
příspěvků, pak již první přednášející z 
domovské katedry Tomáš Ondráček nasadil 
pomyslnou laťku značně vysoko, když 
představil své téma Kritika paradigmatu 
věnující se Kuhnově slavnému pojmu 
paradigma a nejznámějším námitkám vůči 
němu. Sobotní analytický blok náležitě 
rozproudila novátorská interpretace 
Miroslava Helcla z Olomouce, který 
poukázal na překvapivou souvislost Quina 
a experimentální filosofie v příspěvku 
nesoucím název Kořeny experimentální 
filozofie v Quinově naturalizované 
epistemologii. V kontinentálním bloku 
byl nesmírně zajímavý a obohacující 

příspěvek Matuše Hrehory z Trnavské 
univerzity věnující se Merleau-Pontyho 
chápání marxismu. Závěr sobotního 
dne patřil etickému bloku a Jiřímu 
Kalousovi z Univerzity Karlovy, který 
podrobil důsledné kritice Rawlsovu 
teorii spravedlnosti v příspěvku Může 
nevědomost vést ke spravedlnosti? 
Nedělní dopoledne bylo věnováno 
historickému bloku, kde přednášející 
prezentovali příspěvky z čínské, 
středověké a renesanční filosofie.

Ostravskou katedru filosofie na tomto 
setkání zastupovali dva studenti druhého 
ročníku navazující magisterské filosofie. 
Vojtěch Zachník se v rámci sobotního 
analytického bloku příspěvkem Konvence 
zjednodušené, konvence naturalizované 
zaměřil na problematiku konvencí. 
Podrobil kritice tradiční pojetí konvencí 
spjaté především se jménem Davida 
Lewise a následně představil nárys 
nové teorie zakládající se na díle Ruth 
Millikanové, která má dvojí výhodu: je 
jednodušší než Lewisovo pojetí a lze 
ji naturalizovat. Druhý člen ostravské 
výpravy, Lukáš Lička, přednášel v rámci 
nedělního bloku dějin filosofie na téma 
Teorie percepce u Petra Auriola. Ukázal, 
v čem spočívá práce se středověkými 
texty a rovněž jak vypadá moderní čtení 
neznámých autorů, přičemž se zaměřil 
i na konfrontaci Auriolovy pozice se 
současnými stanovisky v teorii percepce.

Hlavním záměrem FILEXu 
bylo zprostředkovat kontakt odlišně 
zaměřených pracovišť věnujících se 
filosofii, především tedy jejich studentů. 
O tom, že tento záměr byl naplněn, 
mohla dostatečně svědčit živá diskuse 
mezi přednášejícími a posluchači, kteří 
se dostavili v hojném počtu. Své dotazy 
a námitky taktéž vznesli i odborní 
pracovníci katedry filosofie jak brněnští, 
tak olomoučtí, což velmi přispělo k 
celkovému intelektuálnímu klimatu akce.

Kromě konfrontací v diskusích, 
které byly velmi podnětné, došlo také k 
navázání osobních pracovních kontaktů. 
Je třeba poděkovat organizačnímu týmu 
z řad brněnských studentů, neboť odvedli 
obdivuhodnou práci a svůj ambiciózní 
projekt nejenže dovedli k dokonalosti, ale 

také velmi vstřícným a ochotným jednáním 
vytvořili příjemnou atmosféru, která 
celé události dodala vskutku přátelský 
charakter. Nezbývá než vyjádřit přání, 
aby se tato tradice pevně zakořenila a aby 
takových příležitostí sdílet s druhými své 
názory a závěry bádaní bylo na studentské 
úrovni více.

Vojtěch ZACHNÍK, Lukáš LIČKA

7

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

FILEX 2012
Cesta do Brna a zase zpátky

Lukáš Lička
Teorie percepce u Petra Auriola.

Fota: autoři

Vojtěch Zachník
Konvence zjednodušené,
konvence naturalizované.



I v tomto roce se opět konala stu-
dentská konference katedry germanistiky. 
Zúčastnila se jí řada studentů především 
magisterského a doktorského studia. Kon-
ference měla několik sekcí. Byla zastoupe-
na již tradičně synchronní a diachronní 
lingvistika, ale také reálie, literatura a 
translatologie. Hosté se mohli dozvědět 
například o emocích v textech německého 
rappera Petera Foxe (příspěvek studentky 
Miriamy Svítkové), o titulkování filmů 
(příspěvek doktoranda Mgr. Marka Ga-
jdy), o německé kultuře obce Bravantice 
(studentka Věra Šustková), o emocích 
v komiksu (studentka Jitka Platovská), 
o krajových spisovatelích Hlučínska 
(příspěvek Michaely Šrámkové) nebo o 
germanismech ve valašských nářečích 
(Mgr. Tereza Sucháčková, doktorandka 
katedry). O kritice překladu románu Do-
brý proti severáku pojednala studentka 
Lucie Letáčková a o sedmi smrtelných 
hříších jako literárním motivu studentka 
Katarína Kánová. Do tajů starých textů 
zase posluchače uvedly studentka navazu-
jícího magisterského studia německý jazyk 
a literatura Edita Pelikánová a doktorand-
ka katedry Mgr. Monika Kocifajová.

Motivací pro studenty byly ceny, které 
si mohli studenti ze soutěže odnést. Vedle 

ceny děkana to byla šestitýdenní pracovní 
stáž v Bruselu a dvě exkurze do sídla EU 
ve Štrasburku, které nabídl europoslanec 
Dr. Pavel Poc. Stáž tentokrát vyhrála stu-
dentka navazujícího magisterského studia 
němčina pro překladatelskou praxi Mi-
chaela Šrámková a na exkurze pojedou 
studentka navazujícího magisterského 
studia němčina pro překladatelskou praxi 
Katarína Kánová a studentka navazujícího 
magisterského studia německý jazyk a 
literatura Miriama Svítková. Součástí 
konference je již tradičně také udílení 
ceny Františka Schwarze za nejlepší prá-
ci z oblasti diachronní lingvistiky. Hlavní 
cenu z rukou docenta Jiřího Schwarze 
převzala Mgr. Tereza Sucháčková, dokto-
randka katedry germanistiky.

Od hostů konference a od poroty, 
která určovala pořadí nejlepších, jedno-
myslně zaznívalo, že všechny přednesené 
příspěvky byly kvalitní, příjemně se 
poslouchaly a poukazovaly na aktuální, 
především lingvistické problémy. Bylo 
tak těžké vybrat skutečně ty nejlepší. 
Věřme tedy, že tato vzestupná úroveň 
našich konferencí vydrží i nadále a že 
se příští rok opět můžeme těšit na před-
nesené příspěvky. 

Eva HRDINOVÁ

Studenti Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity a Ekonomické fakulty VŠB-TU 
se během listopadu zúčastnili netradičního 
projektu o českém jazyce. Ten se zaměřil 
na specifické útvary našeho národního ja-
zyka.

Přednáška vedená PhDr. Stanislavou 
Kloferovou, CSc., byla věnována nářečí. 
Doktorka Kloferová z Dialektologického 
oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR 
byla mile překvapena zájmem studentů 
o dialektologii. Účastníci přednášky se 
seznámili s Českým jazykovým atlasem, 
unikátním projektem, který na mapách za-
chycuje zejména rozrůznění české slovní 
zásoby. Na praktických příkladech doktor-
ka Kloferová vysvětlila způsob utváření 
dialektů a interdialektů na našem území v 
průběhu minulého tisíciletí.

Druhou přednášku uvedla PhDr. Lu-
cie Radková, Ph.D., větou: „Argot dnes 
neslouží k tajnému dorozumívání lidí na 
okraji společnosti.” Doktorka Radková 
představila výsledky svého tříletého vý-
zkumu, jehož součástí byl i terénní sběr 
informací v českých věznicích. V prak-
tické části přednášky si studenti sami vy-
zkoušeli překlad některých nejčastěji pou-
žívaných výrazů vězeňské mluvy. 

Cyklus přednášek je součástí projektu 
Svět vědy – záhadný i zábavný, který je 
realizován na základě programu Investice 
Evropské unie do rozvoje vzdělávání. Ab-
solventi obou přednášek získali certifikát, 
který budou moci uplatnit v budoucnu. 
Zájem studentů o přednášky dokládá i při-
ložená fotografie.

Marco BĚHAL
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Nejen spisovně je česky
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Vážení a milí sportovní a akademičtí 
přátelé,

dovolte mi, abych Vás alespoň v krát-
kosti seznámila s průběhem prvního vá-
nočního fotbalového zápasu mezi druž-
stvem studentů a družstvem pedagogů 
Filozofické fakulty OU, posíleným dvěma 
administrativními pracovníky.

Dne 11. 12. 2012 po půl čtvrté odpole-
dne se sešli odvážní z obou týmů v hale na 
Varenské ulici.  Na místě bylo dohodnuto, 
že zápas se bude hrát 2 x 30 minut a tým 
bude složen ze 4 hráčů v poli + 1 brankář. 

Všichni hráči se vrhají do hry na plný 
plyn, hra se přelévá ze strany na stranu. V 
čase 4.45 se poprvé do hry zapojuje také 
děkan prof. Zářický, vyzbrojen novými 
zářivými teniskami nejmenované značky. 
Studenti se tlačí do brány pedagogů, jejich 
brankář vytahuje jeden zákrok za druhým. 
Naštěstí pro pedagogy nemají studenti se-
řízenou mušku, a navíc jim v cestě stojí 
zkušenost dr. Černého.  12.40 obrovská 
šance pedagogů nevyužita. Stav utkání 
stále 0:0. Ale v čase 14.45 přece jen nastá-
vá změna skóre, studenti se ujímají vedení 
1:0. A bitva nekončí, studenti si občas s 
míčem pohrávají, ale pedagogové bojují 
ze všech svých sil. 20.10 – dr. Kopecký 
lehce ohrožuje bránu studentů.  Studenti v 
další šanci přestřelují. 21.50 před branou 
pedagogů se dějí věci, za tyto zákroky by 
se nemusel stydět ani Petr Čech. Dr. Čer-
ný stále drží akcie pedagogů. 27.30 úřa-
duje autorita p. děkana: „Tak takhle by 
to chlapci nešlo, vhazovat budeme my!“ 
28.20 studenti zvyšují své vedení do zcela 
opuštěné brány pedagogů. Stav po prvním 
poločase: 2:0.

Po přestávce je dohodnuto, že týmy 
budou druhou část utkání hrát ve slo-
žení  5+1. Hned v čase 0.58 obrovská 
šance pedagogů, ale vedle. Avšak v čase 
1.56 pedagogové snižují na 2:1. Jelikož 
mi bránil ve výhledu jiný hráč, nemohu 
přesně sdělit, zda autorem byl dr. Kopec-
ký či dr. Hrtánek (pozn. redakce: autorem 
byl dr. Kopecký). Nadějný výsledek se 
po chvíli opět mění, 4.10 studenti dávají 
další gól, stav tedy 3:1. Na střídačce pe-
dagogů se objevují první vyřazení z boje. 
Prof. Paulík radí alespoň na dálku, doc. 
Malura masíruje lýtkový sval levé nohy.  
Další prudká střela na bránu pedagogů, dr. 
Černý opět vykrývá i s pomocí dr. Kopec-
kého a díky obětavosti dr. Muryce. 7.08 

mini šance na straně pedagogů, konkrétně 
ing. Brzezného. A další šance, v čase 7.25 
dr. Muryc  snižuje na 3:2. A teď jsme byli 
svědky hokejového bodyčku na dr. Ko-
peckého, který se naštěstí zvedá zpod sto-
lu a je schopen další hry. Zkušenější hrá-
či nabádají ke klidu…  13.48 brankář dr. 
Černý se dere dopředu, ale ani jeho střela 
v brance studentů nekončí.  Důležitý po-
kyn z lavičky pedagogů: „Kdo nemůže 
(myšleno fyzicky), stojí před bránou a 
dává gól.“ Je nutno podotknout, že v týmu 
studentů je 6 hráčů a v týmu pedagogů 9, 
přičemž v tomto čase již dva nemohou do 
hry aktivně zasáhnout. Početně jsou tedy 
týmy téměř vyrovnané.  16.10 šance dr. 
Kadlece, bohužel opět mimo. Dr. Černý 
nahrává přes celé hřiště, ale míč je opět 
na nohou studentů. 18.50 děkan vyhlašuje 
signál tři, z lavičky koučuje prof. Paulík. 
21.40 další výkop dr. Černého, a v obrov-
ské šanci děkan – nastřeluje tyč!!!  23.20 
další parádní zákrok brankáře pedago-
gů… ubráníme? Neubráníme? Neubrání-
me, 26.52 studenti proměňují svůj tlak v 
další gól, stav tedy 5:2. Pedagogové pod 
vedením p. děkana bojují z posledních sil, 
v posledních vteřinách ještě jedna šance, 
ale studenti ji kryjí. A čas zápasu vypršel. 

Oba týmy odcházejí nadšeně z palu-
bovky, studenti s pocitem vítězství nad 
soupeřem, pedagogové s radostí, že ob-
stáli se ctí a zvítězili sami nad sebou.

Zapsala očitá svědkyně, autorka slav-
nostního výkopu, sportovní fotografka a 
časoměřička 

Pavla KOCIÁNOVÁ

Vánoční fotbalové utkání Filozofické fakulty OU
LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
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Tématem prosincového vystoupení 
Leopolda Sulovského, prvního českého 
přemožitele Mount Everestu, byla v cyk-
lu Setkání s osobností jeho letošní výpra-
va na čtvrtou nejvyšší horu světa Lhotse 
(8516 m). Expedici tvořili Leopold Sulov-
ský (vedoucí expedice), Pavol Lupták, 
Radovan Marek, Marek Ožana a Milan 
Sedláček. Tato čtveřice spolu s Kamilem 
Bortelem se pokusila zdolat himálajské-
ho velikána již v roce 2010, ale zabránily 
tomu nepříznivé povětrnostní podmínky. 

 Unikátem Lhotse je její jižní část, kte-
rá je nejstrmější stěnou světa v délce 3,2 
km. Ta byla a stále je svědkem marných 
pokusů o zlezení i tragických událostí. 
Výstup na tuto horu je velice náročný, o 
čemž svědčí i datum prvního výstupu na 
hlavní vrchol, květen 1956, tedy tři roky 
po výstupu na nejvyšší horu svě-
ta.

 Barvité líčení příběhu ex-
pedice Lhotse 2012 bylo prová-
zeno pestrou fotodokumentací a 
videospoty, které mapovaly jed-

notlivé etapy výpravy od pobytu v hlav-
ním městě Nepálu Káthmándú, cesty do 
základního tábora ve výšce 5 250m,  kaž-
dodenní život  v táboře a následně výstav-
bu táborů C1–C4   až do výšky 7 800m. 
Zachyceny byly nejen příjemné chvíle v 
základním táboře, ale také komplikace, 
se kterými se musela výprava vypořádat, 
jako např. zlomená ruka Pavola Luptáka 
způsobená uvolněním kamenné laviny či 
poryvy větru zničený stan v C3. 

Útok na vrchol Lhotse začal za ran-
ního rozbřesku 19. května, kdy bylo sice 
slunečno, ale vál velmi silný vítr. Ve výšce 
8200 m se Leopold Sulovský, sužovaný 
žaludečními obtížemi, vzdal vysněného 
cíle a vrátil se do tábora č. 3. Večer vy-
stoupil na vrchol Lhotse Radovan Marek 
a později Milan Sedláček. Velká touha 

Milana Sedláčka, zvaného mezi kamarády 
Švidry, se mu stala ale osudnou. Z vrcholu 
čtvrté nejvyšší hory světa se již nevrátil. 

Leopold Sulovský, který byl v Hima-
lájích už po třicáté sedmé (!), se vyznal, že 
zdolávání velehor je pro něj stále výzvou, 
ale zároveň má před nimi respekt. 

„Hory jsou zrádné, a tak člověk musí 
být soudný, nelze jít nadoraz,“ dodal v 
závěru. A nejbližší plány Leopolda Sulov-
ského?

V únoru se chystá na jihoamerický 
kontinent, kde chce již podruhé zdolat 
jeho nejvyšší horu Aconcaguu (6959 m). 
Zároveň v průběhu jarních měsíců bude-
me moci v galerii Na Půdě FF zhlédnout 
jeho fotografie z himalájských expedic. 

     
Jana  BOLKOVÁ

Expedice Lhotse 2012
v očitém svědectví Leopolda Sulovského

Stanovisko vedení filozofické fakulty Ostravské univerzity
k probíhajícím jednáním o integraci OU a VŠB-TU
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Vedení Filozofické fakulty Ostravské univerzity jako 
zástupce jednoho z hlavních pilířů vědecko-výzkumného roz-
voje Ostravy a Moravskoslezského kraje (viz vládní metodika 
hodnocení vědy a výzkumu) podporuje integraci OU a VŠB-TU 
jako dvou zcela rovnoprávných subjektů. Současně cítíme potře-
bu deklarovat své stanovisko ke klíčovým bodům tohoto procesu 
z hlediska Filozofické fakulty.

1. Trváme na decentralizovaném řízení nově vzniklé univer-
zity s výraznou samosprávou a pravomocí vedení jednotlivých 
fakult a jejich orgánů ve všech oblastech. Řídící rektorátní normy 
by měly vymezovat pouze základní rámce, nikoli podrobně sta-
novovat postupy jednotlivých činností, vědecko-výzkumných 
strategií, pedagogické profilace etc. 

2. Rozpočtová pravidla nové univerzity požadujeme nastavit 
tak, aby jednotlivé původní fakulty OU a VŠB-TU získávaly 
přinejmenším takový podíl na rozpočtu nové univerzity, jaký by 
jim přináležel v původním rozpočtu jednotlivých univerzit (viz 
dokument Základní předpoklady uskutečnění procesu slučování 
OU a VŠB-TU).

3. Žádáme stanovení přesných kritérií pro vymezení podílů 
na celouniverzitních rozvojových aktivitách tak, aby z nich 
nemohla být a priori vyloučena žádná z fakult.

4. Za samozřejmou považujeme záruku, že nedojde k dislo-

kaci Filozofické fakulty ze stávajících prostor, a to v souladu se 
záměrem Města Ostravy zachovat v centru živé kulturní dění.

5. Jsme připraveni převzít garanci výuky společenskověd-
ních disciplín a výuky cizích jazyků pro studenty ostatních fakult 
nové univerzity.

6. Předpokládáme, že úzká spolupráce mezi garanty překla-
datelských předmětů, lingvisty realizujícími výzkum různých 
variant odborného jazyka a garanty výuky jazyků pro potřeby in-
ženýrských oborů, medicíny, přírodovědných disciplín apod. při-
nese inspiraci jak k aplikačním procesům, tak k dalšímu, zvláště 
interdisciplinárně orientovanému výzkumu. Ten jsme připraveni 
rozvíjet také v dalších styčných oblastech (např. psychologie, 
hospodářské dějiny, ochrana a tvorba kulturního dědictví).

V Ostravě 31. 10. 2012

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.,     
děkan

doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.,
proděkan pro vědu a výzkum

doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.,
proděkan pro zahr. vztahy a rozvoj    

Mgr. Richard Psík, Ph.D.,
proděkan pro studium
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SVÁTEČNÍ ZAMYŠLENÍ

Herrmann Hesse

Stará písnička
V životě průměrného člověka na-

šich časů je slavení několika obecných 
velkých svátků vlastně jediným při-
znáním se k nějakým ideálům. Nový 
rok oslaví tím, že pokývá hlavou a sen-
timentálně si povzdechne nad pomíji-
vostí života a rychlým během času, 
Velikonoce a Letnice slaví jako svátky 
jara a obnovy, Dušičky spojí s návště-
vou hřbitova. A Vánoce slaví tak, že si 
dopřeje den či dva volna, ženě koupí 
nové šaty a dětem pár hraček. Některý 
projeví dokonce prchavou, rezigno-
vanou radost nad jásotem drobotiny, 
pozoruje třpytící se stromeček s tak 
trochu bolestínskou vzpomínkou na 
vlastní dětství a při pohledu na své ob-
darované a radující se děti si říká: Jen 
se těšte, užívejte si, brzy vám všechnu 
tu radost i tu nevinnost život vezme.

On se nezeptá: A proč vlastně? 
Proč se mi to zdá tak samozřejmé, že 
„život“ je nějaká zlá moc, která nás 
vede z krajiny dětství do viny, zklamá-
ní a nemilované práce? Proč by měla 
radost a nevinnost nutně padnout za 
oběť „životu“? 

A v den, kdy se vskutku takto zeptá, 
přestává být průměrným člověkem 
a udělal první krok k novému živo-
tu. A půjde-li dále touto cestou, bude 
pro něj napříště každý den jeho života 
cennější, plnější a důležitější, než mu 
byly dříve všechny ty svátky s jejich 
pomíjivým třpytem a trochou toho jen 
zpola vážného rozjímání. Pochopí, že 
to nebyl „život“, co mu bralo nevin-
nost, radost a ideály a že je nesprávné 
a směšné život z toho obviňovat. Byl 
to on sám, kdo se obelhával.

Není totiž žádná „nutnost“ a žádný 
„neúprosný běh času“, který by jedin-
ce mohl přinutit dát přednost materiál-
ním hodnotám před duchovními, po-
míjivému před nepomíjivým. Kdo uči-

nil tuto rozhodující volbu, nemůže za 
to činit odpovědným nikoho než sebe.

„Ale co,“ namítnete, „naše doba 
taky není zrovna ideální a my ji ne-
změníme, a sebe taky ne.“

 Ano, a to je právě ta stará fráze, 
kterou papouškuje jeden po druhém a 
každý si myslí, že jí musí věřit. Naše 
doba prý není ideální! A pročpak asi 
není? Protože vydělávání peněz je 
okázalejší, bezohlednější a nechutněj-
ší než dřív?

 Je otázka, jak bude jednou někdo 
posuzovat naši dobu. Jsem přesvěd-
čen, že se nebude říkat: to byla doba, 
kdy zdražovalo uhlí, doba, kdy byl 
vynalezen stiskací knoflík a koupa-
cí vana s umělými vlnami, doba po-
sledních dostavníků a prvních tram-
vají. Já věřím, že se spíš bude říkat: 
to byla doba mnohých básníků, doba 
mnohých a mocných náboženských 
pohnutí. Všechno to, co vám dnes při-
padá jen jako příjemné trávení času a 
luxus, a co dokonce mnozí z vás po-
kládají za hloupost a poblouznění, to 
přežije a bude existovat a to bude mít 
hodnotu a cenu, zatímco váš zahořklý, 
smrtelně vážný boj o paklík peněz 
bude dávno, dávno zapomenut.

 Neznáte Vánoce jako svátky lás-
ky? Svátky radosti? Neuznáváte tedy 
lásku a radost jako nejvyšší mocnos-
ti, jejichž zvláštní, posvátné, dokonce 
státem chráněné sváteční dny slavíte? 
Ale jak je tomu tedy potom u nás s 
láskou a radostí? Kvůli tomu, abys-
te měli pár dnů nebo nejvýš týdnů v 
roce trochu radosti, trávíte tři čtvrtiny 
svého života v prachu a potu neradost-
né práce, která nešlechtí, ale ubíjí. A 
když už jste z toho unavení a zatoužíte 
po světle a radosti, většina z vás ji ne-
hledá v sobě, nýbrž musí si ji kupovat 
– v divadle, tingltanglu, v hospodě. A 

jak je to s láskou? Muž, který věnuje 
deset až dvanáct hodin vydělávání pe-
něz, dvě až čtyři hodiny hospodě nebo 
jinému potěšení, má pro ženu a děti, 
bratry a sestry už jen okamžiky.

To je to pozoruhodné, ale přitom 
jednoduché tajemství životní moud-
rosti všech věků, že i sebemenší ne-
zištné oddání se, každá účast, každá 
láska nás obohacuje, zatímco každé 
úsilí o vlastnění a moc nám bere síly a 
ochuzuje nás. To věděli a učili Indové, 
a po nich moudří Řekové, a potom Je-
žíš, jehož svátek dnes slavíme, a od té 
doby tisíce mudrců a básníků, jejichž 
díla přetrvají věky, zatímco bohatí a 
králové pominou a budou zapomenu-
ti. Můžete souhlasit s Ježíšem nebo 
Platónem, Schillerem nebo Spinozou, 
všude je to ta poslední moudrost, že 
co nás naplňuje blažeností, není moc, 
majetek, ani poznání, nýbrž jedině lás-
ka. Každá nezištnost, každé zřeknutí 
se něčeho z lásky, každý účinný sou-
cit, každé sebeodevzdání vypadá sice 
jako ztráta, jako okradení sebe sama, 
ale přesto znamená obohacení a růst, 
je to jediná cesta, která vede vpřed a 
vzhůru. Je to stará písnička a já jsem 
jen špatný zpěvák a kazatel, ale prav-
dy nestárnou a jsou vždycky a všude 
pravdivé, ať už hlásány na poušti, v 
básni vyzpívány nebo vytištěny v no-
vinách.

(1907)

Hermann Hesse, významný 
německý spisovatel a básník, 
nositel Nobelovy ceny za litera-
turu za rok 1946.

Z knihy Die Kunst des Müßig-
gangs, Frankfurt am Main, Suhrkamp 
Verlag, 1973, přeložil Vladimír Šiler.
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