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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Barokní gotika
 Jan Blažej Santini
Jedním z nejvýznamnějších českých barokních architektů 
byl Jan Blažej Santini-Aichel (1677–1723), jenž se proslavil 
jedinečným stylem nazývaným barokní gotika. I když byl 
tělesně postižený, vyučil se kameníkem a studoval ma-
lířství. Procestoval Rakousko a Itálii, kde se začal věnovat 
architektuře. Od roku 1700 začal projektovat první stavby,  
on sám nestavěl, jen dohlížel na své projekty. 

Barokní gotika je architektonický sloh spojující baroko  
s výrazovými prostředky gotiky. Santini nepovažoval gotiku 
za starý a překonaný sloh, naopak obdivoval barokní stavby 
s gotickými prvky. Navíc některé kláštery žádaly při rekon-
strukci svých chrámů zachování kontinuity se středověký-
mi stavbami, čímž chtěli zdůraznit svou starobylost. 

Od počátku pracoval Santini pro významné klienty, 
od nichž získával velké zakázky. Podílel se na architekto-
nických návrzích nejen velkých klášterních komplexů, ale  
i kostelů, kaplí a různě velkých palácových staveb. Jeho stav-
by, které převážně konstruoval jen za použití kružítka, byly 
na svou dobu výjimečné, řada z nich předběhla svou dobu.    

K jeho nejvýznamnějším projektům patří přestavba kláš-
terního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech, obno-
va kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci (první Santiniho 
barokně-gotická stavba), poutní kostel Narození P. Marie  
v Křtinách, klášterní kostel sv. Petra a Pavla v Rajhradě a sa-
mozřejmě novostavba poutního kostela sv. Jana Nepomuc-
kého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou (od roku 1994  
na seznamu památek UNESCO). Ze světských staveb jmenuj- 
me originální zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou.       

Stavba poutního kostela na Zelené hoře měla oslavit sv. Ja- 
na Nepomuckého. Spojení barokních a gotických prvků od-
kazuje k době, kdy Jan Nepomucký (Jan z Pomuku) žil, půso-
bil a zemřel mučednickou smrtí. Konstrukce stavby vychází 
z geometrie kruhu, často se v ní opakuje číslo pět (odkaz na 
pět hvězd Jana Nepomuckého) a číslo tři (poukaz na Svatou 
Trojici). Svou konstrukcí připomíná kostel řez chórem go-
tické katedrály a jeho opěrným systémem. Štukové dekorace 
pak připomínají gotické síťové klenby. Významnou roli v bu-
dování prostoru hraje světlo, které bylo vnímáno jako sym-
bol boží přítomnosti. Kolem kostela byl vybudován prstenec 
ambitů s pěti pětiúhelníkovými kaplemi a pěti branami.                                                                                                           

Marek ZÁGORA

Chrám sv. Mikuláše  
na Malé Straně (detail)

Kostel sv. Jana 
Nepomuckého 
na Zelené Hoře

Klášterní kostel 
v Rajhradě – detail
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SOLÁŇ – VALAŠSKÝ PARNAS
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Jiljí / Ilja Hartinger
„Jsou malíři, kteří dělají ze slunce žlutou skvrnu, 
ale jsou jiní, kteří díky svému umění a moudrosti dělají 
ze žluté barvy slunce.“ (P. Picasso)

Konec akademického roku se neodvratně blíží a s ním 
přichází také konec našeho cyklu o valašských výtvarnících. 
V několika posledních měsících jsme si připomněli osudy 
největších malířů Valašska. Poznali jsme rozdíly v jejich 
vnímání rodného kraje, stejně jako originální malířské 
techniky, jimiž se ve svých dílech realizovali. Závěr našeho 
povídání nemůže být tedy věnován nikomu jinému než 
vynikajícímu akademickému malíři a grafikovi 
Iljovi Hartingerovi.

Výtvarník Ilja Hartinger se narodil v roce 1935 v Karolinině Huti, dnešní 
Karolince. Talent zdědil po svém otci, jenž byl sklářem a amatérským malířem. 
Zprvu pokračoval v otcových šlépějích a pracoval ve sklárně u leptání skla, 
poté však propadl umění. Po setkání s Františkem Podešvou se po jeho vzoru 
rozhodl stát akademickým malířem. Své malířské schopnosti začal mladý Ilja 
rozvíjet nejprve na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně a následně 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Po ukončení studií opustil pro 
něj příliš rušné hlavní město a začal pracovat v etnografickém ústavu v Brně. 
Tím se opět přiblížil milovanému Valašsku, které jej tolik inspirovalo. 
Zanedlouho se do svého rodného kraje vrátil nadobro a tam také tvoří dodnes. 
V roce 2003 vybudoval vedle svého ateliéru v Karolince Galerii Art, v níž kon-
frontuje svá díla s pracemi známých českých umělců. Své práce vystavuje nejen 
u nás, ale také v mnoha zahraničních galeriích, např. v Texasu či v Peru. 

Malířský styl Ilji Hartingera je osobitý a nezaměnitelný. Své pojetí realistic-
kých krajin zjednodušil výtvarník natolik, že se až přiblížil k abstraktním, 
meditativně laděným výjevům. Ze zpracovávaných témat a motivů si oblíbil 
především panoramatické pohledy na přírodu a velká města. Na svých plátnech 
klade důraz, podobně jako dříve impresionisté, na roli zachyceného světla. 
Tvrdí, že právě světlo propůjčuje krajinám náladu. 

                                                                                                        Petr LIGOCKÝ,
                                                                                                        doktorand FF Velkoměsto

Hra světel
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Ráno nad 
přístavním městem

Podzimní ráno 
na horách

Podzim na Valašsku

Město
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Musím přiznat, že na samém počátku 
úzkých kontaktů s gdaňskými histo-
ričkami a historiky, které přetrvaly 
do dnešních dní, stála má kuchařská 
vášeň. Mé první setkání s Gdaňskem 
a zdejším univerzitním prostředím 
totiž proběhlo v roce 2010, kdy jsem 
se  zúčastnil vědecké konference, je-
jímž tématem byla problematika dě-
jin jídla a kultury jeho konzumace 
od středověku po moderní dobu. Za 
přípravou této události stáli vedle 
města Gdańsk především kolegyně  
a kolegové z Wydziału Historycznego 
Uniwersytetu Gdańskiego, jmenovi-
tě prof. Beata Możejko a prof. Błażej 
Śliwiński, s nimiž jsem v průběhu 
následujících let rozvinul (nejen) od-
bornou spolupráci, jež vyústila v roce 
2014 v uzavření smlouvy v rámci pro-
gramu Erasmus mezi Filozofickou 
fakultou OU a zmíněným gdaňským 
historickým pracovištěm. Právě ba-
datelsko-pedagogický pobyt realizo-
vaný v loňském roce díky programu 
Erasmus mi umožnil strávit velice 
inspirativní týden, v jehož průběhu 
jsem pozoroval nejen práci polských 
kolegů a jejich studentů, ale i život 

VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH 
PARTNERSKÝCH UNIVERZITÁCH

Robert Antonín

Jak to chodí na univerzitě v Gdaňsku
postupně vznikajícího univerzitního 
kampusu a samotného města jako ta-
kového. 

Dějiny Gdaňsku sahají poměr-
ně hluboko proti proudu času, což 
je dáno jeho výhodnou přímořskou 
polohou. Archeologické prameny 
umožňují hovořit o existenci osídlení 
v rámci katastru dnešního města le-
žícího na pobřeží Baltského moře již  
v 7. století. První písemné zmín-
ky jsou pak spojeny s působením 
sv. Vojtěcha v oblastech západního 
Pomořanska. Městská práva získá-
val Gdaňsk postupně od počátku 
13. století. Již v této době se rozvíjel  
v bohaté obchodní centrum napojené  
na aktivity politicko-ekonomického 
seskupení (zpočátku) severoněmec-
kých měst napojených na baltskou 
obchodní trasu (tzv. hanza/hanzovní 
města). Samotný Gdaňsk se v histo-
rickém vývoji střídavě ocital pod vlá-
dou polských králů, řádového státu 
německých rytířů či pruských pa-
novníků a po určitou dobu v 15.–18. 
a následně i 20. století měl též status 
svobodného města. V 80. letech 20. 
století pak opoziční hnutí „Solida-

rita“ zformované z odborů zaměst-
nanců místní loděnic, v jehož čele 
stál pozdější polský prezident Lech 
Wałęsa, výrazně ovlivnilo události 
spojené s pádem komunistické vlády 
v Polsku.

Naznačený vývoj se hluboce vryl  
i do dnešní podoby města. Jeho his-
torické centrum prozrazuje bohatství 
zdejších měšťanů v době pozdního 
středověku, moderní části a stav-
by pak prozrazují význam postave-
ní dnešního Gdaňsku v současném 
Polsku. Jednoduše, Gdaňsk je živým, 
moderním městem s historickými ko-
řeny, které jsou patrné i dnes, městem 
prosyceným plností studentského ži-
vota i blízkostí mořského živlu a na-
bízejícím řadu možností kulturního 
vyžití ve zdejších muzeích a galeriích.

Univerzita, jejíž součástí je i Wy-
dział Historyczny, tvoří pevnou sou-
část výše zmíněného a spoluvytváří 
komplexní podobu moderního Gdaň-
sku. Jakkoli se její vlastní vznik váže  
k roku 1970, základem pro její exis-
tenci byla Vyšší pedagogická škola, 
založená v 50. letech 20. století, což 
vytváří zajímavou paralelu mezi 

Doc. Mgr. Robert ANTONÍN, Ph.D., je člen katedry historie FF OU, od jara 
2016 proděkan FF OU pro vědu a výzkum, člen fakultního odborného Centra 
pro studium středověké společnosti a kultury VIVARIUM. 
V letech 1996–2002 studoval na FF MU v Brně obory historie – filozofie. 
V r. 2008 absolvoval tamtéž doktorské studium v oboru české dějiny. Téma jeho 
disertační práce: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283–1300. 
V r. 2015 úspěšně absolvoval na FF MU v Brně habilitační řízení a byl jmenován 
docentem. Téma jeho habilitační práce:  Ideální panovník českého středověku.
Doc. Antonín je členem redakčních rad vědeckých časopisů Acta historica 
Univesitatis Silesianae Opaviensis a Časopisu Slezského zemského muzea. 
Byl řešitelem celé řady grantů z GA ČR Je autorem řady odborných článků 
a pěti monografií ze svého oboru.

                                                                                           Eva MRHAČOVÁ
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Gdaňskou a Ostravskou univerzitou. 
Za čtyřicet šest let své existence se  
Uniwersytet Gdański stal zásadním 
vysokoškolským pracovištěm v pol-
ské části Pomoří, nabízející studium 
na jedenácti fakultách (wydziałech), 
se zaměřením na přírodní, humanitní 
a společenské vědy, a to včetně atrak-
tivních oborů, jako je oceánografie 
či podmořská archeologie, jejichž 
rozvoj je přirozeně spjat se zeměpis-
nou polohou univerzity. Univerzita 
přitom vykazuje setrvalou tendenci 
kvantitativního i kvalitativního růs-
tu, což se odráží především v rozvoji 
univerzitního campusu a ve zkvalit-
ňování služeb nabízených studentům 
a akademikům. V současné době stu-
duje na této univerzitě bezmála tři-
cet tisíc studentů. Významných me-
zinárodních úspěchů dosahují vědci  
z gdaňské univerzity v oblasti biolo-
gických věd, a přirozeně též v rámci 
historického bádání. V tomto ohledu 
náleží zdejší Wydział Historyczny 
složením týmu pracovníků mezi 
přední polská historická pracoviště. 

Má osobní zkušenost s chodem 
studentského i akademického života 
v Gdaňsku byla více než pozitivní. 
Zejména ze seminářů a přednášek, 
které jsem zde v rámci týdenního po-
bytu vedl, jsem si odnesl dobrý pocit 
z informovaných studentů zajíma-
jících se o širší souvislosti historic-
kých témat, s nimiž jsme pracovali, 
studentů, kteří zahodili po několika 
málo minutách ostych a stali se, na-
vzdory tomu, že byla diskuze vedena 
v angličtině, živými diskutéry. Právě 
tyto skutečnosti, které jsou přímými 
doklady poctivé pedagogické i vědec-
ké práce, představují dle mého názo-
ru skutečnou vizitku kvality gdaňské 
historické školy, která převýší všech-
ny reklamní proklamace. Gdaňsk se 
stal nejen místem, kam se budu rád 
vracet, ale i místem, jež bych rád do-
poručil všem těm, kteří by rádi strá-
vili kupříkladu semestr studia ve vys- 
pělém univerzitním prostředí zasa- 
zeném do kulis žijícího města.

   Robert ANTONÍN

Gdańsk na vyobrazení 
z roku 1575

Pohled na městské 
centrum

Gdańsk University, 
památník Krzysztofa
Celestyna Mrongovia.
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FILOZOFICKÁ FAKULTA
V MĚSÍCI KVĚTNU
Studentské vědecké konference – velké téma filozofické fakultyRozhovor s Františkem Lobkowiczem, 

sídelním biskupem ostravsko-opavské diecéze
Princ František Lobkowicz z rodu Lucemburků
byl 30. 5. 1996, tedy přesně před 20 lety, jmenován 
papežem Janem Pavlem II. prvním sídelním 
biskupem ostravsko-opavské diecéze.

CTĚNÝ OTČE BISKUPE,
krásný rodokmen rodu Lucemburků, jehož jste členem 
a k  jehož vystavení v naší galerii Na Půdě jste mi dal svůj 
laskavý souhlas, budí velkou pozornost.  Velmi se líbil 
i panu rektorovi, který si jej detailně prohlédl. Sestavit 
takový rodokmen muselo být nesmírně náročné z hlediska 
historického i časového. Kdo se ujal této náročné práce, 
koho tím Váš rod pověřil?

Velmi stručně: rodokmen si nikdo z rodiny neobjednal, 
je to výsledek dlouhé badatelské činnosti genealoga Jana Drocára, 
který tuto část dokumentu vytvořil pro mého synovce, bratrova 
syna Filipa. No a co platí pro něj, platí i pro mne. Přiznám se, 
že i mě překvapily historické souvislosti, když vím, že mohu 
Karla IV. nazývat svým praprapra!....dědečkem.

CTĚNÝ OTČE BISKUPE, 
po dvě moje děkanská funkční období jste byl členem 
vědecké rady naší filozofické fakulty. Znáte celou historii naší 
humanitní fakulty. Od jejího založení uplynulo čtvrtstoletí. 
Jaký význam má podle Vás pro průmyslové město založení 
humanitní fakulty?

Dovolte malé přirovnání: tak jako hudba vnáší do 
průmyslového prostředí nový rozměr celkové atmosféry života, 
i humanitní studium vnáší do atmosféry našeho průmyslového 
města tento zlidšťující prvek. Objevují se v životě mladých 
lidí skutečné duchovní hodnoty, které mají větší životnost než 
sebechytřejší telefon. Máte jistě velkou zásluhu na tom, 
že fakulta plní své poslání.

Za odpovědi poděkovala 
a plné uzdravení otci biskupovi popřála 

jménem svým i jménem Listů FF   
                                                                                                                               

Eva MRHAČOVÁ
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Ve středu 25. května, v rámci slavnostního 
zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity 
v Ostravě, převzal prof. PhDr. Rudolf Šrámek, 
CSc., za celoživotní významné vědecké dílo 
v oblasti české onomastiky a dialektologie 
čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa. 
Návrh na ocenění významného českého lingvisty 
a profesora Pedagogické fakulty Masarykovy 
univerzity byl podán Vědeckou radou Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a schválen 
Vědeckou radou Ostravské univerzity v Ostravě. 

V úvodu slavnostního aktu pronesl profesor Aleš Zářický, 
děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 
laudatio, věnované laureátovi, z něhož vyjímáme: 

Profesor Rudolf Šrámek náleží k nejvýznamnějším předsta-
vitelům české jazykovědy, jak v domácím, tak i světovém 
kontextu. Jeho přínos spočívá především v konstituování  
a rozvoji moderní české onomastické školy, která svým zaměře- 
ním na funkční, komunikační a teoretické aspekty vlastních 
 jmen významně obohatila danou disciplínu i její metodologic-
ká a teoretická východiska. Jeho bibliografie čítá více než 550 
položek – mezinárodních i domácích monografií, studií, článků  
a dalších publikací, včetně textů popularizačních a učebních. 
Je rovněž autorem řady studií o českých a německých nářečích 
a jazykových kontaktech. Výrazný je také jeho podíl na koncepci 
velkých projektů, z nichž jmenujeme participaci na tvorbě 
Českého a Slovanského jazykového atlasu či Karpatského 
dialektologického atlasu. 

Vedle vědeckého konání profesora Šrámka je neméně význam-
ná i jeho činnost pedagogická. Pod jeho vedením se formovaly 
pedagogické a vědecké osobnosti, z nichž mnozí se stali jeho 
pokračovateli a působí ve výzkumných institucích i na českých 
univerzitách. 

Jako čelný představitel české onomastiky byl Rudolf Šrámek 
zvolen do prezidia Mezinárodního komitétu onomastických věd  
a Mezinárodní komise pro slovanskou onomastiku při 
Mezinárodním komitétu slavistů. Tím se mu dostalo nejvyššího
uznání za přínos k rozvoji mezinárodní spolupráce s onomas-
tickými pracovišti na Slovensku, v Polsku, Německu, Rakousku 
a Skandinávii. Na současném respektovaném postavení české 
onomastické školy v zahraničí má vedle jejího zakladatele, 
profesora Vladimíra Šmilauera, bezesporu právě profesor Šrámek 
největší podíl.

Profesní i privátní život Rudolfa Šrámka je spojen s Ostravou 
a regionem severní Moravy a Slezska. Mládí prožil v dnes již 
městské části Ostravy, Hošťálkovicích, na konci 60. let 20. stole- 
tí začal spolupracovat s tehdejší Pedagogickou fakultou v 
Ostravě, kde stál u zrodu onomastického semináře, následně 
zde vedl přednášky z tohoto oboru a realizoval dialektologický 
výzkum. Díky dlouholeté činnosti profesora Šrámka onomastika 

Prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., jmenován 
čestným doktorem Ostravské univerzity v Ostravě

na naší alma mater pevně zakotvila a je jedním z výzkumných 
směrů její Filozofické fakulty.

Vazba profesora Šrámka k regionu se neomezuje pouze 
na odbornou spolupráci s Ostravskou univerzitou. V této sou- 
vislosti zde zmiňuji jeho úlohu jako zakládajícího člena Názvo-
slovné komise města Ostravy v roce 1976, podíl na standardi- 
zaci uličního názvosloví Ostravy a vytvoření vzorové soustavy 
uličních jmen v Ostravě-Hošťálkovicích včetně autorství pub-
likací zaměřených na toponymii slezskomoravského regionu.

Po promočním obřadu, během něhož převzal nově 
jmenovaný doctor honoris causa z rukou rektora Ostravské 
univerzity v Ostravě, profesora Jana Laty, univerzitní řetěz 
s medailí a jmenovací dekret, pronesl profesor Šrámek před-
nášku na téma O jazyce a jazykové kultuře. Vyjádřil se zde 
k některým faktům z jazykové kultury a jazykového chování 
a s nadsázkou uvedl, že není lehké být bohemistou zabývajícím 
se jazykovou kulturou v její společenské podmíněnosti 
a funkčnosti, a dialektologem sledujícím proměnu stavu 
a funkcí našich nářečí, obzvláště v rodném, moravskoslezském 
kraji. Jeho vystoupení bylo odměněno dlouhotrvajícím 
potleskem zaplněného auditoria. Pan profesor neskrýval dojetí 
a ocenil nádhernou a důstojnou atmosféru této slavnostní 
akademické ceremonie.    

 
Jana BOLKOVÁ 

Foto: Tereza GERTHNEROVÁ
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Studia humanitatis – Ars hermeneutica, 
metodologie a theurgie hermeneutické interpretace VI 
(11.–12. 5. 2016)
Od  r. 2005 jsou na FF OU katedrou slavistiky a katedrou 
filozofie v dvouletém časovém rozmezí organizována 
setkání kolektivu badatelů a badatelek – filosofů, literárních 
vědců, filosofujících přírodovědců, právníků i spisovatelů 
přemýšlejících o otázkách spjatých s metodologií umění, 
interpretace slovesnosti, uměleckého i filozofického textu. 
Shromáždění badatelé a badatelky soustřeďovali své vědní 
úsilí na promýšlení otázek filozofické, literárněvědné 
a „hlubinné“ hermeneutiky v interpretačním aktu: věnovali 
pozornost proměnám umění interpretace v dějinném vývoji 
(mj. i přínosu slovanských myslitelů metodologii „ars inter-
pretandi“ v minulosti i současnosti), pojednávali i o proble-
matice provázanosti poznatků humanitních, sociálních  
a přírodních věd („eidetické biologie“) ve výkladu uměleckých 
jevů i uměleckého procesu. Přednesené referáty a diskusní 
příspěvky směřovaly zejména k těmto tematickým okruhům: 
filozofická a hlubinná hermeneutika, interpretace a rozumění, 
dekonstruktivismus a interpretace, hermeneutika a interpretace 
práva, život jako hermeneutická a biologická kategorie, 
„ztvárnění života příběhem“ a interpretace dějinného procesu 

ROSTEME
Mimořádně rádi sdělujeme akademické obci FF, 
že na slavné Jagellonské univerzitě v Krakově úspěšně 
absolvoval dne 21. dubna 2016 habilitační řízení pro obor 
Španělská literární věda 

Dr.  Maksymilian DROZDOWICZ, 
člen katedry romanistiky.

Habilitace proběhla na bázi dvou vydaných autorových 
monografií:

•	 Anarquistas y esclavos. Reminiscencias barrettianas  
en la literatura paraguaya (1940–1990)

•	 En busca del Reino de Dios. La dimensión comunitaria de la 
obra de Ernesto  Cardenal

Novému panu docentovi redakce Listů FF z celého srdce 
blahopřeje jak k úspěšné habilitaci, tak také k tomu, že 
proběhla na nejstarší a nejslavnější polské univerzitě – 
Jagellonské (založena byla roku 1364 a je po Univerzitě Karlově 
druhou nejstarší univerzitou střední Evropy).

Za redakci Listů FF 
Eva MRHAČOVÁ

prostřednictvím polyfunkcionálního „logu“, filozofické aspekty 
 vztahu artefaktu a mýtu, problematika „vnitřní“ a „vnější“ 
formy“ děl umění a jejich „duchovního zření“, otázky herme-
neutické interpretace proměn umění a myšlení o umění 
v 19.–20. st. a v době současné.
                                                                                           Jan VOREL

Ze setkání
Foto: Roman POLÁCH

Docent Drozdowicz se 
svými zvířecími mazlíčky 
– králíčkem BAZALKOU 
a peruánským morčetem 
RUFINEM.
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SHAKESPEARE OSTRAVA 2016 na FF OU
V letošním roce si celý svět připomíná 400 let 
od úmrtí významného anglického dramatika 
a básníka Williama Shakespeara. K oslavám 
tohoto jubilea se připojila i Ostrava, kde pod 
záštitou statutárního města Ostravy vznikl projekt 
nazvaný SHAKESPEARE OSTRAVA 2016, 
při jehož realizaci se spojily ostravské kulturní 
a vzdělávací instituce. Filozofická fakulta 
Ostravské univerzity se aktivně zapojila především 
formou přednášek či workshopů vztahujících 
se k Shakespearovu dílu. 

Dne 27. 4. 2016 proběhla v prostorách naší filozofické fakulty 
přednáška Mgr. Petra Filipa z katedry anglistiky a amerikanisti-
ky (KAA) nazvaná Harry Hunks, superstar. Aneb pohled 
na alžbětinské drama z jiného úhlu. Účastníci měli možnost 
získat představu o anglickém divadle v dobách Williama Sha-
kespeara, mimo jiné v kontextu soudobé lidové zábavy.

Hned následující den přebrala pomyslnou štafetu divadelní 
skupina ELTO (English Language Theatre of Ostrava) působící 
na KAA, která pod režijním vedením dr. Markéty Bilanové  
nastudovala parodii na Shakespearovu „skotskou hru“ Mac-
beth. Představení s názvem Scots on the Rocks se letos premié-
rově konalo ve větších prostorách Komorní scény Aréna  
a návštěvnost předčila očekávání – sál byl obsazen do posled-
ního místa nejen studenty ostravské anglistiky, nýbrž také 
návštěvníky z řad široké veřejnosti. Samotnému představení 
předcházel workshop vedený bývalým kolegou, prof. Jeffem 
Smithem, který v současné době působí na FF Masarykovy 
univerzity v Brně a se svou bývalou katedrou i nadále aktivně 
spolupracuje. V rámci tohoto workshopu se zájemci mohli 
blíže seznámit se Shakespearovou hrou, která inspirovala také 
Richarda Nathana – autora uvedené parodie.

Shakespearovská sezóna tím však zdaleka nekončí. I díky 
podpoře grantu Statutárního města Ostrava naše fakulta při-
pravuje na podzim hned pět akcí se shakespearovskou temati-
kou. Jen jedna z nich se přitom koná přímo na fakultě. Ostatní 
nás zavedou do budov Národního divadla moravskoslezského, 
do Cineportu (provoz Hlubina) či do Komenského sadů. Přilo-
žený harmonogram vás snad dostatečně navnadí.    
Harmonogram akcí:
•	 23. září – Shakespeare: NOC V KOMENSKÉHO SADECH 

(FF OU bude reprezentovat ELTO) 
•	 říjen (termín bude upřesněn), CINEPORT,  

doc PhDr. Martin Pilař, CSc. – HLEDÁNÍ KOŘENŮ 
SHAKESPEAROVY VÝJIMEČNOSTI 

•	 24. října, 18:30, Divadlo Antonína Dvořáka, doc. Mgr. Pavel 
Drábek, Ph.D – SHAKESPEARE NA ČESKÉM  POBŘEŽÍ: 
250 LET JEDNOHO MILOSTNÉHO POMĚRU

•	 23. listopadu, 14:10, FF OU, místnost E304, prof PhDr. 
Michal Peprník, Dr. – TOPOS LESA V SHAKESPEAROVĚ  
TVORBĚ

•	 13. prosince, 18:30, Divadlo Jiřího Myrona, doc. PhDr. Jiří 
 Josek – NA CESTĚ K SHAKESPEAROVI. OTÁZKY VĚR-
NOSTI A INTERPRETACE PŘI PŘEKLADU JEHO DĚL

      Andrea HOLEŠOVÁ a Petr KOPECKÝ

Mgr. Petr Filip
FOTO: Roman POLÁCH

Z představení
Foto: Filip PLACHÝ
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Mezinárodní vědecké klání věnované problematice 
modernizace církve 
Reprezentační prostory plumlovského zámku 
byly ve dnech 19. 5.–20. 5. dějištěm mezinárodní 
vědecké konference  MODERNIZACE CÍRKVE 
OD ZRUŠENÍ JEZUITSKÉHO ŘÁDU DO II. 
VATIKÁNSKÉHO KONCILU, jejímiž pořadateli 
bylo Centrum pro hospodářské a sociální dějiny 
Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 
ve spolupráci s Ministerstvem kultury Polské 
republiky, Grantovou agenturou České republiky, 
nadací Silva Rerum Polonarum, řádem salvatoriá-
nů, prostějovskou komendou Vojenského a špi-
tálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, Klubem 
historickým a státovědným v Prostějově a Spolkem 
pro plumlovský zámek. 

Obsahovou náplní programu vědeckého sympozia byl 
proces modernizace církve, započatý v polovině 16. století 
tridentským koncilem, jenž získal nové obrysy na počátku  
19. století. Tehdy došlo k vymezení základních vztahů mezi 
církví a moderním státem a k oddělení církevní moci od svět-
ské. Proces, urychlený revolučními událostmi roku 1789  
ve Francii, zasáhl postupně s větší či menší silou celou  
Evropu. Dynamizující se sociální problémy spojené s masovou 
industrializací stavěly před církev nové úkoly, které vyústily  
ve svolání II. Vatikánského koncilu, který církevní modernizaci 
završil.

Konference byla zahájena mší svatou, celebrovanou v kos- 
tele sv. Jana Křtitele v Určicích u Prostějova arcibiskupem 
olomouckým a metropolitou moravským Janem Graubnerem, 
jenž rovněž nad vědeckým kláním převzal záštitu. 

Úvodní slova na sympoziu pronesli děkan Filozofické  
fakulty OU profesor Aleš Zářický  spolu s Jeho Excelencí Janem 
Graubnerem. Dvacet pět odborníků z univerzitních pracovišť 
v Praze, Pardubicích, Hradci Králové, Českých Budějovicích, 
Olomouci, Ostravě včetně zahraničních z Jagellonské univer-
zity v Krakově, Papežské univerzity Jana Pavla II. v Krakově, 
Akademie Jana Długosza v Čenstochové a Katolické univerzity 
v Ružomberoku spolu s vědeckými pracovníky Arcibiskupství 
pražského, Masarykova ústavu a Archivu  AV ČR, Moravské 
zemské knihovny a Státního oblastního archivu v Praze pre-
zentovalo výsledky  svých  bádání   k této problematice v pěti 
sekcích (Církve v 18. a 19. století, Církevní řády a kongregace, 
Česká reakce na modernizaci církve, Obnova církve v  meziváleč-
ném období a Církev ve víru společenských a politických proměn 
20. století). 

Soudě podle velkého zájmu odborné veřejnosti, tato pilotní 
konference nastínila nové možnosti a témata bádání v oblasti 
církevní problematiky. Výstupem z tohoto mezinárodního 
klání bude sborník, jehož úvodní slovo vzejde z  pera Jeho 
Excelence arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského 
Jana Graubnera. 

        
   Jana BOLKOVÁ  
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J. E. Jan Graubner při 
závěru  mše
Foto: Jana BOLKOVÁ

Aleš Zářický a  J. E. Jan 
Graubner při  zahájení 
konference
Foto: Jana BOLKOVÁ
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Olympiáda v Kaliningradu
Ve dnech 23. – 24. 5. 2016 se na Baltské univerzitě 
Immanuela Kanta v Kaliningradu konala V. mezi-
národní olympiáda ruského jazyka, literatury 
a kultury. Kromě nás dvou studentek z Česka se jí 
zúčastnili studenti z dalších 16 zemí, např. Polska, 
Litvy, Lotyšska, Estonska, Rumunska, Belgie, 
Vietnamu, Jemenu a dalších zemí.

Prvního online kola olympiády se zúčastnilo ve třech úrov-
ních 700 studentů, z nichž bylo vybráno 80, kteří se následně 
zúčastnili finálového kola. Za FF OU se zúčastnily dvě student-
ky 1. ročníku kombinovaného studia – Jana Bantová a Leona 
Starostková oboru Ruština ve sféře podnikání.

Druhé kolo probíhalo na půdě Baltské univerzity ve dvou 
dnech. První den byla písemná a druhý den ústní část. Písemná 
část se skládala mimo jiné z úkolů: napsání titulků k němému 
filmu, rozboru filmové recenze, popsání ruského svátku atd. 

Na večer jsme ještě dostaly domácí úkol – napsat reklamu 
na animovaný film. Druhý den jsme tento svůj výtvor předná-
šely před porotou a také před svými soupeři a ti nám následně 
kladli otázky a také nás hodnotili. Posledním úkolem druhého 
dne bylo secvičit ve své skupině scénku na základě vylosova-
ného tématu a postavy. Tato část byla velmi zábavná a výkony 
všech soutěžících velice dobré.

Abychom mezi kláními poznaly také něco z okolí Kalinin-
gradu, byl zorganizován výlet do přírodní rezervace Kurská 

kosa, což je poloostrov dlouhý 98 km, obklopený z jedné 
strany Kurským zálivem a z druhé strany Baltským mořem. 
Zde jsme se podívaly na tančící les, písečné duny a také okusily 
teplotu Baltu.  

Z Kaliningradu jsme si odvezly 3. místo, které získala 
na 1. úrovni mezi cca 40 studenty Leona Starostková. 

Chtěly bychom poděkovat za možnost účastnit se této 
olympiády stipendijnímu fondu Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity a z katedry slavistiky panu docentu Janu Vorlovi 
a doktoru Vítězslavu Vilímkovi za vstřícnost a pomoc při vyři-
zování dokumentů k našemu odjezdu.

  Leona STAROSTKOVÁ,
  studentka FF 

„Miluju češtinu“ aneb stručně o kurzu češtiny 
pro čínské studenty
Na začátku letošního března přijeli do Ostravy studenti 
z čínské univerzity Shijiazhuang University of Economics, 
aby na Filozofické fakultě OU pokračovali v intenzivním jazy-
kovém kurzu češtiny, který zaštítila katedra českého jazyka. 
Do České republiky přijelo 30 čínských studentů angličtiny 
a francouzštiny, kteří se češtinu ve své domovině učili už od 
loňského podzimu, od prosince do února pak pod vedením 
české lektorky Bc. Veroniky Tobolové. 

Výuka jazyka na FF OU probíhala každý den pod vedením 
zkušených lektorek Mgr. Zdeňky Suché a Bc. Veroniky Tobo-
lové. Nad rámec výuky připravili kolegové z katedry českého 
jazyka přednášky o českých dějinách a osobnostech, o české 
kultuře, tradicích a zvycích. Doc. Jaroslav David navíc zpro-
středkoval i promítání několika českých filmů s úvodními 
prezentacemi. 

Na univerzitě se studenti věnovali nejen studiu jazyka,  
ale zapojili se i do aktivit pořádaných Mezinárodním student-
ským klubem OU, např. v rámci Nation4Nations představili 
svou zemi, kulturu a tradice ostatním studentům Ostravské 
univerzity. Za bližším poznáním české kultury se studenti 
vydali také do řady míst v blízkém okolí (do Opavy, Českého 
Těšína, Olomouce, Brna či Beskyd). 

Po závěrečných zkouškách studenti obdrželi certifikáty  
o absolvování kurzu. Po velmi emotivním loučení, kdy ukápla 
nejedna slza, odcestovali na čtyřdenní výlet do Prahy, do Číny 
se vrátili na konci května. Závěrečné evaluace ukázaly, že se 
studentům v Ostravě líbilo. Oceňovali nejen připravenost kur-
zu, ale také přátelský přístup ze strany vyučujících i univerzity. 
Mimo jiné studenti velmi kladně hodnotili čistý ostravský 
vzduch, okolní přírodu a v neposlední řadě i českou kuchyni. 
Chutnaly jim zejména brambory, guláš, mléčné výrobky  
a pochopitelně i pivo. Překvapivě se zde vyhýbali rýži a rýžovým 
pokrmům. Údajně je naše rýže naprosto odlišná od té čínské.
                                                                                                                            

Zdeňka SUCHÁ



12

Novinky nakladatelství Academia
Stylistika mluvené a psané češtiny 
Jana Hoffmannová 
Monografie navazuje na tradice pražské funkční stylistiky  
a snaží se dosavadní výzkumy stylové variantnosti českých tex-
tů doplnit a obohatit. Vychází z textů, které do komunikačního 
procesu vstoupily v posledních letech; respektuje kontinuitu 
stylového vývoje a současně poukazuje na některé vývojové 
tendence. Stylistické dění spojuje s výraznými komunikačními 
sférami (sféra komunikace běžné, institucionální, odborné, 
učební, mediální, reklamní a literární). Publikace je určena 
lingvistům, studentům jazykovědných oborů, profesionálním 
uživatelům češtiny (učitelé, překladatelé, redaktoři) či speciali- 
zovaným zájemcům (žurnalisté, reklamní textaři); bohatý a dife-
rencovaný výběr analyzovaných ukázek různých žánrů by mohl 
zaujmout i širší okruh čtenářů. Vychází v edici Lingvistika.

DOTISKY

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost 
Slovník spisovné češtiny podává komplexní lexikografický po-
pis téměř 50 000 slov současné češtiny, přihlíží k současnému 
vývoji jazyka i společnosti. Uživatel zde najde poučení o pravo-
pise a výslovnosti slov, o jejich skloňování a časování, u přeja-
tých slov i o jejich původu. Přílohy obsahují přehled o tvoření 
slov v češtině, soupis rodných jmen a příjmení, zeměpisných 
jmen i běžných zkratek a značek, pravopis a výslovnost slov, 
skloňování a časování, výklady slovních významů, synonyma, 
antonyma, homonyma.

         Vybrala Eva MRHAČOVÁ
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Blahopřání krásné rodince
V květnu se rodině našich absolventů polonistiky – Alexandře 
a Petrovi Vidlákovým – narodila dvojčátka Julie a Tereza. 
Tříčlenná rodinka se tak rázem stala pětičlennou. Manželé 
Vidlákovi jsou v životě velmi úspěšní – Alexandra je zaklada-
telkou  a ředitelkou prestižní cizojazyčné školy MONTY, Petr je 
absolventem našeho doktorského studia a aktivním překladate-
lem z polštiny, členem Sdružení českých překladatelů. 

Na katedře na ně vzpomínáme především jako na zakladate-
le, autory a režiséry skvělého studentského divadla SZCZYT. 

Drahá rodinko, ať Vám Vaše děvčátka rostou do krásy  
i do rozumu, ať jste všichni zdraví a šťastní!!!

Za redakci LISTŮ  Eva MRHAČOVÁ

Ve dnech 15.–16. 6. 2016 proběhl v Impact Hub Ostrava 
druhý ročník mezinárodní doktorandské konference Kreativní 
město, letos s podtitulem Města v interakcích. Konference 
se zúčastnilo 43 doktorandů z České republiky, Polska, 
Slovenska a Německa. Dvoudenní program byl nabitý, avšak 
přinesl mnoho zajímavých podnětů k diskuzi, která byla během 
celé konference opravdu živá a nejvíce se rozvinula během 
večerního programu prvního konferenčního dne, kterým byla 
noční prohlídka Dolní oblasti Vítkovic.  

Konferenci již tradičně zorganizovali doktorandi Katedry 
dějin umění a kulturního dědictví FF OU. Dík patří hlavním 
organizátorkám konference (Agáta Kravčíková a Tereza 
Čapandová), ostatním členům organizátorského týmu 
(Tomáš Koudela, Filip Plachý, Miroslav Maňas, Petr Zatloukal, 
Pavel Březinský a Monika Kudelová), vedoucí katedry, 
dr. Daniele Rywikové, doc. Andrei Pokludové, paní sekretářce 
Tereze Mikšánkové a v neposlední řadě všem moderátorům 
a účastníkům konference.

Doufáme, že se za rok opět setkáme u nějakého z dalších 
nosných témat kreativního města. 

Za organizační tým Tereza ČAPANDOVÁ

Mezinárodní doktorandská konference podruhé

Noční prohlídka DOV
Foto: Tereza ČAPANDOVÁ

Během diskuze
Foto: Miroslav MAŇAS
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Vaše první setkání s Ostravou proběhlo v roce 2004. 
Jak na Vás tehdy Ostrava zapůsobila? A jak ji vnímáte nyní 
jako její obyvatel? 

Ostrava pro mě tehdy byla úplně jiný svět. Při jízdě tramvají 
z kolejí do centra mě doslova fascinovaly vysoké pece. 
Vlastně celé Vítkovice s ohněm šlehajícím komínem, 
ve vzduchu visícím potrubím a vlečkami, po kterých se 
šinuly vlaky s veronikami plnými žhavé oceli, byly hotové 
sci-fi. Ale překvapilo mě i centrum. Tehdy byla ještě spousta 
budov hodně omšelá, Masarykovo náměstí také nebylo 
opravené, přesto na mě všechno působilo příjemně a lidsky. 
Akorát nebylo moc míst, kam by se dalo zajít na kávu nebo 
něco na zub. Dnes je všechno jinak. Stačí se rozhlédnout 
kolem sebe a zjistíte, kolik zde za poslední dobu vyrostlo 
nových podniků. Ne, centrum rozhodně není mrtvé. Myslím, 
že rodilí Ostravané jsou často ke svému městu zbytečně 
kritičtí. Kdyby se na ně podívali očima turistů nebo takové 
„náplavy“, jako jsem já, viděli by město s úžasnou 
a rozmanitou architekturou, celou řadou unikátních atrakcí, 
obrovskou nabídkou kulturního a sportovního vyžití 
a v neposlední řadě také krásnou přírodou.  

Patřil jste k aktivním a kreativním studentům katedry 
slavistiky, nyní působíte v Ostravském informačním 
servisu. Můžete přiblížit čtenářům Listů škálu činností, 
kterými se zabýváte? 

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ

Mgr. Jiří Šimon absolvoval v roce 2009 na Filozofické fakultě Ostravské 
univerzity v Ostravě magisterský studijní obor Polský jazyk a literatura. 
V průběhu vysokoškolského studia se aktivně podílel na akcích katedry 
slavistiky a zároveň externě spolupracoval s Ostravským informačním 
servisem (OIS). Po ukončení vysokoškolského studia vstoupil do řad 
zaměstnanců této instituce a působí v pobočce OIS na vyhlídkové věži Nové 
radnice. Je spoluautorem knihy Život v Ostravě – Fotografická kniha  
o současnosti města Ostravy, kterou vydal na počátku roku 2016 Ostravský 
informační servis. Kromě průvodcovské činnosti se věnuje tlumočení  
z a do polského jazyka, organizuje zájezdy a programy pro zahraniční 
turisty, podílí se na přípravě propagačních tiskovin a spolupracuje s dalšími 
organizacemi města. 
K jeho koníčkům patří fotografování a cestování. 

                                                                                            Jana BOLKOVÁ

Jiří Šimon

Jirko, ke studiu polského jazyka se hlásí převážně uchazeči 
z Ostravy a okolí. Studentů ze vzdálenějších oblastí 
republiky evidujeme u tohoto oboru velmi málo. 
Vy pocházíte z východních Čech – co bylo Vaší motivací 
ke studiu polštiny na naší univerzitě?  

Původem jsem z České Třebové a v našem ročníku 
polské filologie opravdu převažovali spolužáci z Ostravska 
a Těšínska. Rozhodně jsem ale nebyl jediný přespolní – 
kamarádi Radka a Marcin pocházejí z Jaroměře a Varšavy! 
Ke studiu polštiny jsem se dostal vlastně náhodou. 
Při jednom krátkém pobytu v našem partnerském městě 
Olavě u Vratislavi jsem si uvědomil, že vůbec nerozumím 
polsky a přišlo mi divné mluvit s Poláky anglicky. Potom 
už to šlo samo. Sehnal jsem staré učebnice pro samouky 
a ve škole jsem se místo fyziky a chemie pod lavicí učil 
polštinu. Podle toho ale taky vypadala moje vysvědčení. 
Když pak došlo na podávání přihlášek na VŠ, už jsem jen 
hledal univerzitu, na které by se jazyk našich severních 
sousedů dal hlouběji studovat. Na Ostravskou univerzitu 
padla volba hned z několika důvodů. Už během Dne 
otevřených dveří jsem na katedře slavistiky cítil vstřícnost 
a zájem o každého potenciálního studenta, s čímž jsem 
se jinde v takové míře nesetkal. Svoji roli sehrála také 
blízkost Polska a tím pádem větší šance na kontakt 
s „živým“ jazykem. Ale tím nejdůležitějším faktorem byla 
samotná Ostrava. Už přes deset let mě nepřestává mile 
překvapovat.   

„Život znamená vstupovat do neznámých oblastí.“ 
(Romano Guardini)
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Kromě klasické agendy informačního centra a široké 
nabídky služeb, které jsou obdobné na všech našich sedmi 
pobočkách – na hlavním nádraží, nádraží Ostrava – 
Svinov, v obchodním centru Karolina, na vyhlídkové věži 
Nové radnice, u Elektry, ve vítkovickém Gongu a letišti 
Mošnov, se spolu s kolegy z vyhlídkové věže Nové radnice 
věnujeme také průvodcovské činnosti. Často nás tak můžete 
zahlédnout v ulicích v obklopení hloučkem lidí, kterým 
se snažíme přiblížit historii i současnost Ostravy. Už několik 
let například pořádáme komentované procházky městem, 
které jsou vždy zaměřené na jedno konkrétní téma. Příprava 
na tyto prohlídky sice zabírá dost času, ale milé reakce 
a stále rostoucí zájem návštěvníků za to rozhodně stojí. 
Ostravský informační servis, dříve Městské informační 
centrum, vstoupil již do druhé dekády existence. Před 
jeho otevřením v roce 1995 se vedly diskuse, zda bude tato 
instituce pro Ostravu přínosem. Zejména poslední léta 
ukázala, že dobrá propagace a marketing lákají do Ostravy 
stále větší počet turistů nejen na geologické pozoruhodnosti,   
technické památky a industriální architekturu, 
ale i na zajímavé kulturní a sportovní akce.

Pracovníci informačních středisek jsou těmi, s nimiž po 
příjezdu do dané destinace komunikujeme jako s prvními. 
Oni utvářejí náš počáteční dojem. Jaká kritéria by měl 
podle Vás splňovat pracovník informačního centra? 

Asi to bude znít jako fráze, ale podle mě je při práci 
s lidmi nejdůležitější úsměv a vstřícnost. Důležitá je také 
chuť učit se, poznávat a objevovat. Na základě svých 
zkušeností a zážitků pak můžete snadněji a hlavně 
s klidným svědomím doporučit atrakci, restauraci nebo 
třeba divadelní představení. Osobní přístup je přesně to, 
co každý zákazník dokáže ocenit.  

Od ukončení studií stále spolupracujete s naší filozofickou 
fakultou – vedete zájezdy pro zaměstnance, participujete 
na doprovodném programu pro hosty naší alma mater. 
Rovněž nabízíte studentům univerzity možnost brigád 
v OIS, které jsou pro ně významnou zkušeností 
v oblasti komunikace a jazykové způsobilosti. Můžete 
konkretizovat přínos této brigády pro budoucí praxi?

Jsem rád, že – podobně jako já před deseti lety – mají i 
dnešní studenti šanci přivydělat si způsobem, který člověka 
obohatí o spoustu zážitků, zkušeností, znalostí, ale třeba 
i nových kamarádů. Mám hned několik bývalých kolegů, 
které brigáda v OIS nasměrovala ke stálé práci v cestovním 
ruchu, státní správě nebo třeba v různých nadnárodních 
společnostech, v nichž hraje podstatnou roli znalost cizích 
jazyků. Myslím si, že v porovnání s běžnou nabídkou brigád 
představuje práce v informačním centru opravdu cennou 
praxi. 

V souvislosti s rozvojem příhraniční spolupráce 
se nabízí otázka, zda OIS spolupracuje i s informačními 
centry v polské části našeho euroregionu. 

Zatím se nedá mluvit o nějaké řízené, přímé spolupráci, což 
do jisté míry asi souvisí s odlišnou strukturou 
a náplní infocenter v Polsku. Nicméně už i teď bez jakékoliv 
institucionalizace rádi našim klientům doporučujeme 
návštěvu zajímavých míst a atrakcí v polském příhraničí. 
Zmínil bych tu třeba překrásný zámek s rozsáhlým parkem 
v obtížně vyslovitelném městě Pszczyna nebo bývalý důl 
Guido ve městě Zabrze, ve kterém můžete sfárat přes 300 m 
pod zem. 

Můžete nám přiblížit, jaké novinky v oblasti propagace 
a zviditelňování Ostravy připravuje tým OIS? 

Momentálně připravujeme nové webové stránky, které 
přinesou celou řadu vylepšení. Stranou nezůstanou ani čím 
dál populárnější sociální sítě a moderní komunikační kanály.  
Už tradičně se svou přítomností podílíme na organizaci 
naprosté většiny významných kulturních nebo sportovních 
akcí, takže ani letošní Colours nebudou výjimkou. 
Náš infostánek je vždy velmi vyhledávaný nejen kvůli 
informacím o Ostravě, ale také kvůli suvenýrům. A pro 
letošní rok máme připravené opravdové vychytávky. 

A závěrem klasická otázka: Jaké vzpomínky se váží 
k Vašim studentským létům na FF a kdo z vyučujících 
Vás nejvíce ovlivnil? 

Myslím, že mé vzpomínky asi nejsou nijak výjimečné. 
Souvisí hlavně se spolužáky z oboru, spolubydlícími 
z kolejí, kamarády, vyučujícími i kolegy, které jsem 
během těch několika let poznal, a jsou veskrze pozitivní. 
Stejně nekonkrétní budu i při odpovědi na druhou část 
otázky. Musel bych tu totiž bez nadsázky vyjmenovat celé 
osazenstvo katedry slavistiky (tímto je srdečně zdravím). 
Kromě vyučujících na mě měla také zásadní vliv možnost 
strávit díky studiu na Ostravské dva semestry ve Vilniusu, 
vycestovat na letní školu nebo se účastnit různých exkurzí 
a konferencí. Za tyto zkušeností a zážitky jsem opravdu 
vděčný. 

Za rozhovor poděkovala, 
      Jana  BOLKOVÁ
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„…toto království jsme nalezli zpustošené…“
VITA CAROLI V. 

„Pak náš otec vida, že se mu nedostává prostředků 
a že nemůže dále válčit proti řečeným pánům Lombar-
die, pomýšlel na svůj návrat a chtěl nám odevzdat 
ta města i vedení války. My však jsme odmítli, čeho 
bychom nemohli zastat se ctí. Tehdy, dav nám povolení 
k odchodu, poslal nás napřed do Čech, … kde jsme ne-
byli po jedenáct let. Shledali jsme, že několik let předtím 
zemřela naše matka jménem Eliška. … A tak když jsme 
přišli do Čech, nenalezli jsme tam ani otce, ani matku, 
ani bratra, ani sestru, aniž koho známého. Také řeč 
českou jsme zapomněli, ale později jsme se jí opět učili, 
takže jsme mluvili a rozuměli jako každý jiný Čech. 
Z boží milosti jsme dovedli mluvit, psát a číst nejen 
česky, ale i francouzsky, italsky, německy a latinsky tak, 
že jsme byli mocni oněch jazyků jednoho jako druhého. 
Tehdy náš otec odjel do hrabství lucemburského …. 
a nám svěřil svou pravomoc nad Čechami po dobu své 
nepřítomnosti. 

Toto království jsme nalezli tak zpustošené, že jsme 
nenašli jediný svobodný hrad, který by nebyl zastaven 
se všemi královskými statky, takže jsme neměli, kde 
bychom přebývali, leč v měšťanských domech jako jiní 
měšťané. Pražský hrad byl zcela opuštěn, pobořen a zni-
čen, neboť od časů krále Otakara II. byl celý ztroskotán 
až k zemi. Na tom místě jsme dali nově vystavět veliký 
a krásný palác s velikým nákladem, jak je dnes kolem-
jdoucím patrno. …Když pak obec šlechetných českých 
mužů z Čech přihlédla k tomu, že pocházíme ze staro-
bylého rodu českých králů, poskytla nám z lásky k nám 
pomoc, abychom mohli zpět získat hrady a královské 
statky. …“

(Karel IV. Vlastní životopis, překl. Jakub Pavel, 
Praha 1978, s. 69–71)

Návrat prince Karla do českých zemí roku 1333, jakkoli 
zdaleka neprobíhal tak přímočaře, jak se sám Karel 
na stránkách Vita Caroli snaží čtenáři vsugerovat, náleží 
mezi nejvýznamnější okamžiky formující celkový obraz 
tohoto vladaře v dobové i dnešní kolektivní imaginaci. Síla 
motivu návratu do rodné země, zpět ke svým dynastickým 
kořenům, resonuje v Karlově podání nejen ve vybrané ukáz-
ce, ale i dále v textu jeho životopisu. I zde jde přirozeně 
o motiv náležitě promyšlený. Panovník zde umně využívá 
zemského patriotismu české šlechty a odkazu na starobylou 
tradici, aby se tak přiblížil mentálnímu světu tehdejších 
českých elit. Pokud se naoko přiznává k původní neznalosti 
rodného jazyka – a připomeňme, že pojmu „jazyk“ užívá 
stará čeština i k vyjádření středověké nacionality – následně 
neopomíjí zdůraznit skutečnost, jak rychle češtinu opět 

ovládnul, k čemuž ještě připojuje informaci o svých 
celkových jazykových znalostech, aby tak na pozadí 
pokorně přiznané nedokonalosti rozvinul obraz svého 
majestátu do podoby typu učeného krále.

Podobně tomu je i s Karlovým důrazem na rozchvácený 
královský majetek (hrady, města a statky obecně) a krale-
vicovou zásluhou o jeho zpětné získání a scelení. Obnova 
Pražského hradu, jenž byl poničen roku 1302 – tedy za 
vlády Václava II. a nikoli Přemysla Otakara, jak Karel píše – 
silným požárem, zde sehrává roli zástupného symbolu 
celkového stavitelského úsilí, které Karel již jako mladý 
markrabě a následně i dále v průběhu své vlády nasměroval 
ke zvelebení Prahy a dalších míst v českém království. 
I v tomto případě se mohl opřít, a také se opíral, především 
o svůj přemyslovský původ a spolu s ním o prastarou 
tradici vládnoucí dynastie. Toto všechno mu zaručovalo 
nejen značnou míru stability ve vztahu k vysoké šlechtě, 
ale i nesmrtelnost v kolektivní paměti Čechů, kde jeho 
obraz zaujal stabilně pozitivní místo – nejinak je tomu 
Karlově roli ve strukturách moderního českého 
nacionalismu.

Připravil Robert ANTONÍN

Karel IV. jako trůnící panovník v tzv. Gelnhausenově 
rukopisu z 15. století
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ
Řeč ke chvále svobodných umění (1409)
Jeroným ve stínu – 600 let od smrti univerzitního intelektuála a buřiče
Protože se tedy tyto naše přespanilé panny, „sedm 
svobodných umění“, spolu se svou královskou matkou 
filosofií účastnily a účastní počestného tance tohoto 
našeho kvodlibetu, ať se stydí všichni ti klerikové 
a mistři, kteří sice sofisticky vystavují na odiv svou lásku 
k těmto dívkám, avšak na jejich slavnosti se neodvážili 
ani ukázat, přestože byli pozváni. Tak urazili naši 
matku, fakultu svobodných umění, jak nejhůř mohli […] 
Protože kvodlibet je turnajem síly rytířů vzdělanosti, 
na němž mistři jeden po druhém podstupují zkoušku 
mečem svých argumentů a za svou zdatnost si odtud 
odměnou odnášejí přiměřený věhlas, jak by se neměli 
rdít studem ti tak početní naši mistři, kteří nestoudně 
odepřeli svou účast na této slavnosti a tím neslušně 
zmařili zisk, jenž by odtud vzešel – jak je účelem 
takových shromáždění – všem studentům přihlížejícím 
a čekajícím, bohužel marně, na jejich učenost! 
Nedostavit se na výzvu, i kdyby přitom šlo o život, 
pokládali by světští rytíři a prostí bojovníci za náramnou 
ostudu. Vy, drazí studenti, právem jste zavázáni těm 
mistrům, všem dohromady i každému zvlášť, kteří 
se účastnili této kvodlibetní slavnosti jako turnaje, 
neboť se nesluší nepamatovat na prokázané dobrodiní. 
Ostatním poděkujte, jak si to zasloužili: jako rytířům 
zbabělým. 

(přeložil Amedeo Molnár)

Poslední dva roky slavíme. Rok 2015 byl ve znamení 
Jana Husa, letos máme Shakespeara a zejména Karla 
IV., jehož osobnost nám letos v Listech FF poutavým 
cyklem připomíná Robert Antonín. Tito jubilující 
velikáni zastiňují ostatní persony. Ve stínu stojí 
především Jeroným Pražský, který našel smrt před 
šesti sty lety, přesněji 30. května 1416, podobně jako 
Hus na kostnické hranici.  

V lecčems je Jeronýmův životní příběh podobný 
tomu Husovu, ale zároveň se od něj v několika bodech 
liší. Jeho biografie se vlastně docela podobá kariérám 
dnešních akademiků. Tento rodák z Prahy byl laickým 
intelektuálem, neměl kazatelnu pro lid jako Hus, neměl 
široce srozumitelné médium, jímž by ovlivňoval davy. 
Jeroným působil na univerzitách a psal výhradně 
latinsky, promýšlel platónsko-realistickou filozofickou 
tradici, ale dováděl své postoje do radikálních poloh.  

Myšlenky Viklefa i Husa všemožně hájil a propagoval. 
Během Husova procesu byl v Kostnici zatčen, ve vězení 
podlehl nátlaku a mučení a svá stanoviska odvolal, 
ale vzápětí se k nim ještě s větší rozhodností přihlásil. 
Vysoký intelekt se u něj snoubil s cholerickou povahou, 
výsledkem byly ironické výpady vůči svým oponentům, 
skandály, které přerůstaly univerzitní půdu. Se svými 
studenty zorganizoval v Praze bujaré proti-odpustkové 
bouře a později zřejmě demonstrativně znesvětil 
dřevěný krucifix, aby ukázal, že je nesmyslné uctívat 
sochy a obrazy. Nechme však nyní stranou Jeronýmovu 
provokativní, ne vždy sympatickou radikalitu a obraťme 
pozornost na jeho pohyb v akademickém světě. Jeroným 
byl muž mobilit, studoval v Praze a Oxfordu, hodnost 
mistra svobodných umění získal v Paříži, v Kolíně nad 
Rýnem i v Heidelbergu, poznal Polsko, Vídeň, Litvu, 
Byzanc. Na těchto místech neodpočíval, ale disputoval, 
vyjednával, poznával.  

Jeden z textů, který se z Jeronýmova díla zachoval, 
je citovaná latinská Řeč ke chvále svobodných umění 
(Recommendacio liberalium arcium). Byla přednesena 
na Karlově univerzitě roku 1409 v rámci tzv. kvodlibetu, 
slavnostní výroční disputace, při níž se měla sejít 
celá akademická obec fakulty. Jeroným, obhájce 
akademických hodnot, vytváří v úvodu alegorii tzv. 
svobodných umění (artes liberales, tedy gramatika, 
rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie, astronomie 
a hudba). Tyto disciplíny jsou v jeho vizi ztotožněny 
s dívkami a pannami a jejich matkou je pak celá 
artistická fakulta, tedy předchůdkyně fakulty filozofické 
(ne náhodou se dodnes označuje univerzita či fakulta 
coby „alma mater“, matka živitelka). Za vypjaté situace 
v tehdejší Praze někteří profesoři kvodlibet ignorovali. 
To považuje Jeroným za urážku matky-fakulty. 
Můžeme mít rozdílné názory na věc, ale je ostudnou, 
ne-rytířskou zbabělostí odmítat účast na vrcholné 
akademické události – právě to lze číst v podtextu 
vášnivé, rétoricky propracované promluvy Jeronýma. 
A ještě jedna teze u Jeronýma zaznívá velmi silně: 
„mistry a doktory si vydržuje město“, aby „usvědčovali 
lháře ze lži.“ Kdo zrazuje pravidla univerzity, rozkládá 
řád městské komunity. O aktuálnosti takových 
myšlenek není pochyb…

                                                 Jan MALURA


