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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Největší malíři 2. poloviny 19. století

Francouzský malíř Claude Monet (1840–1926) bývá označo‑
ván za mistra impresionistické revoluce. Již ve svém mládí se 
projevil jako talentovaný kreslíř a i jeho první obrazy slavily 
úspěch. Jako malíř byl i odvážný, svými pozdějšími díly šo‑
koval veřejnost a mnoho let musel bojovat za uznání. Zlomem 
v jeho tvorbě se stal rok 1873, kdy společně se svými přáteli za‑
ložil sdružení nezávislých umělců. O rok později pak měli svou 
první výstavu, na níž představil svůj obraz „Imprese – východ 
slunce“, dílo, které je považováno za manifest impresionismu.

Obraz se měl původně jmenovat „Moře“, ale na posled‑
ní chvíli změnil autor jeho název. Plátnu vévodí siluety lodí 
osvětlené slunečními paprsky pronikajícími ranní mlhou, vy‑
cházející slunce se pak odráží na vodní hladině. Barvy jsou 
na plátno naneseny rychlými, krátkými tahy štětce. Dochází 
k jejich vrstvení a výsledný obraz vidíme až z větší vzdálenos‑
ti. Monet se pokusil zachytit smyslový zážitek, dojem, náladu. 
Dílo nevzbudilo velký zájem podobně jako ostatní vystavená 
díla. Pestrá paleta barev a absence ostrých kontur byly pova‑
žovány za jasný důkaz malířského neumětelství. Umělci byli 

podle obrazu označeni posměšně za impresionisty. Mladým 
malířům se ale označení líbilo a začali si tak říkat.

Způsob myšlení malířů 19. i 20. století ovlivnil i Monetův 
cyklus „Rouenská katedrála“. V letech 1892–1894 namaloval 
celkem dvacet pláten, na nichž zachytil vybrané části gotické 
katedrály v různých světelných podmínkách a ročních obdo‑
bích. Byla to právě nesouměrná plocha průčelí katedrály, která 
se hodila malíři k hledání účinku světla na hmotě. Často ma‑
loval hned několik obrazů najednou, aby zachytil jednotlivé 
světelné efekty. Na plátno nanášel čím dál tím silnější vrstvu 
barvy, stín se pak u něj stává světlem a katedrála působí na 
pozorovatele vždy zcela jiným dojmem. Gotická stavba tak 
jednou vypadá jako jemná nařasená krajka, jindy jako monu‑
mentální kamenná masa. Claude Monet si přál, aby celá série 
byla prodána společně, protože jen všechny verze rouenské 
katedrály vedle sebe jsou hmatatelným svědectvím o jedineč‑
ných proměnách gotického průčelí. Jednotlivé obrazy jsou 
dnes roztroušeny po několika světových galeriích.

Marek ZÁGORA, absolvent FF

Imprese – východ slunce (1872) Katedrála v Rouen 
v plném slunci (1894)

Katedrála v Rouen 
při západu slunce (1894)

Katedrála v Rouen
za ranního světla (1894)

Claude Monet
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NEJKRÁSNĚJŠÍ HORY 
MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD

Ač není na Moravě zdaleka horou nejvyšší (1129 m n. m.), 
jeho mohutná silueta vítá každého příchozího, který se ubírá 
údolím řeky Bečvy k Rožnovu, ale i ty, kteří směřují ze stra‑
ny severní k Frenštátu a Trojanovicím. Po staletí oprávněně 
přitahuje pozornost domácího obyvatelstva i řady příchozích 
turistů a  milovníků hor. Poloha Radhoště na konci mohut‑
ného karpatského hřebene nemalou měrou přispívá ke zdání 
o monumentalitě hory. Ne nadarmo zanesl už v roce 1627 Jan 
Ámos Komenský do své mapy Moravy z východomoravských 
hor pouze Radhošť – Radhost mons.

Přestože byl a je takřka na dohled trvalých lidských sídel, 
v  představách mnoha generací zdejších obyvatel Radhošť 
dlouho zůstával horou ne zcela poznanou, vrcholem nevy‑
zpytatelným a opředeným četným tajemstvím, zároveň však 
podněcujícím lidskou fantazii. Při zimních přástkách a draní 
peří se po chalupách vyprávělo o sirotku v Radhošti, v pověst‑
ných ďúrách se měly skrývat nepřeberné poklady a draci, hora 
se v těchto příbězích stávala místem sletů čarodějnic i setkání 
s černokněžníky. Na Moravě je jen málo hor opředených tolika 
příběhy a zároveň připomínaných v takové šíři symbolických 
významů – existuje coby symbol víry, zemského patriotismu, 
národní hrdosti a díky legendě o svatých Cyrilu a Metoději též 
slovanské vzájemnosti. V době nejnovější se však transformo‑
val i do podoby atraktivní marketingové značky turistického 
průmyslu.

Ačkoliv jeden z autorů 19. století oprávněně označil Rad‑
hošť za „nejpamátnější a nejslavnější ze všech hor a kopců mo-
ravských. Čím jest Švýcarům jejich hora Rigi, tím Moravanům 
a zvl. Valachům jest náš památný a tajuplný Radhošť,“ do šir‑
šího povědomí se magická hora dostala teprve v době barokní. 
Tehdy je v rámci rozvíjení moravského katolického patriotis‑
mu také poprvé zmiňováno údajné misijní působení Cyrila 
a Metoděje na této hoře. Na dílo barokních autorů navázali 
posléze osvícenci i  romantici 19. století. Na rozdíl od svých 

předchůdců se však mnohem více věnovali dávno zapomenu‑
tým časům slovanského pohanství. Mohutný radhošťský ma‑
sív totiž před mnoha staletími lákal místní obyvatelstvo, zvláš‑
tě o svátku svatého Jana Křtitele, k bujarým zábavám. V roce 
1710 si například posteskl rožnovský farář Jan Vavřek: „… 
o svátku sv. Jana Kř. schází se nesmírné množství lidu z panství 
hukvaldského, rožnovského a frýdeckého a v době pokojné i po-
hraniční Slováci uherští. Po starodávném způsobu beze všeho 
nátěru pověrčivosti pohanské tančí lid u ohňů a strojí slavnostní 
radovánky…“ Barokní autoři i jejich romantičtí následovníci 
považovali tyto festivity za pozůstatek dávných pohanských 
časů a spojitost mezi letním slunovratem a svatojánskými ohni 
je vedla k představám o starobylém uctívání solárních božstev 
na Radhošti. Od jména hory pak nebylo daleko k  asociaci 
o jménu zdejšího božstva – pohanského Radegasta.

A tak zatímco katolické Moravany i věřící z  jiných koutů 
monarchie vedla v 18. a 19. století na Radhošť především pa‑
mátka slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, jiné přitaho‑
val tajemnem a mystikou opředený kult pohanského boha Ra‑
degasta. K další popularizaci Radhoště přispěly v průběhu 19. 
století nové generace historiků, vlastenců, kněží, spisovatelů 
i malířů. Zatímco jiná moravská památná hora Hostýn zůstala 
v povědomí především úzce spjata s úctou k Panně Marii Hos‑
týnské, patronce Moravy a zachránkyni před Tatary, Radhošť 
dokázal v  dalších desetiletích oslovit širší okruh příznivců. 
Z těchto kořenů, splynutím a obohacením pohanského i křes‑
ťanského Radhoště povstala nakonec také idea Radhoště coby 
symbolu slovanské jednoty. V konkurenci se silou němectví, 
jeho kulturním potenciálem i historickou tradicí se čeští obro‑
zenci snažili mimo jiné hledat kořeny české národní identity 
hluboko v mýtických dobách pohanských Slovanů, kdy ještě 
vládla jednota velké slovanské pospolitosti.

Váha radhošťské symboliky neztrácela na významu ani 
v  průběhu 19. a  20. století. V  roce 1868 vypravili vlaste‑

Památná hora Radhošť — hora mnoha symbolů

Pokyny pro formátování příspěvků
Příspěvky zasílejte ve formátu doc, docx, odt nebo rtf. Fotografie v samostatných souborech jpg (nikoli vložené do textu). U všech snímků 
uvádějte popisek a jméno autora. Dodržujte stanovený rozsah článků – jedna strana v Listech FF OU vychází cca na 3 500 znaků včetně mezer. 
Redakce si vyhrazuje právo texty gramaticky opravovat, drobně stylisticky upravovat, v případě potřeby zaslané články krátit.
Příspěvky do říjnového čísla zasílejte e ‑mailem na adresu eva.mrhacova@osu.cz nebo jana.bolkova@osu.cz nejpozději do 25. 11. 2016. 
Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou do zářiového čísla zařazeny.
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nečtí Rožnované do Prahy kámen z  Radhoště do základů 
Národního divadla. Na nádraží v Praze jej očekávaly počet‑
né zástupy (svědkové mluví o  třech až čtyřech tisících lidí). 
Dvouspřežní vůz s kamenem obklopovala skupina vlastenců, 
v čele zástupů byli moravští studenti ze všech pražských škol. 
Kámen byl naložen na vůz ozdobený chvojím. Obtočili jej ob‑
rovským věncem, kde nechyběl ani radhošťský břečtan, s uvá‑
zanou bílou hedvábnou stuhou, na níž Rožnovanky vyšily: 
Ačkoliv Radhošť vzdálený, přec je s vámi spojený.

V letech 1862 a 1931 se na vrcholu konaly slovanské pou‑
tě navštívené stovkami osob. Zatímco z první slavnosti vzešla 
iniciativa na vztyčení soch svatých Cyrila a Metoděje, napl‑

něná o několik let později stavbou kaple, součástí prvorepub‑
likové pouti se stalo slavnostní svěcení nového sousoší slo‑
vanských věrozvěstů od frenštátského rodáka Albína Poláška. 
Sochař je záměrně komponoval jako protipól Radegasta, po‑
hanského boha slunce, hojnosti, války a vítězství, umístěného 
na cestě mezi Pústevnami a Radhoštěm. Symbolem pohanství, 
drsného a nesmlouvaného, zároveň však sahajícího hluboko 
do slovanské minulosti, se tak stal kamenný Poláškův Rade‑
gast, zato svatí Cyril s Metodějem, odliti z ušlechtilého kovu, 
byli v autorově pojetí zosobněním nové víry.

Daniel DRÁPALA, 
FF MUNI Brno

Radhošť z pohledu od Rožnova pod Radhoštěm

Sousoší věrozvěstů Cyrila a Metoděje, v pozadí kaplePustevny Dušana Jurkoviče

Radegast od Albína Poláška
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NEŠŤASTNÉ ŽEBŘÍČKY 
UNIVERZIT
Na přelomu srpna a září se zveřejňují výsledky hodnocení uni‑
verzit rankingovými agenturami. Existence desítek různých 
žebříčků univerzit dává tušit, že i v akademickém světě exis‑
tuje soutěživost, ješitnost a závist. Tedy tam, kde jsme čekali 
vědeckou nestrannost, vyloučení emocí a osobních zájmů, po‑
koru před fakty a férovou kolegialitu. Možná je to tím, že věda 
je zkrátka někde v hloubi především mužský koníček, jehož 
principy si osvojují i ženy do toto světa vstupující. Anebo je 
to důsledek všeprostupujících ekonomických tlaků, nutících 
i vědce kalkulovat s jednoduchými vstupy a výstupy, rychlou 
návratností a vysokou produktivitou.

Na jedné straně tak s upřímným zájmem a sympatií hledá‑
me ve světových tabulkách sporadicky se vyskytující domá‑
cí univerzity a  solidárně sdílíme hrdost Univerzity Karlovy, 
ČVUT nebo nově Univerzity Palackého, jako by část jejich 
lesku dopadala i na nás. Ale na druhé straně pak nelibě nese‑
me, když státní orgány směřují své finanční toky do vysokého 
školství tak, aby se příště naše školy umístily ještě lépe – totiž 
do oborů, které mají vyšší pravděpodobnost uspět v meziná‑
rodním srovnání.

Každý ze žebříčků používá jiný mix kritérií. Nejsnadněji se 
měří vědecká produktivita pomocí publikačních a citačních 
indexů v mezinárodních vědeckých databázích. Jenomže aka‑
demici na vysokých školách nejsou jen vědci, ale také peda‑
gogové. A za druhé tento postup zvýhodňuje přírodní vědy. 
Přihlížet k počtu nositelů Nobelových cen znamená zase zvý‑
hodňovat velké a anglicky mluvící země (nebo obory). Proto se 
někdy započítávají také relativní indikátory, například celková 
velikost školy, poměr učitelů a studentů, kvalita výuky, otevře‑
nost zahraniční spolupráci, provozní náklady, uplatnění stu‑
dentů v praxi, a dokonce i tak mlhavý údaj, jako je prestiž ško‑
ly v domácím prostředí. Právě díky těmto „měkkým“ datům 
se letos do jednoho z žebříčků (QS) dostala i Univerzita Palac‑
kého, i když zabodovala i v poměru publikačních výstupů na 
jednoho vyučujícího. Za roky 2015/16 se v rankingu THE ob‑
jevila VŠB ‑TU Ostrava na poměrně dobrém 301. – 350. místě. 
Nepochybně k tomu přispělo pořízení nového superpočítače.

Tři nejprestižnější žebříky pocházejí od těchto rankingo‑
vých agentur:

 » THE – Times Higher Education, původně speciál časopi‑
su Time věnovaný vzdělávání. Používá 13 indikátorů.

 » QS – je zkratka názvu konzultační společnosti Quacqua‑
relli Symonds, která se kromě jiného zabývá i  hodnocením 
univerzit. Ve svých žebříčcích kombinuje tvrdá i měkká data, 
přičemž získání měkkých dat, tedy hodnocení reputace dané 
školy širší odbornou komunitou, je poměrně náročný proces.

 » ARWU  – Academic Ranking of World Universities se 
sídlem v Šanghaji. Používá pouze šest indikátorů.

Do světových žebříčků se zařazuje zpravidla jen 2 tisíce 
těch nejlepších ze zhruba 20 tisíc univerzit na světě. Přesnější 
rozlišení se ale dělá jen asi do 400. pozice. Sestavují se i žebříč‑
ky podle oborů nebo podle jednotlivých kritérií. Komplexnější 
pohled než lineární žebříčky nabízejí různé grafy a diagramy 
umožňující vizualizovat souběžně více kritérií. Jsou k nahléd‑
nutí například na stránkách agentury CWTS v Leidenu.

V  Evropě se používá U ‑Map  – model klasifikace uni‑
verzit podporovaný Evropskou komisí v  rámci projektu 
U ‑Multirank. Rovněž německá rankingová organizace CHE je 
prestižní. Jiné žebříčky si zase sestavuje OECD. U nás se hod‑
nocením univerzit na základě scientometrických údajů zabý‑
vají různá odborná pracoviště, například Středisko vzdělávací 
politiky při PdF UK. Analýzy si nechává zpracovat i  Česká 
konference rektorů. O srovnání se pokoušejí i novináři, napří‑
klad v Hospodářských novinách či časopisu Týden.

Z našich univerzit se v různých světových žebříčcích sta‑
bilně vyskytuje Karlova univerzita, Masarykova univerzita, 
ČVUT a poměrně malá, ale úzce specializovaná a odborně vý‑
konná Vysoká škola chemicko ‑technologická. Z regionálních 
škol se podle některých ukazatelů v žebříčcích objevuje i Uni‑
verzita Pardubice a Západočeská univerzita.

Zveřejňování žebříčků univerzit započalo v roce 2003. Záhy 
se začalo v odborných komunitách mluvit o tom, že toto ne‑
blahé soutěžení deformuje vědu. Vědci a akademici se naučili 
směřovat výzkum do oblastí, jež slibují vyšší impakt, publi‑
kovat salámovou metodou, vzrostl počet vědeckých podvodů 
a  nečestných praktik a  v  poslední době se objevil fenomén 
predátorských časopisů. Dominanci amerických a anglických 
univerzit a vědců začali ohrožovat Asiaté píšící anglicky, na 
což globální anglofonní vědecké časopisy zareagovaly tím, že 
kvótami omezují asijské vědce, aby se taky dostalo na ostatní.

Jakmile THE v roce 2015 snížila podíl tvrdých ukazatelů 
a zvýšila váhu reputace, ozvali se zejména přírodovědci, že re‑
putace je bublina, která se snadno nafoukne, ale taky snadno 
splaskne. Obávají se, že nyní si univerzity začnou dělat marke‑
tingové kampaně jako politici – aby se staly oblíbenými. Vědci 
společenskovědních a humanitních oborů naopak argumen‑
tovali, že je třeba zohlednit, jak univerzity plní nezastupitelná 
poslání v rámci konkrétních společností. Zástupci západních 
univerzit se zalekli šířícího se asijského modelu bádání a vzdě‑
lávání, založeného na výkonnosti a soutěživosti vystupňované 
až do nelidských krajností. Proto navrhují, že by se mělo hod‑
notit i na základě otázek typu:

 » Kolik studentů muselo vyhledat pomoc psychologů?
 » Jakou šanci má student, že renomovaný profesor se mu 

bude věnovat v osobní konzultaci?
 » Pomůže někdo akademikům s vyplňováním formulářů 

a grantových žádostí?
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 » Kolik peněz je k dispozici na financování projektů, které 
jsou scientometricky i komerčně neperspektivní, jež ale od‑
povídají osobnímu vědeckému směřování badatele a  budou 
i společensky produktivní?

Jsou totiž přesvědčení, že i kdyby se do hodnocení zahrnuly 
takto měkké ukazatele, nejlepší západní univerzity by i nadále 
obhájily nejvyšší příčky žebříčků, protože takové věci patří ke 
standardům západního univerzitního provozu.

V  roce 2016 v  žebříčku THE zahrnujícím pouze asijské 
univerzity první dvě místa obsadily univerzity ze Singapu‑
ru, a to navzdory tomu, že nejčastěji jsou v těchto žebříčcích 
vždy zastoupené univerzity z Číny a Japonska. Znovu se tak 
rozhořela vášnivá diskuse nad opatřením, které v  roce 2015 
vyhlásil japonský premiér Shinzo Abe – útlum humanitních 
a společenskovědních oborů na japonských univerzitách. Mi‑
nistr školství Hakubun Shimomura skutečně vydal pokyn 86 
státním univerzitám, aby podnikly aktivní kroky k omezení 
humanitních a společenskovědních oborů nebo k jejich trans‑
formaci do oblastí společensky prospěšnějších. Dvě nejstarší 
a nejprestižnější japonské univerzity – v Tokiu a Kjótu – ozna‑
čily tuto ministerskou intervenci jako antiintelektuální a od‑
mítly se jí podřídit. Nicméně 17 veřejných univerzit uposlechlo 

a tyto obory, včetně práva a ekonomie, vloni neotevřelo. Dal‑
ších 26 zavedlo různá omezení. Japonské úřady si totiž uvě‑
domují, že nepříznivé ekonomické a demografické tlaky sni‑
žují výkonnost domácích univerzit měřenou mezinárodními 
rankingy. Západní akademické veřejnosti z toho ovšem běhá 
mráz po zádech, protože je jí jasné, že takto uvažují i západní 
politici. Slyšeli jsme ostatně i u nás z jistých míst provokativ‑
ní otázku – Kolik že asi potřebujeme kulturních antropologů? 
(Jistě, mohli bychom jízlivě opáčit – A kolik astrofyziků?)

Zdá se, že vybičovaná soutěživost jen zdánlivě nebo do‑
časně vede k vyšší produktivitě, ve skutečnosti ústí do sebe‑ 
zničujících procesů. Jedním z nich je vyhrocení sporu mezi 
přírodovědci a  společenskovědními a  humanitními obory. 
Za normálních okolností tyto obory nejsou v opozici. Příklad 
Japonska je znepokojivý. Snad nás přiměje k tomu, abychom 
s vědeckou pokorou a ctností uměřenosti kompetici vyvažova‑
li kooperací a nenechali si vnutit principy, které nemají s uni‑
verzitami nic společného.

Vladimír ŠILER

Excelence ano, ale ne za cenu extremismu. Úzce specializovaná vysoká škola 
může mít hodně excentrický diagram. Klasická univerzita má ale usilovat 
spíše než o krajní hodnoty o centrizovaný, souměrný diagram.
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FILOZOFICKÁ FAKULTA 
V MĚSÍCI ŘÍJNU
Léto 2016: 
Úspěch na východní frontě
„Dvouoborákům“ jistě nemusím představovat dilema, jestli 
remcat, že se létem proučíte, nebo jásat, že nemusíte obojí stát‑
nice absolvovat v květnu. Stejně tak jistě znají chuť si následu‑
jící léto o to více užít.

Plánovala jsem velké věci. Jsem mizerný organizátor. Skvělý 
byl třeba pochod na Tetřev, kdy nás v půlce výšlapu upozornil 
domorodec, že všechny chaty v okolí jsou uzavřené hygienou 
kvůli kontaminaci vody. Místo pravé horské polévky jsme se 
tak museli uchýlit k rezervní konzervě fazolí s chlebem. Bez 
chleba. Ten jsme zapomněli doma.

S určitou skepsí jsem proto potvrdila víkend v Ostravě, kte‑
rý jsem slíbila kamarádce. Její vkus je prostý, spokojí se s tím 
nejlepším. Italská kuchyně, francouzská móda, nejkrásnější 
galerie a kavárny v Paříži, Bruselu, Amsterodamu. Snad už ji to 
i trochu nudilo, všechno viděla aspoň třikrát. Kromě Ostravy.

„Nevěděla jsem, odkud ti začít Ostravu ukazovat, tak ti ji 
ukážu celou naráz.“ řekla jsem, když jsem ji hned z nádraží 
vyvezla na vyhlídku ostravské radnice. Obstojí ve srovná‑
ní s Eiffelovkou? Bála jsem se, aby náš víkend nebyl nahoru 
a dolů i z jiného důvodu, než že jsem mezi návštěvu radnice 
a haldy Ema vklínila sfárání do dolu.

Ukázalo se, že stejně jako Mark Twain zažívám nejvíce stra‑
chu kvůli věcem, které se nestanou. Měla jsem si raději šetřit 

nervy na Bolt Tower, kde jsem si v té výšce sáhla na dno, zatím‑
co Barča se bezstarostně rozhlížela po půlce Slezska. Na Emě 
jásala nad doutnajícími kameny, na Landeku se protáhla hor‑
nickým trenažerem, na hradě se rozněžňovala nad výstavou 
hraček a všude fascinovaně narážela na pomezí Moravy a Slez‑
ska, Polska a Čech. Odjížděla nadšená, jak Ostrava těží místo 
uhlí ze své svébytnosti. A jak je Ostrava místo černé zelená.

Plánovala jsem velké věci. A  dokázala jsem je. Nečekaně 
blízko domova. Tenhle víkend nebyl pro mě, pro ni a snad ani 
pro Ostravu na… (viz foto).

Michaela POLÁŠKOVÁ, 
studentka FF OU

Mongolská expanze ovlivnila 
i Filozofickou fakultu OU
První velký projekt Euroasijského akademického fóra slavil 
úspěchy. Čtyřdenní konference Mongolská expanze a její vliv 
na vývoj v euroasijské oblasti ve 13. a 14. století propojila ba‑
datelský zájem historiků z celého euroasijského regionu. Ka‑
tedra historie Filozofické fakulty OU a Euroasijské akademické 
fórum dokázaly, že odborně i organizačně obstojí ve velké me‑
zinárodní konkurenci.

Konferenci zahájil děkan Filozofické fakulty Ostravské 
univerzity prof.  Aleš Zářický. Vzpomněl známou pověst ze 
13. století o  uřezaných uších tatarských nepřátel, které na‑
lezli štramberští v  pytlích po neúspěšném obléhání tatar‑
skými vojsky. Vyvolal úsměv na tvářích nejen mongolských 
hostů a nalákal na štramberskou pochutinu, která nechybě‑
la ani zde. „Neuvěřitelná síla a  rozsah mongolské expanze 
nemá v dějinách obdoby. Stále vyvstávají nové a nové otázky 
a okruhy zkoumání. Bohužel, ne všechno zůstalo dochováno 

v písemných pramenech, o lecčems se tak dnes můžeme jen 
dohadovat,“ pokračoval už poněkud vážněji prof. Zářický. Na 
jeho slova navázal mongolský velvyslanec Zumberellkham 
Dordjamba, který připomněl význam expanze pro mongol‑
skou historii a  zároveň zdůraznil, že je stále neutuchajícím 
zdrojem badatelského zájmu nejen asijských historiků, na 

Zahájení se ujal děkan FF OU prof. Aleš Zářický, za předsednický 
stůl usedli (zleva): náměstek primátora ing. Zbyněk Pražák, 
ředitel NPÚ Ostrava Mgr. Michal Zezula, velvyslanec Mongolska 
Zumberellkham Dordjamba, organizátor konference doc. Robert 
Antonín a náměstek hejtmana, ing. Ivan Strachoň.
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Foto: Vítězslav Vilímek, Roman Polách

čemž se shodli i  všichni zúčastnění. Nadnesené téma totiž do 
Ostravy přilákalo medievisty téměř z celého světa. Vedle hostů 
z Mongolska a Číny přijeli badatelé také z Velké Británie, Finska, 
Německa, Maďarska a dalších evropských zemí.

Pozvání organizátorů přijal také náměstek primátora Zbyněk 
Pražák, který neskrýval potěšení, že se Ostrava stala hostitelem 
tolika zahraničních badatelů. „Jsem rád, že se zde setkáváme 
a vytváříme tak novou Ostravu, která už není jen černou prů‑
myslovou oblastí, ale je centrem kultury, vědy a sportu,“ uvedl. 
Náměstek hejtmana Ivan Strachoň pak vyjádřil přání, aby se 
dnes na trase západ ‑východ obchodovalo stejně čile jako svého 
času na jantarové stezce a  trvale se udržovaly mezi východem 
a západem dobré vztahy.

Rozšiřujeme spolupráci
Konference však byla především příležitostí k výměně znalostí 
a tezí. Setkání zahraničních badatelů z více než dvaceti univer‑
zit mělo i praktický dopad. Ostravská univerzita stejně tak jako 
celý region vzbudil u hostů zájem a do budoucna lze očekávat 
rozšíření spolupráce o další univerzity v Evropě i Asii. Zejmé‑
na mongolský velvyslanec projevil velkou vstřícnost a ve své řeči 
přislíbil maximální podporu a asistenci při výměně akademiků 
i studentů mezi mongolskými univerzitami a Ostravskou univer‑
zitou. České vysoké školství se v Mongolsku těší dobré pověsti 
a zájem studentů o studium v České republice stoupá. Mongol‑
sko tak může být další zemí, která se zařadí do projektu mobilit 
v rámci Euroasijského akademického fóra.

Konference byla významná i  z  dalších důvodů. Ukázala na 
aktuálnost humanitních věd, které zkoumají vlivy a dopady mí‑
šení různých kultur, připomněla paralely a spojnice s dnešním 
světem, který se svou internacionalitou od toho středověkého 
zásadně nelišil. Dále dokázala, že nově akreditovaný obor me‑
dievistika při katedře historie FF OU a přidružená centra pro 
výzkum středověké kultury a společnosti budí zájem a na Filo‑
zofické fakultě OU mají své pevné místo. A v neposlední řadě 
konference svou vysokou odborností a účastí řady zahraničních 
badatelů dalece překročila region a  propojila euroatlantický 
a asijský badatelský diskurz.

Konference se konala 5. – 8. října 2016 v prostorách Národ-
ního památkového ústavu a za finančního přispění Moravsko-
slezského kraje.

Nela PARMOVÁ

Téma mongolské expanze přilákalo na tři desítky medievistů a zájem 
projevila také média, Česká televize odvysílala reportáž z konference 
v Událostech z regionů.

Účastníci konference na památném Lehnickém Poli

Delegáti konference fotografují předpokládané místo bitvy 
na Lehnickém Poli – nejzápadnějším místě Evropy, kam 
mongolská vojska ve středověku postoupila. Zda se bitva vůbec 
odehrála, je pro světovou vědu dosud nevyřešená otázka.

Vědci z Číny, Mongolska a Turecka v přátelském rozhovoru 
na večerní recepci první konferenční den.
 

Mongolští vědci děkují ostravským organizátorům na 
závěrečném večeru v budově FF OU.
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Vyšla krásná kniha
Daniela Rywiková: speculum 
mortis, Obraz smrti v českém 
malířství pozdního středověku
Smrt představuje v umění i filozofii všech civilizací a kultur 
univerzální a permanentně přítomné téma. Také proto je její 
výtvarná prezentace jedinečnou příležitostí ke zkoumání 
vztahu člověka žijícího v pozdně středověké Evropě k zásad‑
ním otázkám jeho pozemské i posmrtné existence. Výtvar‑
né umění pozdního středověku ilustruje vztah středověkého 
člověka ke smrti a vlastní smrtelnosti a zároveň dovoluje lépe 
porozumět jeho mentalitě i imaginaci, s jejíž pomocí se sna‑
žil vyrovnat s faktem vědomého tělesného zániku. V českém 
malířství 14. a 15. století se dochovalo několik jedinečných 
příkladů tzv. makabrózní ikonografie, jimž jsou v knize vě‑
novány samostatné kapitoly, a jež jsou důkladně analyzovány 
v kontextu monastické tradice „kultury smrti“, výtvarného 
umění, funerální liturgie a náboženské praxe tehdejší Evropy. 
České země jsou přitom jedinou oblastí střední Evropy, v níž 
se do dnešní doby dochovaly všechny hlavní náměty pozd‑
ně středověké ikonografie personifikované Smrti: Legenda 
O setkání třech živých s třemi mrtvými, Triumf smrti, Tanec 
smrti a v neposlední řadě také unikátní groteskní zobrazení 
tzv. dobré i  triumfující Smrti. Zajímavým aspektem umrlčí 
ikonografie pozdně středověkých Čech je pak její adaptace 
a využití utrakvistickými teology odlišně chápajícími nejen 
tzv. ars moriendi, ale poslední věci člověka obecně. Jednotli‑
vé kapitoly doprovází celkem 129 barevných vyobrazení, jež 
jsou nedílnou a důležitou součástí knihy stejně jako vybrané 
dobové literární prameny.

Daniela RYWIKOVÁ

Vynikající koncert ve 
starobylém kostele 
sv. Václava

Docent Tomáš Novotný, zakladatel souboru hebrejských písní 
ADASH, který přinesl v letech 1999–2009 naší fakultě i celé 
univerzitě hodně slávy, založil nový soubor – tentokráte muž‑
ský vokální soubor s názvem NOACH (www.noach.cz). Dne 
18. října, v den 77. výročí prvního transportu Židů do kon‑
centračních táborů, uspořádal s tímto souborem v historic‑
kém kostele sv. Václava v Ostravě překrásný koncert, který byl 
živě přenášen TV NOE. Za všechny, kdo jsme byli přítomni, 
velmi děkuji panu docentovi i 11‑člennému mužskému sou‑
boru za krásný duchovní zážitek!

Eva MRHAČOVÁ

NOACH
Koncert hebrejských písní
v podání vokálního souboru Noach 
k 77. výročí prvního transportu
Židů do koncentračního tábora

Kde: Kostel sv. Václava v Ostravě
Kdy: 18.10.2016, 17:45
Z důvodu přenášení koncertu
není pozdější vstup možný!

18.10.2016 17:45
Vstupné dobrovolné

Vážení všichni, kolegové i absolventi,
z celého srdce Vám děkuji za přání ke kulatinám, za dárky, 

za projevenou přízeň, za to obrovské překvapení, které bylo 
pro mne připraveno na nádvoří fakulty. Nikdy na odpoledne 
22. 9. 2016 nezapomenu!

Budu se snažit být „své“ fakultě ještě užitečná. První dárek 
už mám vymyšlený – bude se týkat Galerie Na Půdě…

Vaše Eva MRHAČOVÁ

velké poděkování

Poznámka redakce Listů FF:
Veškeré knihy, o nichž Vás informujeme, si můžete zakoupit 
v našem Univerzitním knihkupectví:
Mlýnská 5, 701 03 Ostrava 1
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Zdá se, že Ostrava se letos na podzim stává cílem vědeckých 
kapacit z celého světa. Po zářijové slavistické paremiologické 
konferenci, po zcela nedávné „mongolské“ konferenci přijeli 
do hlavního města Moravskoslezského kraje také hispanisté 
z Polska, Slovenska, Španělska a Kolumbie, aby v nádherném 
prostředí studovny FF OU společně se zástupci všech českých 
hispanistických pracovišť zhodnotili vývoj těchto studií u nás. 
V  rámci vědecké konference nazvané „Caminos del hispa‑
nismo“ – první tohoto typu na FF OU – měli účastníci mož‑
nost vyslechnout si více než 40 příspěvků z oblasti španělské 
lingvistiky, španělsky psaných literatur a translatologie.

Kongres byl zahájen Jeho Excelencí Pedrem Calvo Sotelo 
Ibáñez Martínem, velvyslancem Španělského království 
v Praze, a doc. Mgr. Petrem Kopeckým, Ph.D., proděkanem 
naší fakulty. Součástí zahájení bylo také malé „hommage“ 
profesorovi PhDr.  Lubomíru Bartošovi,  CSc., který s  naší 
katedrou spojil více než dvacet let své pedagogické a vědecké 
práce a tento rok odešel do zaslouženého důchodu. Členové 
katedry chtěli takto poděkovat svému kolegovi, kterému vděčí 
za mnohé jak na poli vědeckém, tak především v oblasti lid‑
ské. Setkání s touto žijící legendou české hispanistiky bylo pro 
mnohé účastníky konference velmi dojemné.

K vzácným hostům konference lze bezesporu počítat také 
prof. dr hab. Piotra Sawického, který na naší katedře předná‑
šel po mnoho let španělskou literaturu a bez jehož přičinění by 
hispanistická studia v Ostravě nedosáhla takové úrovně. Na‑
ším dalším vzácným hostem byl prof. Dr. José Ramón Gonzá‑
lez García, prorektor univerzity ve Valladolidu, který přednesl 
úvodní plenární přednášku o španělské neprávem zapomenu‑
té literatuře reflektující první světovou válku. Druhou plenár‑
ní přednášku měl významný španělský lingvista Dr. Tomás 
Jiménez Juliá z univerzity v Santiagu de Compostela, jenž na 
příkladech zdůraznil analytický charakter španělského jazyka 
ve srovnání s jazyky germánskými.

Organizační výbor konference složený z pracovníků oddě‑
lení španělštiny katedry romanistiky ve spolupráci s Europe 
Direct připravil pro účastníky symposia také řadu „nevě‑
deckých“ aktivit. V rámci slavnostního rautu v Divadelním 
klubu NDM ukázala Hana Iridiani, absolventka ostravské 
hispanistiky, že spolu se svou hudební skupinou patří v inter‑
pretaci flamenka k evropské špičce. Následně si na samotném 
vrcholku ostravské radniční věže mohli hispanisté ověřit, že 
Ostrava je skutečně zelené město, a  také vychutnat sklenič‑
ku šampaňského otevřeného starofrancouzskou technikou 
zvanou sabráž. Slavnostní večeře v  srdci Stodolní obohatila 
nejednoho účastníka nevšedními zážitky. Mezi kulturními 
akcemi nemohla pochopitelně chybět ani prohlídka Dolní ob‑
lasti Vítkovic.

Právě lidský a  společenský rozměr konference byl přida‑
nou hodnotou k jinak velmi vysoké vědecké úrovni. Příspěv‑
ky budou příští rok publikovány ve dvou speciálních číslech 
fakultního časopisu Studia Romanistica. Hispanisté si tedy 
z Ostravy neodvážejí jen spoustu krásných zážitků, ale také 
několik bodů RIV.

Jan MLČOCH

Profesoři Sawicki a Bartoš, kteří mají obří zásluhu 
na rozvoji ostravské hispanistiky. Autor fotografií: 
Maksymilian Drozdowicz

Přednáší prof. José Ramón Gonzáles García, 
prorektor Valladolidské univerzity

Ostravská hispanistika pořádala svůj první 
mezinárodní vědecký kongres: Caminos del 
hispanismo 13. – 15. října 2016
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Novinky nakladatelství ACADEMIA

Děkan FF prof. Zářický a redakce Listů FF zvou všechny studenty a přednášející
na slavnostní křest výjimečné knihy

Václav Moravec: 
MÉDIA V TEKUTÝCH ČASECH

Po slavnostním křtu pronese PhDr. Václav Moravec, Ph.D, 
přednášku na téma

Média v tekutých časech

Kdy: v pondělí dne 7. listopadu od 12.00 do 14.00 hod.
Kde: posluchárna E 304 (alias „Velká posluchárna“, budova E)

Zve: děkanát a redakce Listů FF

O základech teorie jazyka
— Louis Hjelmslev

Kniha O  základech teorie jazyka, stěžejní práce dánského 
lingvisty Louise Hjelmsleva (1899–1965), je jedním z největ‑
ších a dodnes nejvlivnějších děl světové lingvistiky. Autor byl 
představitelem kodaňského strukturalismu, který vznikl v ná‑
vaznosti na pražskou školu (s níž měl Hjelmslev čilé vztahy). 
V  této knize, přeložené do mnoha jazyků, shrnul své snahy 
o tzv. glosématický pohled na jazyk. Pojem glosématika je od‑
vozen od řeckého výrazu glosa, který Hjelmslev „chápal jako 
to, co existuje v jazyce zcela nezávisle na čemkoliv mimo něj 
a jen pomocí jazyka a jeho prostředků je vydělitelné“, jak píše 
František Čermák v závěrečné studii. Český překlad Františka 
Čermáka vyšel poprvé v malém nákladu v roce 1972. Nynější 
druhé, revidované a upravené české vydání překladatel doplnil 
různočtením z posledního amerického vydání, připojil svou 
vlastní studii o autorovi a glosématice a překlad jedné men‑
ší, ale zásadní studie Louise Hjelmsleva, rozšířil bibliografii 
a přepracoval poznámky. Vychází v edici Europa.

Protektorátem po stopách parašutistů
— Pavel Šmejkal

Kniha seznamuje čtenáře s  místy, která jsou spojena s  vý‑
sadky vyslanými v  době druhé světové války z  Velké Britá‑
nie na území Protektorátu Čechy a  Morava. Jde o  místa, 
obce, města či celé oblasti, v  nichž výsadky přistály a  kde 
jejich členové působili. Kromě činnosti samotných parašu‑
tistů je pozornost zaměřena i  na osoby z  řad domácích od‑
bojářů ve velké míře se rekrutujících z řad sokolů či vojáků, 
kteří z určitých důvodů neodešli bojovat za hranice a za bi‑
tevní pole si zvolili okupovanou vlast. Výsledkem spoluprá‑
ce domácích odbojových struktur a vojáků vyslaných z Lon‑
dýna byla i jedna z nejvýznamnějších operací druhé světové 
války – operace Anthropoid, během níž se podařilo odstra‑
nit zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 
Vychází v edici Průvodce.

Připravila Eva MRHAČOVÁ
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V uplynulém roce jste si mohli v Listech FF přečíst, že naše filo-
zofická fakulta má v rámci univerzity prvenství: v kvalitě a služ-
bách studovny, ve vydavatelské činnosti, v počtu RIVů.

Ale kvalita fakulty se projevuje i v tom, kolik jejích absolven-
tů dosáhne postupně takové úrovně, že je schopno odborně a or-
ganizačně vést jednotlivá oddělení fakulty anebo fakultu celou.

Zde je seznam absolventů naší fakulty, kteří působí/působili 
ve vedoucích funkcích na naší fakultě/univerzitě:

 » prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan FF, absolvent naší 
katedry historie,

 » doc.  Mgr.  Petr Kopecký,  Ph.D., proděkan FF, absolvent 
naší katedry anglistiky a amerikanistiky,

 » doc.  Mgr.  Jan Malura,  Ph.D., exproděkan FF a  vedoucí 
katedry české literatury (a čekatel na jmenování profesorem!), 
absolvent naší katedry české literatury,

 » doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D., vedoucí katedry historie, 
absolvent naší katedry historie,

 » doc.  PaedDr. Iva Málková,  Ph.D., exprorektorka OU 
a nově jmenovaná členka Národního akreditačního úřadu, ab-
solventka naší katedry českého jazyka a literatury,

 » PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., vedoucí katedry slavistiky, absol-
vent naší katedry slavistiky

 » doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D., vedoucí oddělení rusistiky ka-
tedry slavistiky

 » Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., vedoucí katedry anglistiky 
a amerikanistiky, absolventka naší katedry anglistiky a ameri-
kanistiky.

O těchto osobnostech se nyní v oddíle Ze života našich absol‑
ventů budete dovídat více.

ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ

1. 11. v 18:00
Olga Lomová: Pohled do rozporuplného světa – 
nad českými překlady děl moderních čínských 
autorů

Olga Lomová je česká sinoložka a překladatelka z čínštiny. Ve 
své práci se zaměřuje na čínskou raně středověkou (tchang‑
skou) literaturu, překládá i moderní díla. Věnuje se publicisti‑
ce, píše mimo jiné do Literárních novin a Respektu. Pořádáme 
ve spolupráci s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity.

11. 11. v 18:00
Eduard Ovčáček: SLOVA ZNOVA SLOVA  – 
křest knihy

Úvodní slovo pronesou Eduard Ovčáček a Iva Málková. Pub‑
likace výtvarného umělce Eduarda Ovčáčka s názvem SLOVA 
ZNOVA SLOVA je zaměřena na autorovu vlastní poezii, které se 
vedle své výtvarné činnosti věnoval od poloviny 50. let minulé‑
ho století do současnosti a která dosud nebyla publikována. Tex‑
tovou část doprovázejí autorovy vlastní kresby, grafika a koláže.

Svými texty do publikace SLOVA ZNOVA SLOVA přispě‑
ly doc. PaeDr. Iva Málková, Ph.D. (Poezie Eduarda Ovčáčka) 
a MgA. Jana Šindelová, Ph.D. (Úvod).

Knihu vydala Ostravská univerzita – Fakulta umění, tisk 
knihy byl podpořen dotací Statutárního města Ostravy.

Eduard Ovčáček (1933) patří mezi nejznámější ostravské 
výtvarné umělce. Za svůj celoživotní přínos v oblasti umění 
byl v  roce 2008 oceněn Cenou města Ostravy. Významnou 
měrou se podílel na rozvoji uměleckého života v Ostravě, jeho 
jméno je v  oblasti výtvarného umění ve světovém kontextu 
trvale spojováno s významnou etapou strukturální abstrakce 
i nové figurace. Je předním představitelem světového umělec‑
kého směru lettrismu a jeho dílo je pravidelně zařazováno do 
zahraničních publikací o  tomto uměleckém směru. Po roce 

1989 se postavil do čela snah o založení a profilaci vysokoškol‑
ského výtvarného uměleckého studia na Ostravské univerzitě 
a byl jedním ze zakladatelů ostravské Fakulty umění. Eduard 
Ovčáček je nositelem řady prestižních uměleckých ocenění.

22. 11. v 18:00
Radovan Lipus: ŠUMNÉ STOPY V RUMUNSKU
Přednáška režiséra Radovana Lipuse o působení 
českých architektů v Rumunsku.

Vypravíme se do divukrásné a rozlehlé balkánské země, kde 
své šumné otisky zanechal především významný tvůrce Karel 
Zdeněk Líman (1855–1929) rodák z Mladé Boleslavi a později 
dvorní architekt rumunského královského dvora. Jeho impe‑
rátorské rezidence – zámky Peleš a Pelišor v mondénním hor‑
ském letovisku Sinaia jsou dodnes právem nazývány perlami 
Karpat. Svůj nevšední cit pro propojení historického tvaro‑
sloví a požadavky na soudobé bydlení osvědčil také na rekon‑
strukci nejnavštěvovanější rumunské památky – hradu Bran 
nedaleko Brašova pro královnu Marii.

Vybrala Eva MRHAČOVÁ

Z programu Fiducie na měsíc listopad 2016
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Já bohužel nemám schopnost zapamatovat si letopočty. Zda 
se něco událo 1415 nebo 1516, je mi v zásadě jedno. Historici 
evidentně takovou potíž nemají, data událostí a  narození ze 
sebe sypou bez nadechnutí. Kdy jste v  sobě objevil schopnost 
tezaurovat v  hlavě všechna data a  historické souvislosti a  jít 
studovat historii?
Je pravdou, že existuje určitá specifická skupina „historiků“, 
kteří si zakládají na ryze encyklopedických znalostech, často 
sedřených až na dřeň, připomínajících tolik oblíbenou příruč‑
ku „Tři tečky v datech“. Historie ale není právem považová‑
na za „nejsložitější“ vědu proto, že si někdo zapamatuje výčet 
dat. Historie nemá na rozdíl od přírodních či technických věd 
možnost pokusu, ani jako některé vědy společenské se nemů‑
že opřít o „terénní“ výzkum. Historik musí vzorek, se kterým 
pracuje, látku kterou zpracovává, uchopit prostřednictvím 
zprostředkovaných informací, které musí podrobit vědecké 
kritice a přidat „něco“ ze sebe. A to „něco“ je právě to, co odli‑
šuje dobrého historika od průměrného.

Která historická událost, světová nebo česká, ve vás vzbudila 
takové emoce, že jste sháněl a do hloubky studoval veškerou lit-
eraturu o ní?
To se musíme vrátit do dob dávno minulých, kdy jsem ještě 
nemusel do hloubky studovat témata, která mi až tak blízká 
nebyla, resp. měl čas na ta, kterým jsem se věnoval rád. Vel‑
ké emoce ve mně bezpochyby vyvolalo slovanské pohanství, 
kdy jsem se zájmem přelouskal i  taková díla jako „Pierwsze 
państwo słowiańskie. Państwo Samona“ Gerarda Labudy nebo 
„České pohanství“ Záviše Kalandry, ale to už brzy bude čtvrt 
století :)
Kdybyste měl tu moc, jak byste se svými historickými znalostmi 
a zkušenostmi řešil současnou situaci Evropy?
Říká se, že historii jdou velmi často studovat lidé, kteří mají 
velké státotvorné ambice, což mj. dokládá i výrazné zastoupe‑
ní historiků, tzn. těch, kteří vystudovali historii, mezi nejmoc‑
nějšími lidmi světa. A jelikož ani já nejsem výjimkou, tak bych 
to s tou Evropou a světem viděl asi takto… Tak takto teda ne! 

Samozřejmě, není asi na světě člověka, který by se někdy ne‑
přistihnul u toho, když si v duchu říká „já na místě toho či té 
bych udělal to či ono jinak a lépe“. Nechybí ani pokusy, jak se 
s ideální formou vlády vypořádat. Issak Asimov dokonce ve 
svém druhém díle Nadace, v povídce Mezek, formuloval zá‑
sady nového vědního oboru „psychohistorie“, disciplíny, která 
má díky zpracování všech dostupných dat zamezit opakování 
chyb minulých. Ale to je sci ‑fi, a ani zde se tento „velký záměr“ 
poté, co se na scéně objeví mutant Mezek, uskutečnit nepodaří.

Máte čas na nějaké koníčky?
Mám rád svou práci, a to nejen historii, byť jako formu odpo‑
činku preferuji spíše její lehčí formy jako sledování historic‑
kých filmů či dokumentů, ale také, jak říká paní Ofka v Noci 
na Karlštejně, to „všeliké hemžení“, které je spojeno s chodem 
fakulty a univerzity. Volný čas se snažím trávit se synem Hon‑
zou, rád si zajdu na procházku s přítelkyní Markétou a psem 
Brunem, a pokud ještě nějaká ta chvilka volna zbyde, tak si po 
večerech trochu plastikově zamodelařím.

Vaše oblíbené jídlo/Váš oblíbený romanopisec?
Jelikož odpovědí na první otázku bych se mohl dostat do „Po‑
řadu“ Luďka Staňka a  navíc bych ztratil přízeň vegetariánů 
a zejména vegetariánek, a otázka druhá by si vyžádala příliš 
mnoho prostoru, položím si otázku sám: Váš oblíbený film? 
Jako mladistvý intelektuál (zasvěcení zde jistě odhalili naráž‑
ku na absolventský film Štěpána Kopřivy a Marka Dobeše „Byl 
jsem mladistvým intelektuálem“) bych odpověděl něco jako 
Markéta Lazarová, Sedmá pečeť či Údolí včel. Ač mám tyto fil‑
my dodnes rád, bude moje dnešní odpověď minimálně o tři 
fousy přízemnější. Dnes mezi moje favority patří filmy jako 
steampunková Liga výjimečných, John Carter: Mezi dvěma svě-
ty nebo ze starších pak nepřekonatelný Conan barbar!

Nic z toho neznám. Inu, už nejsem „mladistvá intelektuálka“. 
Každopádně moc děkuji za odpovědi.

Eva MRHAČOVÁ

Rozhovor s děkanem FF, prof. Alešem Zářickým

jak to myslí?
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Díl II. Šternberkové

Šternberkové se řadí od nepaměti mezi nejstarší české šlechtic‑
ké rody. Svůj původ odvozují od Diviše z Divišova, který je již 
roku 1130 uváděn jako přítel a rádce knížete Soběslava I. Pak 
následuje celá řada významných dvořanů, církevních hodnostá‑
řů a vojevůdců, jejichž přídomek „ze Šternberka“ je odvozen od 
majestátního hradu vypínajícího se od roku 1241 nad řekou Sá‑
zavou. Nebýt únorových událostí roku 1948, stal by se současný 
majitel Českého Šternberka Zdeněk Šternberk (1923) po svém 
příbuzném a otci jediné dcery Diany Leopoldovi (1896–1957) 
hlavou celého rodu. Komunistický převrat a události po něm 
následující však zapříčinily, že se jeho životní cesty ubíraly zcela 
jiným směrem. Nejstarší syn Jiřího ze Šternberka (1888–1965) 
a Kunhuty rozené Mensdorff ‑Pouilly (1899–1989) prožil spo‑
lečně s osmi sourozenci nádherné dětství na Českém Šternber‑
ku. Domácí výchovu s každoročním prověřováním vědomostí 
v místní obecné škole a později na arcibiskupském gymnáziu 
v Bubenči vyměnil Zdeněk Šternberk již ve čtrnácti letech za 
byt v Praze a studium na Vančurově smíchovském gymnáziu. 
V  hlavním městě prožil mladý gymnazista také mnichovské 
dny a  okupaci, během které došlo vzhledem k  neloajálnímu 
postoji Zdeňkova otce vůči nacistům k  zabavení rodového 
majetku a  jeho svěření do rukou aktivního člena SS. Válečný 
maturant, jehož otec mezitím pracoval jako hlídač na stavbě, 
nastoupil jako referent Ústředního svazu řemesel v paláci Koru‑
na na Václavském náměstí. Přiděloval řemeslníky na práci při 
odstraňování škod způsobených leteckými nálety a  současně 
díky své perfektní němčině přemlouval německé zaměstnance 
pracovního úřadu, aby ponechali zejména otce od rodin doma 
v Čechách a nenasazovali je na práci v Říši. V květnu 1945 pro‑
žil mladý šlechtic pražské povstání a oboustranné národnostní 
běsnění. Když po válce Šternberkům vrátili majetek a pan hra‑
bě byl díky paradoxům doby zvolen předsedou MNV, zapsal 
se jeho nejstarší syn, kterého mezitím kvůli třídnímu původu 
vyhodili od pohovoru na nově zřízené Zemědělské a lesnické 
fakultě v  pražském Suchdole, na Právnickou fakultu Univer‑
zity Karlovy. Když jej po studentských prověrkách vyhodili 
i odtamtud, odvolal se, a na škole směl zůstat ještě necelý rok. 
K závěrečným zkouškám a následné promoci však již připuš‑
těn nebyl. Svůj odpor vůči nastupujícímu totalitnímu režimu 
dokázal Zdeněk Šternberk vedle účasti na řadě demonstrací 
a  na slavném pochodu studentů za prezidentem Benešem na 
Hrad také zapojením se do skupiny ilegálních převaděčů. Přes 
kontakty v pražském kadeřnictví Ferkl ‑Mandl se mu podaři‑

lo zajistit bezpečný přechod řady známých včetně svých dvou 
mladších bratrů do Bavorska a za hranice propašoval také dopis 
kardinála Berana papeži o stavu církve v Čechách po komunis‑
tickém převratu. Když celá záležitost málem praskla, zvažoval 
Zdeněk prvně v životě emigraci. Bezmoc rodičů a strach o ně 
jej však přiměly zůstat v Československu a před jistým vězením 
se zachránit dobrovolným vstupem do armády. Od dělostře‑
leckého pluku v Litoměřicích byl čerstvý branec brzy převelen 
k pomocným technickým praporům do Hrdkovky u Duchcova, 
kde se na dole Prezident Gottwald stejně jako později na Ve‑
ledole Československé armády v Karviné živil jako horník. Za 
možnost svléknout vojenský mundúr a ve snaze dostat se mezi 
tzv. „slušné“ lidi si Zdeněk práci v těžkém průmyslu prodloužil 
o další tři roky, po které pracoval jako bagrista na Ostravsku. 
Když se jako „očištěný“ a čerstvě ženatý muž (v květnu 1955 se 
oženil s hraběnkou Alžbětou Hrubou z Jelení, roč. 1929) vrátil 
v polovině 50. let do Prahy, následovaly marné pokusy o získání 
slušného povolání. Teprve díky přímluvě známého se Zdeňkovi 
podařilo získat místo kulisáka v Hudebním divadle v Karlíně. 
Vydržel tam dvanáct let a přes oponáře a stropmistra se vypra‑
coval až na zástupce jevištního mistra. V té době byl pod stálým 
dohledem Státní bezpečnosti, která jej drastickým způsobem 
psychicky týrala a nutila ke spolupráci. Když se zhroutil, rozho‑
dl se po srpnu 1968 odejít s manželkou a dvanáctiletým synem 
do exilu. Ve Vídni, kam se dostali přes Bavorsko, pracoval Zde‑
něk v potravinářském koncernu, ve kterém se časem vypracoval 
až na místo zástupce generálního ředitele. Na počátku 90. let se 
vrátil do Čech a ujal se správy rodového majetku. Za své celo‑
životní postoje obdržel v roce 2005 z rukou prezidenta státní 
vyznamenání – Medaili Za zásluhy II. stupně.

Kamil RODAN

ČESKÁ ŠLECHTA  aneb PŘÍKLADY
HODNÉ NÁSLEDOVÁNÍ

Zdeněk Šternberk (1923)

Český Šternberk
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Společné prohlášení čtyř ústavních činitelů o  pragmatické 
podpoře a loajalitě k Čínské lidové republice vyvolalo vlnu ne‑
vole nejen na akademické půdě. „Dalajláma je symbolickým 
představitelem ochrany lidských práv a  zachování kulturní 
identity národů. A  právě Česká republika by s  ohledem na 
svou historii a odkaz prvního demokratického prezidenta Vác‑
lava Havla měla tyto myšlenky podporovat,“ komentuje jed‑
nání politiků rektor Ostravské univerzity, profesor Jan Lata.

Ostravská univerzita: dne 19. října 2016 spustila ze své rek‑
torátní budovy na ulici Dvořákova tibetskou vlajku, a to přes‑
ně a také symbolicky v 11.55 („za pět dvanáct“).

„Dalajláma je člověk hlásající toleranci a  vstřícnost. Jeho 
postoj je v naprosté většině v souladu se snahami a cíli akade‑
mického prostředí. Mimo jiné řekl: ‚Naše planeta nepotřebuje 
víc úspěšných lidí. Zoufale potřebuje ty, kteří tvoří mír, léčí, 
obnovují, vyprávějí příběhy a milují vše živé.’ O to by se měla 

snažit celá společnost. Záměna ideálů za čirý pragmatismus je 
cesta do pekel,“ dodává rektor OU, prof. Lata.

Tímto způsobem protestují univerzity po celé republice – 
odezvu tedy jednání Hradu nemá jen v médiích, na veřejnosti 
a v Parlamentu, ale také na akademické půdě.

Adam SOUSTRUŽNÍK

Dnešní úloha básníka
„Básník dnes znamená hovno.“
Pravděpodobně nejznámější českou básní, kterou – do jedno‑
ho – zná každý občan České republiky, je text naší státní hym‑
ny – Kde domov můj. Text je útržkem z poměrně marginální 
hry významného českého spisovatele doby národního obro‑
zení v první polovině devatenáctého století – Josefa Kajetána 
Tyla. Text české národní hymny začíná příznačně řečnickou 
otázkou „Kde domov můj“ a následně se onen takřka milto‑
novský ztracený ráj mélicky ve zkratce popisuje. Paradoxním 
na tom všem je, že tento text zpívá slepý houslista Mareš, pro 
nějž je vše v onom textu tragicky nedosažitelné a svým způso‑
bem chimérické. Text této písně je spíše symbolem, znakem, 
který odkazuje na humanitní ideály ani ne tak národa, jako 
spíše obyčejného, individuálního, svobodného a křehkého člo‑
věka a na jeho nekonečnou a marnou touhu po domově.

Při sledování televizního zpravodajství můj pohled padl na 
dva ožralé „slušné“ české občany, kteří ostentativně do kamer 
nejrůznějších médií vyřvávali se slinami u huby hymnu Kde 
domov můj. Po chvíli mě nějací další občané přesvědčova‑
li o tom, že zde neexistuje „nic než národ“ a že patří „Čechy 
Čechům“. Na dalším záběru žena se symbolem neonacistické 
kapely Ortel na triku a se stejným ortelem na jazyku mluvila 
o sociální bídě, ve které tady žijeme. Jsme na tom prý úplně 
stejně jako imigranti, a proto je zde za žádnou cenu nebude‑
me živit. Bylo vidět, že ti lidé mají jasno. Mají jasno v chápání 
světa, který jim definuje bezútěšný sociální prostor, ve kterém 
často musí existovat. Jako únik z  tohoto světa si zvolili cosi, 
co ospravedlní jejich jednání. Systémové ospravedlnění se po 
celé minulé století nacházelo zejména ve špatné sociální situ‑

aci obyvatelstva, v jehož jménu se pak využívalo takzvaného 
realistického myšlení, v jehož rámci lze kohokoli vyhnat, po‑
věsit na šibenici nebo rovnou zplynovat.

V přísně realistickém myšlení si pak každý může vykládat 
naši hymnu – vlastně nejznámější český reprezentativní text 
ve světě – fašisticky, aniž by si uvědomil její křehkost a exis‑
tenciální otevřenost, která vede dialog s věčným lidským údě‑
lem nejistoty a koneckonců i s jeho konečností a smrtelností. 
Tato báseň tedy stojí v neprospěch oněch – jak si sami říkají – 
slušných českých občanů, kteří – bohužel ovlivněni onou špat‑
nou soudobou sociální a  politickou situací a  hitlerovskými 
demagogy – s tímto textem na ústech protestují proti uprch‑
líkům. Jak už jsem výše naznačil – text naší hymny je vlastně 
báseň, jejíž otevřený smysl je veřejností mnohdy účelově dez‑
interpretován. Současným úkolem básníka a spisovatele vůbec 
(jakkoli máme tragické historické zkušenosti s  úkolováním, 
angažováním, tendenčností a závazky v literatuře, které byly 
mnohdy mimoesteticky zneužívány) je opět veřejnosti připo‑
menout onu křehkost člověka a jeho potřebu naděje, která je 
pro všechny lidi na světě stejná.

Velký český básník Antonín Sova prý řekl ve dvacátých le‑
tech dvacátého století mladému básnickému adeptu, a později 
největšímu básníku tohoto století, Vladimíru Holanovi, když 
mu sháněl práci, že „básník dnes znamená hovno.“ Co na to 
můžeme říci dnes – takřka sto let po těchto slovech? Básník 
pořád znamená hovno, ale má tu výhodu, že se může právě 
proto ztotožnit ve svém „postavení“ s lidmi, kteří pro naši spo‑
lečnost znamenají ještě méně.

Roman POLÁCH (*1986, autor je doktorand na Filozofické 
fakultě Ostravské univerzity a básník). Text byl pronesen v září 

roku 2015 na básnickém festivalu ve Velenje ve Slovinsku.

ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ

Aktuálně


