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Poklady Evropských galerií a muzeí
Uffizi Florencie
Galleria degli Uffizi ve Florencii je jednou z  nejznámějších galerií na 
světě, která představuje výtvarnou tvorbu od antického Říma až po ba‑
roko. Hlavní jádro sbírek ale tvoří naprosto výjimečná renesanční díla. 
Svou nádherou uchvátí díla starých toskánských mistrů 13. a 14. století 
(Cimabue, Giotto, Duccio di Boninsegna, Simone Martini). Vedle děl nej‑
významnějších florentských malířů (Lippi, Botticelli, Leonardo) pak mů‑
žeme obdivovat i práce mistrů proslulé benátské školy 16. století (Bellini, 
Girgione, Tizian, Tintoretto), které je možné porovnávat s uměleckými 
skvosty florentské školy stejného období (Raffael, Bronzino, Michelangelo).

Stavbu paláce ve tvaru U zahájil v roce 1560 pro Cosima I. Medicej‑
ského slavný italský architekt a životopisec toskánských umělců Giorgio 
Vasari. Původně měly být v paláci, který byl dokončen v roce 1581, umís‑
těny kanceláře (Uffizi). Hned po dokončení stavby bylo východní křídlo 
posledního podlaží určeno galerii, kde byly prezentovány medicejské sbír‑
ky. Byla tak založena nejstarší galerie v Evropě, která se postupně rozšiřo‑
vala do dalších prostor paláce a vedle maleb a soch byly sbírány i kresby, 
vázy nebo etruské bronzy. Do sbírek se postupně dostala i díla předních 
vlámských a německých malířů (Cranach, Dürer, Rubens, Rembrandt).

Od druhé poloviny 20. století je zřejmá snaha o  novou, modernější 
a hlavně mezinárodnější prezentaci uměleckých děl. Zároveň by mělo do‑
jít ke zdvojnásobení výstavní plochy.

Marek ZÁGORA

Tizian, Venuše urbinská (1538)

Filippo Lippi, Madona s dítětem a anděly (kolem 1465)
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Pokyny pro formátování příspěvků
Příspěvky zasílejte ve formátu doc, docx, odt nebo rtf. 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 prosincového čísla zasílejte e ‑mailem na adresu eva.mrhacova@osu.cz nejpozději do 15. 12. 2017. 
Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou do prosincového čísla zařazeny.
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Sandro Botticelli, Zrození Venuše (kolem 1484) Lucas Cranach Starší, Adam a Eva (1528)

Leonardo da Vinci, Zvěstování (kolem 1472)

Albrecht Dürer, Klanění Tří králů (1504)Raffael, Madona se stehlíkem (kolem 1506)
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MŮJ "ERASMOVSKÝ" POBYT

Sandro Botticelli, Primavera (kolem 1482) Caravaggio, Bakchus (kolem 1597)

Studium němčiny na německých univerzitách
Passau + Erfurt
Erasmus? Asi těžko najdeme mezi sebou někoho, kdo neví, co 
se pod tímto slovíčkem skrývá. Podstatně méně je už však lidí, 
kteří odpovědí, že se Erasmu osobně zúčastnili. Co za tím stojí? 
Možná strach z delší doby strávené mimo domov, možná nízké 
sebevědomí, často jsou to však obavy, které považujeme za zcela 
liché. Je škodou naprosto zásadního formátu, že se studenti od 
pobytu v zahraničí nechají odradit tak snadno. Dovolujeme si 
to tvrdit na základě skutečnosti, že jsme se zahraničního stu-
dijního pobytu Erasmus osobně zúčastnili. Odpusťte nám toto 
malé úvodní povzdechnutí a dovolte nyní, abychom vám řekli 
pár slov o našich pobytech v zahraničí, které jsme díky studiu 
na FF OU mohli prožít.

Jmenuji se Jan Münster, na naší fakultě studuji obor Němči-
na ve sféře podnikání a  celý loňský akademický rok 2016/17 
jsem strávil na studijním pobytu v Německu. Hned v úvodu je 
nutné říci, že k Erasmu jsem se dostal „jako slepý k houslím“. 
Ačkoli jsem se o tuto problematiku nikdy nezajímal, tak jsem 
se jednoho listopadového dne roku 2015 z čiré zvědavosti ocitl 
na prezentaci zahraničních pobytů na „E304ce“. Odcházel jsem 
skálopevně přesvědčen o tom, že se Erasmu musím zúčastnit!

V září následujícího roku jsem tedy opravdu usedl v lavicích 
mezinárodně uznávané Universität Passau v Bavorsku. Passau 
je malé německé městečko na hranicích Šumavy a Rakouska. 
Cesta z Ostravy nezabere víc jak sedm hodin, takže v případě, 
že si doma zapomenete třeba kartáček na zuby, tak není moc 
velký problém se pro něj vrátit. Musím říci, že je velmi těž‑
ké o městečku Passau mluvit a popisovat je, neboť jeho kouz‑
lo spočívá v  jeho jedinečné atmosféře, kterou je nutno zažít 
na vlastní kůži. Já se do této atmosféry okamžitě zamiloval. 
Dominantou městečka je katedrála sv. Štěpána, kde nalezne‑

te největší chrámové varhany na světě! Nedaleko katedrály se 
pak stékají tři řeky – Dunaj, Inn a Ilz. Passau se proto přezdívá 
„město tří řek“.

Co se týká výuky na pasovské univerzitě, tak nemohu jinak, 
než chválit. Celý místní kampus je situován do krásného pro‑
středí jen pár kroků od řeky Inn. Všechny budovy jsou posta‑
veny v moderním stylu, v každé budově je umístěna studovna, 
která je schopna pojmout stovky studentů. Velmi oblíbené jsou 
také studentské kavárničky, kam studenti chodí „dobíjet bater‑
ky“. Za zmínku nepochybně stojí budova univerzitní menzy, 
která je opravdovým architektonickým skvostem a hezky tedy 
zapadá do tohoto, již tak dokonalého prostředí.

Ubytován jsem byl na studentských kolejích. Možná by bylo 
dobré na tomto místě popsat, jak vlastně německé koleje vy‑
padají. Naprostým standardem je, že každý student bydlí na 
pokoji sám, má k dispozici vlastní sociální zařízení a sprchu, 
případně malou kuchyňku s ledničkou a mrazničkou. Odpo‑
věď na otázku, zda jsem byl s bydlením v Německu spokojený, 
je tedy jasná. ANO, BYL! A to náramně.

Pro každého studenta, respektive pro jeho rodiče je asi 
velmi důležitá otázka financí. V mém případě jsem v otázce 
financí „vyšel“ naprosto pohádkově. Stipendium mi pokrylo 
téměř veškeré výdaje a dokonce jsem z něho byl schopen finan‑
covat i cestování po Německu.

Co říci závěrem? Napadají mě slova jako senzace, paráda, 
nejlepší rok mého života, nejlepší rozhodnutí mého života 
a jiné další superlativy. Velmi si také vážím postoje naší kated‑
ry germanistiky, která zájemcům o zahraniční pobyt vychází 
maximálně vstříc a podporuje je. Přispívá tak studentům k zís‑
kání nedocenitelných zkušeností a zážitků.
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Přesuneme ‑li se trošku dál na severozápad, ocitneme se v hlav‑
ním a zároveň největším městě Durynska, v Erfurtu, místě, 
kde jsem strávila téměř rok svého života a který nyní nazývám 
svým druhým domovem. Jmenuji se Michaela Čechová a na 
Ostravské univerzitě studuji obor Němčina pro překladatelskou 
praxi. Na Erasmus jsem se dostala především díky podnětu 
mých přátel, kteří mě s neochvějnou vytrvalostí přesvědčovali, 
že to prostě a jednoduše musím taky zkusit. A ono to vyšlo…

Město si mě ihned získalo. Nejprve jsem si všimla krásných 
historických památek, jako je Dóm Panny Marie, Kramář‑
ský most, či citadela Petersberg. Brzy nato mě udivilo, o  jak 
živé a pozitivní město se jedná. Jen stěží byste narazili na po‑
loprázdnou kavárnu či restauraci. A všichni jedí zmrzlinu. Teď 
už vím proč, je výborná.

Poté byl však nejvyšší čas, abych poznala, jak bude vypa‑
dat mé ubytování. Bydlela jsem přímo v kampusu, na koleji, 
kde jsme vždy čtyři studenti sdíleli kuchyň, toaletu a kou‑
pelnu. Vlastní pokoj je v Německu samozřejmostí. Španělka, 
Argentinka, Irka, Češka. Ne, tohle opravdu není začátek vti‑
pu, nýbrž jde o národnosti mých spolubydlících a nejlepších 
kamarádek v jedné osobě. A proč to zmiňuji? Protože Eras‑
mus je především o lidech. A věřte tomu, že jich tam potkáte 
spoustu. A mnoho z nich se stane vašimi přáteli na celý život. 
Díky Erasmu si zlepšíte nejen své jazykové dovednosti, ale 
získáte i řadu pozvánek do celého světa.

Máte strach? To rozhodně nemusíte, nejste v tom totiž sami! 
Zahraničních studentů je v Erfurtu vždy kolem stovky a stará 
se o vás tým z oddělení pro zahraniční vztahy, tzv. Internatio-
nales Büro. Ať už jste ztratili klíče od bytu, máte zdravotní pro‑
blém nebo potřebujete pomoc se zřízením německého konta, 
se vším vám vždy ochotně a rádi pomůžou.

Ještě se pořád bojíte? Bojíte se, že předměty budou příliš 
náročné, že nebudete rozumět, že toho bude příliš? I zde vás 
ráda vyvedu z omylu. V Erfurtu si můžete vybírat předměty 
nejen ze všech fakult, ale jsou tu i předměty, které jsou cíleny 
pouze na „Erasmáky“. A nabídka je široká: od literatury 
přes gramatiku až po předmět, kde vás správně naučí psát 
bakalářské a diplomové práce. Tyto předměty jsou vyučovány 
speciálně vyškolenými lektory, kteří velmi dobře vědí, že jste se 
ocitli sami v cizí zemi. Kolikrát v životě se vám stalo, že by vám 
někdo přinesl do hodiny čerstvě upečenou bábovku s čajem?

Vše je jen o tom, opustit tu v dnešní době tak často omíla‑
nou komfortní zónu. Ale jen tak můžeme něco nového zažít, 
zlepšit si jazykové kompetence, naučit se hospodařit s penězi, 
a kdo ví, třeba se i naučit vařit.

Jak už Honza nastínil, finančně to také zvládnete. Někdy 
je skutečně na místě se zamyslet, zdali si dopřát ještě druhé 
pivko, ale pokud umíte aspoň trošku šetřit, odměnou se vám 
může stát možnost cestovat. Berlín, Hamburk, Lipsko, Brémy, 
Drážďany. Všechna tato města a ještě mnohem víc jsem pro‑
cestovala společně s  ostatními zahraničními studenty. Stačí 
dát jen hlavy dohromady, najít levný hostel a získáte něco ne‑
docenitelného: krásné zážitky.

Jaký je tedy můj závěr? Lituji snad jen jedné věci. A to té, že 
jsem nesebrala odvahu už dříve. Tak nehledejte důvody, proč 
to nejde, hledejte způsoby, jak by to mohlo jít. Netvrdím, že 
to bude vždycky snadné, ale ten výsledek za to rozhodně stojí. 
Jo a nezapomeňte, že pokud se rozhodnete pro Německo, tak 
v neděli jsou všechny obchody zavřené!

Jan MÜNSTER a Michaela ČECHOVÁ,
studenti katedry germanistiky

Dóm Panny Marie (foto: Michaela Čechová)Kramářský most

Pohled na zimní Pasov (foto: Marek Kostov)Kampus univerzity v Pasově (foto: Marek Mašita)
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Filozofická fakulta důstojně oslavila 500 let německé reformace

Dne 31. října časně zrána „přibili“ členové redakce Listů FF na 
tabuli u vchodu do fakulty zprávu o slavném jubileu, ozdobe‑
nou slavnou Lutherovou růží, a plakát s 95 Lutherovými tezemi.

Dne 22.  listopadu se ve fakultní Galerii Na Půdě konala 
vernisáž ke slavné události, na které promluvil přímý účastník 
slavností ve Wittenbergu, Mgr. Jorg Hochfeld (profesor gym‑
názia Pavla Tigrida v Porubě). Jeho text tlumočily studentky 
Žaneta Bačáková a Lenka Bartošová. Zazněla dobová hudba – 
skladby Lutherovy ve ztvárnění Bachově a Haendelově – a bylo 
podáváno dobové pohoštění – wittenberské pivo a klobásy.

Eva MRHAČOVÁ

Martin Luther byl akademické obci představen i jako hudební 
autor – o tom viz následující článek Vladimíra Šilera:

Písně Martina Luthera
Martin Luther úspěšně prosadil své reformní myšlenky také 
díky knihtisku – a hudbě. Měl jazykové nadání a hudební cit. 
Zpěvem rozněcoval víru, jež měla vycházet z horoucího srdce. 
Evangelická bohoslužba je založená na zpěvu lidu, ne chrámo‑
vých zpěváků. Stejný princip uplatnili o sto let dříve husité. Je‑
jich mocný sborový jednohlas zaháněl na útěk křižácká vojska. 
Lutherovy texty kostelních písní mají barvitý jazyk a výraznou 
emotivní poetiku. Ďábel je nebezpečný svůdce, ale Bůh moc‑
nější ochránce. Vytištěné ve formě letáku, s  dřevorytovými 
Dürerovými obrázky, sloužily lidu jako drobná devotionálie, 
individuálně cílená, rozvíjející sdílenou i osobní víru. (Dnes 
bychom asi za analogii označili komiksy a písničky s kytarou.)

Luther navázal na klasický středověký gregoriánský chorál, 
ale dokázal využít i  jednoduchého vícehlasu, jaký zvládnou 
laici. Údajně prý adaptoval také zlidovělé písně, snad i hos‑

FILOZOFICKÁ FAKULTA 
V MĚSÍCI LISTOPADU
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podské. Nepochybně fungoval opačný průběh  – jeho písně 
zdomácněly. Například tu nejslavnější – Ein feste Burg, Hrad 
přepevný je Pán Bůh náš, – zařadily do svých kostelních zpěv‑
níků i jiné církve, včetně katolické. V Německu se stala ikonic‑
kou národní písní. Asi jako u nás Husova Jezu Kriste, štědrý 
kněže, nebo husitský chorál Ktož jsú Boží bojovníci.

Píseň Hrad přepevný, ale i jiné Lutherovy písně, v průběhu 
věků po svém adaptovali různí skladatelé a interpreti. Slavné 
jsou úpravy Bachovy, Händelovy, Telemannovy nebo Regero‑
vy. Staromilci ale tvrdí, že evangelické písně mají sloužit zbož‑
nosti, ne artificálnímu potěšení. Zvuk barokních varhan a ma‑
tematický princip kánonů prý jim nesvědčí. Ale v  letošním 
jubilejním roce se v Německu píseň vesele hrála i v  jazzové, 
a dokonce v rouhačsky zrapované podobě. Při naší vernisáži 
zazněly písně v podání, které se snaží o zachování původního 
Lutherova záměru, ale i v pozdějších úpravách, jež už se mezi‑
tím také staly klasickými.

Lutherovo cílené a promyšlené užití hudby a zpěvu pro ob‑
novu pravé křesťanské víry je originální. Je to podle něj živý 
hlas evangelia, přímé pokračování teologie. Podobně ale s pís‑
ní pracovali už dříve husité a Jednota bratrská. K účinku hud‑
by na lidskou psychiku Luther říká: „Můžeš něco účinnějšího 
nalézt než hudbu? Neboť nic na zemi není silnějšího než Musi-
ca, která mění veselé v smutné, smutné ve veselé, ze zoufalých 
činí odvážné a srdnaté, pyšné přináší k pokoře, zklidňuje přeh-
nanou vroucí lásku, zmenšuje závist a nenávist.“

Vladimír ŠILER

Jak čelit manipulacím a dezinformacím? Pohled profesora 
z Harvardovy univerzity
Postfaktická či postpravdivá doba, falešné zprávy, dezinfor‑
mace, mediální manipulace. Všechny tyto výrazy stále častěji 
přicházejí na přetřes v odborných i novinářských textech. Slov‑
ní spojení „falešné zprávy“ (anglicky „fake news“) se dokonce 
v  některých anketách stalo výrazem roku 2016 (např.  podle 
tvůrců australského slovníku Macquarie), zatímco podle auto‑
rů a editorů Oxfordského slovníku nejlépe zachycuje intelektu‑
ální atmosféru a směřování téhož roku výraz „postpravdivý“. 
Ten označuje prostředí, v němž mají fakta menší dopad na ná‑
zory veřejnosti než apely na city a osobní přesvědčení. I o této 
dramatické proměně veřejné debaty v posledních dvou letech 
hovořil 11.–12.  října v  Centru PANT a  poté i  na FF Ostrav‑
ské univerzity profesor Thomas Nichols. Nouzi o posluchače 
pan profesor neměl, na besedě i na přednášce bylo plno. Pro ty, 
kteří se o téma zajímají, ale na žádnou z akcí dorazit nemohli, 
přináším alespoň něco z vlastních poznámek.

Smrt odbornosti
Smrt odbornosti, tak zní titul poslední knihy profesora Ni‑

cholase (celý název je The Death of Expertise: The Campaign 
Against Established Knowledge and Why It Matters), která vy‑
šla na počátku tohoto roku v nakladatelství Oxford Universi‑
ty Press a během krátké doby se jí dostalo překladu do sedmi 
jazyků (včetně ruštiny a čínštiny). Jak napovídá název, kniha 

pojednává o  rostoucí nespokojenosti nejen s  politickým es‑
tablishmentem, ale také s etablovanými odborníky či vědecký‑
mi elitami. V USA se stále více nahlíží na nevědomost jako na 
ctnost a odmítání rad od expertů je vnímáno jako prosazování 
autonomie a nezávislosti na elitách. V uvedené knize Nichols 
píše: „Vztah mezi experty a občany je postaven na vzájemné 
úctě a důvěře. Jakmile dojde k jejich narušení, tyto dvě skupiny 
mezi sebou začnou bojovat a první obětí se stává demokracie, 
která se zvrhne ve vládu davu nebo elitářskou technokracii.“ 
Snad není ani třeba dodávat, že jisté náznaky tohoto procesu 
lze pozorovat i v Evropě, tu střední nevyjímaje.

Soumrak věcnosti a objektivity
Je nabíledni, že rostoucí nedůvěra v odborníky je živnou pů‑

dou pro populismus. V mediálním prostoru i v politice lze sle‑
dovat rozostřování hranice mezi názory a fakty. (Nejen) Ame‑
ričané ztrácejí schopnost i  ochotu rozlišovat mezi popisem 
reality a její účelovou interpretací. Profesor Nichols tento trend 
dokumentoval na způsobu komunikace prezidenta Trumpa, 
který si z Twitteru udělal hlavní komunikační kanál. Skrze něj 
každé ráno vypouští do světa své názory, jeho faktická tvrze‑
ní následně média podrobují kontrole (tzv. fakt ‑checking), za 
což si nakonec vyslouží od prezidenta nálepku „fake news“. 
Faktická přesnost a vyváženost jsou v politickém i medi‑

fota: Dmytro Klymenko
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álním diskurzu na ústupu, protože hlavními kritérii úspěchu 
se stávají rychlost a atraktivita sdělení. „Šílená tvrzení prezi‑
denta Trumpa snadno získávají publicitu“, konstatuje profesor 
Nichols, který je mimochodem tradiční volič Republikánské 
strany, za niž současný prezident kandidoval. Trump je do‑
kladem i dalšího problematického fenoménu, o němž byla na 
přednášce řeč. Jde o zapojení celebrit do politiky. Jejich hlas 
jde často slyšet více než vyjádření mnohem povolanějších. Jako 
bychom přestali rozlišovat mezi osobnostmi známými a sku‑
tečně významnými.

Bubliny na sociálních sítích
Sociální sítě zásadně mění svět médií i způsob, jakým ko‑

munikujeme. Ve svém článku, jenž vyšel v  časopise Foreign 
Affairs, Thomas Nichols píše, že internet utváří společenství 
podobně smýšlejících lidí, kteří si jen potvrzují to, čemu věří 
a nechtějí si svou „víru“ nechat nijak narušit. Sociální média 
jen zesilují tuto ozvěnu, a miliony Američanů se tak zakopávají 
ještě hlouběji do svých politických a intelektuálních zákopů. 
Přirozenou tendenci vyhledávat informace, které člověka utvr‑
zují v jeho přesvědčení, nová média umocňují. Podle profesora 
Nicholse existuje také korelace mezi metakognicí (schopnost 
kritického odstupu a sebereflexe) a schopnostmi a znalostmi. 
Jinými slovy, čím méně má člověk znalostí a dovedností, tím 
více je přesvědčený o vlastní pravdě.

Dezinformace
Slovo dezinformace se táhlo přednáškou na FF OU jako čer‑

vená nit. Profesor Nichols názorně ukázal, jak vzniká dezin‑
formační kampaň. Rychlost a lehkost, s jakou se manipulativní 
zprávy šíří ve virtuálním prostoru, je zarážející. Na několika 
konkrétních případech demonstroval mechanismy „putinov‑
ské“ propagandy (jako znalec Ruska a  stoupenec pravoslaví 
odmítá sousloví „ruská propaganda“), která vytváří obraz 
světa, v němž je Západ zkorumpovaný a Rusko naopak zcela 
normální. Na rozdíl od dob Sovětského svazu putinovská pro‑
paganda spočívá ve vytváření často protichůdných zpráv, které 
mají za cíl vzbudit zejména u obyvatel západních zemí dojem, 
že už nelze věřit nikomu a ničemu. Na dotaz jednoho z přítom‑
ných studentů ohledně státem podporovaných dezinformač‑
ních kampaní v USA Nichols odvětil, že v jeho zemi je nesrov‑
natelně těžší produkovat klamavé a manipulativní informace, 
aniž by při tom autora informací svobodná média nepřistihla.

(Jak rozpoznat) falešné zprávy?
Tak jako v akademickém psaní, i v žurnalistice je nesmír‑

ně důležitá práce se zdroji. Informace o původci zprávy před‑
stavují podle Nicholse základní předpoklad pro to, abychom 
byli jako čtenáři schopní vyhodnotit spolehlivost a objektivi‑
tu zprávy. Konkrétně nám podle něj k rozpoznání falešných 
zpráv mohou pomoci mj. tyto kroky: 1) Nečti pouze titulek; 2) 
Zjisti více o médiu, v němž zpráva vyšla; 3) Ověř si datum vy‑
dání; 4) Kdo je autorem?; 5) Zkontroluj odkazy a zdroje; 6) Dej 
si pozor na podezřelé citace a fotografie; 7) Není zdroj předpo‑
jatý?; 8) Publikují tuto zprávu i jiná média?; 9) Přemýšlej, než 
zprávu sdílíš. Profesor Nichols opakovaně zdůrazňoval důle‑
žitost editora, který mimo jiné ověřuje pravdivost informací. 
V této souvislosti uvedl, že významné americké deníky jako 

jsou The New York Times či The Washington Post, které pre‑
zident Trump častuje nálepkou „fake news“, mají nejprofesio‑
nálnější a nejpočetnější týmy editorů a fact ‑checkerů, což ale 
neznamená, že se v textech neprojevuje spíše liberální orien‑
tace. Nichols jedním dechem dodal, že absence editora je také 
problémem stále vlivnějších blogů. Z tohoto důvodu se před 
časem rozhodl svůj blog zrušit.

Závěrem
Žijeme v době informační exploze. O informace nemáme 

nouzi, naopak jsme jimi denně zaplavováni z různých kanálů. 
Neumíme s nimi však mnohdy nakládat. A vzdělávací systém 
by měl na tento fenomén reagovat. Učit studenty, jak odlišit 
spolehlivou informaci od zavádějící, jak odhalit manipula‑
tivní sdělení, jak rozeznat podstatné od nepodstatného, aby 
nenaskočili na každou populistickou či dokonce extremistic‑
kou vlnu, která se kolem nich prožene. I kritickému myšlení 
a mediální gramotnosti se dá systematicky učit. A to je výzva 
zejména pro humanitní a  společenskovědní obory. Profesor 
Nichols v tomto ohledu nabízí cennou inspiraci.

Petr KOPECKÝ
Redakční poznámka

Thomas Nichols přednáší bezpečnostní politiku na několika ame‑
rických vysokých školách, včetně Harvardovy univerzity, a je častým 
komentátorem v amerických médiích. Své názory prezentuje mj. na 
stránkách deníků The Washington Post či The New York Times. Na 
počátku tohoto roku vydal v nakladatelství Oxford University Press 
knihu s  titulem The Death of Expertise: The Campaign Against Es-
tablished Knowledge and Why It Matters, která se těší velké pozor‑
nosti nejen v  USA. Text se brzy dočká překladu v  sedmi jazycích, 
včetně ruštiny a  čínštiny. Obě ostravské přednášky (FF Ostravské 
univerzity a Centrum PANT) proběhly díky podpoře Velvyslanectví 
USA v ČR.

Profesor Nichols přednáší na FF OU (foto: Nela Parmová)

Z debaty prof. Nicholse v Centru PANT (zleva tlumočnice Anna 
Bangoura, Thomas Nichols a moderátor Petr Kopecký)

(foto: Helena Stehlíková)
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Vyšla cenná knížka - Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku
Sborník příspěvků Po stopách německy psané literatury na 
Hlučínsku je prvním knižním výsledkem studentské grantové 
soutěže s názvem Literární a kulturní život německy mluvícího 
obyvatelstva na Hlučínsku III. Hlavním cílem projektu bylo za‑
chycení podílu německy psané literatury a německé umělecké 
tvorby na kulturním životě hlučínského regionu.

Jednotlivé příspěvky se zaměřují na analýzu románu Das 
Eisenwerk (Železárny) spisovatele Augusta Scholtise a  jeho 
sbírku lidových písní Dreiunddreißig Lieder aus Hultschin 
(Třicet tři lidových písní z Hlučínska). Součástí sborníku jsou 
pojednání, která zprostředkovávají srovnání ústní lidové slo‑
vesnosti na Hlučínsku s polským literárním lidovým uměním 
na příkladu zvolených postav stejně tak jako vhled do kontak‑
tů spisovatele Maxe Ringa s Varnhagenem von Ense v Berlíně 
nebo interpretaci regionálního německy psaného periodika 
Hultschiner Zeitung (Hlučínské noviny).

Irena ŠEBESTOVÁ
Redakční poznámka.
V letech 2014–2016 byly na katedře germanistiky FF OU v rámci 
SGS řešeny grantové projekty pod souhrnným názvem Literární 
a kulturní život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku 
I –III. Výsledky výzkumu byly prezentovány ve sbornících, které 
byly vydány ve spolupráci s Muzeem Hlučínska.

ŠEBESTOVÁ, Irena (ed.) (2014): Kulturní a literární život ně-
mecky mluvícího obyvatelstvana Hlučínsku. Hlučín / Ostrava: 
Muzeum Hlučínska / Ostravská univerzita v Ostravě.

ŠEBESTOVÁ, Irena (ed.) (2016): Německý literární svět na 
Hlučínsku. Hlučín / Ostrava: Muzeum Hlučínska / Ostravská 
univerzita v Ostravě.)

Pár vzpomínek na listopad 89 v Ostravě
Maturoval jsem v červnu 1989 a pak mě přijali na obor čeština 
a dějepis ostravské pedagogické fakulty (tehdy to byla v Ostra‑
vě jediná humanitně založená vysoká škola). Už od chmelové 
brigády na přelomu srpna a září to mezi částí studentů dost 
vřelo, diskutovali jsme vášnivě o tom, co bude s komunistic‑
kým režimem dál.

Na hladnovských kolejích byla 17.  listopadu akce ke Dni 
studentů. Tam se říkalo, že se v Praze něco děje. V pondělí 
jsme přišli na fakultu a  místo učení se spíš debatovalo. Byli 
jsme zvědaví, pořád jsme sledovali zprávy, rozhlas. S dalšími 
studenty jsem se vypravil hned v pondělí odpoledne na první 
ostravskou demonstraci u Divadla Jiřího Myrona. Byly na ní 
jen hloučky lidí… V úterý jsme měli první studentské shro‑
máždění na dvorku na Bráfově ulici, kde tehdy fakulta sídlila. 
Moc nás tam nebylo a vedení školy se zpočátku chovalo velmi 
arogantně. Říkali, že nás to za chvíli přestane bavit, že nám 
bude venku zima, že dnes je nás třicet a zítra nás bude dvacet 
a v pátek jen sedm… Někteří z kantorů byli hodně ustrašení 
a kladli nám na srdce, ať moc neblbneme, že změny jsou sice 
třeba, ale nemáme to přehánět.

O zákulisí studentské stávky nemůžu nic říct, nebyl jsem ve 
stávkovém výboru (hlavním lídrem ostravských studentů byl 
Ivo Kaleta), byl jsem osmnáctiletý prvák, který se zapojil hlav‑
ně do roznášení letáků po ostravských továrnách. S kamará‑

dem, který měl staré auto, jsme vyjeli s letáky i do Beskyd. Pře‑
svědčovat o nutnosti společenských změn lidi v Ostravě bylo 
asi náročnější než v Praze. U jedné z šachet nás začali horníci 
fackovat a řvali na naše spolužačky, že nejsou studentky, ale 
obyčejné kurvy. Dostali jsme od stávkového výboru papír s de‑
saterem rad, jak se chovat v případě zatčení. Pár dnů se říkalo, 
že v Ostravě proti demonstrantům zasáhnou milicionáři. Dr‑
želi jsme noční hlídky na fakultě i na hladnovských kolejích. 
Koleje v jednom z prvních dní obklíčila policejní auta. Policajti 
vylezli a stáli tam, něco fotili, mluvili do vysílaček, po několika 
hodinách odjeli, to byl asi jediný okamžik, kdy jsme měli tro‑
chu strach… Jinak to byly dny spíš euforické a dobrodružné.

Do stávky se v  Ostravě nezapojilo moc studentů, větši‑
na byli váhavci nebo ignoranti, kteří odjeli domů a udělali si 
prázdniny (a  pár studentů oboru ruština ‑občanská výchova 
aktivně proti stávce vystupovalo). Ani na ostravské demons‑
trace na náměstí (tehdy Lidových milicí) nechodily, hlavně na 
začátku, žádné davy. Ale když jsme jeli s kamarády speciálním 
nočním vlakem do Prahy na demonstraci na podporu Václava 
Havla (bylo to myslím v pondělí 27. listopadu) a viděli totálně 
zaplněný Václavák, bylo mi jasné, že tuhle lavinu už nikdo 
nezastaví…

Jan MALURA
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Nebýt či být? To je, oč tu běží
Dne 18. září 2017 se v prostorách univerzitní knihovny Ost‑
ravské univerzity konala konference s názvem Antinatalismus 
aneb Nebýt či být? pořádaná katedrou filozofie FF OU. Filoso‑
fové z české i slovenské republiky se zde zamýšleli nad poně‑
kud kuriózní otázkou: máme, jakožto lidé, vůbec právo při‑
vádět na svět nové bytosti? Ještě kurióznější než samotná tato 
otázka je ovšem skutečnost, že, jak už název konference napo‑
vídá, odpověď na uvedenou otázku jako by již byla nalezena 
a ani zdaleka se přitom nejedná o odpověď souhlasnou. Roku 
2006 totiž jihoafrický filosof David Benatar šokoval veřejnost 
svou argumentací ve prospěch závěru, že lidské rozmnožo‑
vání je z etického hlediska odsouzeníhodné. Mgr. Vlastimil 
Vohánka,  Ph.D., jenž se ochotně ujal organizace ostravské 
konference, sám hned v  úvodním příspěvku ujasnil, že jej, 
coby čtyřnásobného otce, Benatarova argumentace nikterak 
nepřesvědčila, Benatarem nastolenou otázku nicméně i přesto 

považuje za závažnou. Vzhledem k tomu, že jedním z mnoha 
úkolů filosofie je nepochybně právě o podobně nepříjemných 
či závažných otázkách navodit diskusi, konference splnila svůj 
účel znamenitě. Doby, kdy bylo nepopulárním názorům za‑
kázáno vůbec existovat, jsou za námi už dávno, přesto však 
stále ještě nebývá zcela samozřejmé, že by se o nich měla vést 
systematická diskuse.

Začátkem června 2018 se do Ostravy vypraví dokonce i sa‑
motný Benatar. Téma jeho přednášky se tentokrát zaměří na 
další z kontroverzních témat, totiž diskriminaci mužů, jeho 
návštěva bude nicméně následovat hned po účasti na pražské 
konferenci, kde se sejdou světové kapacity zabývající se právě 
antinatalismem. Katedra filozofie FF OU se na organizaci této 
konference bude podílet spolu s Ústavem státu a práva AV ČR.

Kateřina LOCHMANOVÁ
doktorandka katedry filozofie

Studentská vědecká konference katedry germanistiky FF OU
Dne 9. listopadu 2017 se na katedře germanistiky konala již 23. 
studentská vědecká konference. Studenti představili výsledky 
svého bádání v pěti sekcích: didaktické, hospodářské němči‑
ny, reálií německy mluvících zemí, literární vědy a synchronní 
lingvistiky. Jako nejlepší byl odbornou porotou ohodnocen 
příspěvek Nikoly Honyszové Zur problematik der Erläuterung 
von Fachwörtern am Beispiel der Ostrauer Datenbank von 
Termini, následován referáty Michaely Sýkorové Facebook als 
Instrument einer modernen Marketingstrategie a Jana Boboc‑
kého Freizeitsport in der Tschechischen Republik und in Deut-
schland. Vergleich am Beispiel des Basketballs der Jugendlichen. 
Jako každým rokem byla zastoupena oblast diachronní lin‑

gvistiky skupinou příspěvků, které soutěžily o Cenu Františka 
Schwarze. Jako nejvíce přínosný byl shledán text Martiny Bol‑
kové Tierische Ingredienzen in spätalterlichen Rezepten. Věc‑
né dary převzali účastníci konference z rukou exposlankyně 
Parlamentu ČR, PhDr.  Jaroslavy Wenigerové. Výše uvedení 
studenti se podívají do Bruselu, kam je za odměnu pozval po‑
slanec Evropského parlamentu Ing. Evžen Tošenovský. Hojný 
počet referentů, kteří přednesli široké spektrum témat, a ná‑
sledná živá diskuze přítomných účastníků svědčí o tom, jak 
velké podpoře se na katedře germanistiky těší vědecké bádání!

Irena ŠEBESTOVÁ

Z programu FIDUCIE na měsíc prosinec
7. 12. v 18:00 Židé na Ostravsku
Slavnostní uvedení knihy Daniela Baránka, která je prvním 
uceleným pojednáním o dějinách židovské komunity na Os-
travsku. Pořádáme ve spolupráci s  ostravskou Židovskou 
obcí. – Z  iniciativy Židovské obce v Ostravě vznikla kniha, 
která nabídne vůbec první rozsáhlé a ucelené pojednání o ději‑
nách židovské komunity na Ostravsku od jejího zrodu v 1. polo‑
vině 19. století až do jejího zničení během druhé světové války.

12. 12. v 18.00 Ubožáci
Čtenářský klub, tentokrát o  románu americké autorky čín-
ského původu. Příběh napsaný na motivy skutečných událostí 
z období takzvaného Pekingského jara zaujme propracovanou 
stavbou, důvěrnou znalostí prostředí a uměním zprostředko‑
vat západnímu čtenáři kulturně odlišný myšlenkový svět. Čte‑
nářský klub povede Iva Málková.

14. 12. v 18.00 Lumír Čmerda – (nejen) reliéfy a ilustrace 
Prezentace nové knihy, věnované dílu předního ostravského 
výtvarníka šedesátých let. –Lumír Čmerda se proslavil svými 

grafikami a olejomalbami, ale nakonec se našel v dřevěných 
reliéfech a ilustracích. Za život vysekal více než 40 rozměrných 
dřevěných reliéfů pro řadu institucí (Hornicko ‑geologická fa‑
kulta VŠB, Vědecká knihovna v Ostravě, vinárna Amfora či 
restaurace Olympia v Porubě), ale je třeba také autorem ko‑
vové kašny před kinem Luna v Ostravě ‑Zábřehu. Do Ostravy 
přišel v roce 1954 jako pétépák, poté zde působil jako husitský 
farář a nakonec se stal propagačním výtvarníkem Parku kul‑
tury a oddechu na Černé louce a pracovníkem Útvaru hlav‑
ního architekta města Ostravy. Ačkoli byl autodidakt, stal se 
členem progresivní Tvůrčí skupiny Kontrast a později i Svazu 
československých výtvarných umělců. Na počátku normaliza‑
ce odešel z existenčních důvodů do Prahy, ale na Ostravsko 
se nadále vracel svou prací pro architekturu. Nejen jeho reli‑
éfy a ilustrace zhodnocuje nová kniha Jakuba Ivánka a Svata-
vy Urbanové z Filozofické fakulty Ostravské univerzity, jejíž 
vznik podpořilo mj. Statutární město Ostrava.

Vybrala Eva MRHAČOVÁ
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Projekt Stopami Poláků ve 
střední Evropě – ročník III. 
V  roce 2015 začala Filozofická fakulta OU spolu s  nada‑
cí Silva Rerum Polonarum, Akademií im. Jana Długosze 
v Čenstochové a Ministerstvem kultury a národního dědictví 
Polské republiky participovat na projektu Stopami Poláků ve 
střední Evropě, jehož ústředním tématem je sledování kultur‑
ních a společenských stop polského etnika v českých zemích 
a rakouském (českém) Slezsku.

V letošním roce se badatelský projekt zaměřil na působnost 
polských šlechtických rodů či konkrétních jednotlivců na úze‑
mí dnešní České republiky v období raného novověku, tj. od 
16. do 20. století, jehož odborným výstupem byla mezinárodní 
vědecká konference, konaná dne 26. října v areálu Panský dvůr 
v Telči. Jednotlivé příspěvky se věnovaly zejména osudům vy‑
braných polských šlechtických držitelů pozemkového majetku, 
působení polské šlechty v církevních institucích, genealogic‑
kým vazbám české a polské šlechty, osudům polské aristokra‑
cie v období revolučních, resp. napoleonských válek a během 
revolučních událostí 19. století či jejich kariérami v úředním 
aparátu v druhé polovině 19. století.

Jednání konference předcházela přednáška telčského his‑
torika Oldřicha Zadražila o  pobytu internovaných účastní‑
ků polského Lednového povstání v  letech 1863–1864 v Telči 
a vernisáž výstavy Stopy polských šlechtických rodů na území 
České republiky v  16.–20. století, kterou lze zhlédnout v  in‑
focentru Panského dvora do konce února  2018. Odborným 
garantem konference a  autorem libreta výstavy byl dr.  Jiří 
Brňovják z katedry historie a Centra pro hospodářské a sociál‑
ní dějiny FF OU, grafickou podobu výstavy realizoval dr Lubos 
z Wydziału Sztuki Akademie im. Jana Długosze v Čenstocho‑
vé. Vernisáže i následného vědeckého klání byli účastni i čest‑
ní hosté konference, vnuci hraběte Adama Stadnického, paní 
Jadwiga Czartoryska a pan Andrzej Mańkowski.

Jana BOLKOVÁ

fota: Kateřina Kodysová
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„Možnosti mladého člověka jsou téměř bez hranic. Ale ne každý mladý člověk 
je dovede uchopit tak, jako Přemysl Hrbek...“ 
Přemku, vzpomínáte si ještě, kde jsme se poprvé viděli?

Jak by ne. Bylo to v roce 1997. Sedím na břehu potoka nad 
městečkem Baňos v Ekvádoru – vstupní brány do Amazon‑
ského pralesa, a vtom slyším vedle sebe češtinu. Bylo to dost 
nečekané. Slovo dalo slovo a já se dozvěděl, že v Ostravě byla 
nedávno založena tříletá bakalářská španělština pro hospodář‑
skou sféru a cestovní ruch. Byl jsem tou zprávou doslova nad‑
šen, přesně takové studium – pokud jde o délku a obsah ‑ jsem 
si vysnil. Univerzitnímu vzdělání přikládám mimořádnou 
důležitost. Naučí rozlišovat informace, poskytne široký vhled 
do problematiky, jaký žádné „internetové studium“, dnes často 
propagované, neposkytne. Při obědě, na který jste mne pozva‑
la (protože někteří lidé z vaší skupinky kvůli nemoci z převý‑
šení neobědvalï), jsme vše domluvili a já k vám na Filozofickou 
fakultu OU podal do konce ledna přihlášku.

Co jste tenkrát právě dělal v Ekvádoru, kousek od rovníku?
Byl jsem v této nádherné zemi už poněkolikáté. Začal jsem 

odtamtud dovážet to, čemu se tam říká artesanie. Snad by se 
to dalo přeložit rukodělné výrobky a textilie – především de‑
koračního charakteru.A také jsem hledal dosud neotřelá místa 
pro klienty své malé CK. Vymýšlel jsem trochu jiné cesty a cíle, 
i když při zachování některých TOP ‑destinací, které prostě vy‑
nechat nelze. Jeďte do Peru a vynechejte třeba Machu Picchu… 
Ale určitě nemusíte navštívit všechny památky podle vžité ša‑
blony. A o to jsem se snažil.

Vaše hledání „neotřelého“ mohu potvrdit. Zavedl jste nás ten-
krát tam, kam se turisti nevodí – třeba do unikátní miniZOO, 

kde jsem si v řídkém plotu mohla podrbat na zádech nádher-
nou zrzavou pumu či tapíra...Ale vraťme se k tématu. Jak se 
vám daří v podnikání nyní?

Dnes je všechno jinak než před 20 lety. Podmínky se po‑
stupně měnily tak zásadním způsobem, že jsem nakonec 
podnikání zanechal. Všechno je tak nepřehledné a rychle se 
měnící, že bych musel platit někoho, kdo by mne upozorňoval 
na změny v zákonech, na „novinky“ typu registrační poklad‑
ny apod. Navíc jsem měl vždycky snahu ne primárně „hodně 
vydělat“, ale ukázat lidem něco nového, a  tuto filozofii bych 
musel hodně změnit a to jsem nechtěl. Hledat neobvyklé věci 
a  spolu s  nimi prodávat i  příběh, tomu by pak odpovídala 
i cena… To všechno by vyžadovalo minimálně dva lidi, jed‑
noho, který bude vše uvádět na trh a starat se o agendu, a dru‑
hého, který bude jezdit a hledat zajímavé věci. Ale to by nešlo 
s rodinou a čtyřmi dětmi.

Představte nám, prosím, svoji rodinu. 
Máme 4 děti. Nejstarší, dvacetiletá, už je „na svém chlebě“, 

tři mladší vedu k šachům. A už mají velké úspěchy: jedenácti‑
letý Štěpán se vloni stal mistrem ČR v šachu pro děti do 12 let 
a získal možnost účastnit se mistrovství světa v Rio de Janei‑
ru, kam jsem jej doprovodil. Devítiletá Johanka letos zvítězila 
v pražském šachovém přeboru dětí a osmiletý Jáchym je na‑
dšený začínající šachista a  fotbalista. Manželka je primářka 
Foniatrické kliniky při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. 
Za Prahou máme malé hospodářství  – 8 ovcí, asi 60 slepic, 
nějaké králíky… Pokud má manželka službu a já přijedu 

Bc. Přemysl HRBEK absolvoval na naší fakultě v roce 2000 obor španělština pro hospo-
dářskou sféru a cestovní ruch. Poté ještě studoval navazující studium ve Středisku jihoame-
rických studií na FF UK u prof. Opatrného, studium však nedokončil, protože den má pouze 
24 hodin a on už v té době založil a provozoval velkoobchod dovážející rukodělné výrobky 
a textilie z Latinské Ameriky a současně vedl malou cestovní kancelář zaměřenou na výji-
mečná místa iberoamerických zemí.

Ze svého obchodu v Praze vytvořil místo setkávání lidí, pro něž byla a je Latinská Ameri-
ka srdeční záležitostí. V pronajatých prostorách pořádal pravidelné úterní přednášky s pro-
mítáním filmů o přírodě, kultuře a historii LA. Pořádal výstavy fotografií a šperků z této 
oblasti. V letech 2001-6 vytvořil a vedl tříměsíční kursy španělštiny pro lidi chystající se do 
LA. Pomáhal zavést španělštinu na gymnáziu Jana Palacha a  na Rakouském gymnáziu 
v Praze, kde poté strávil 12 let. Poslední roky se věnuje především svým třem mladším dětem-
-šachistům (celkem má děti 4). V současnosti učí španělštinu na základní škole sv. Štěpána 
v Praze. Za Prahou má „malé hospodářství“ (!), o tom víc níže v rozhovoru.

Eva MRHAČOVÁ

ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ
Přemysl Hrbek
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domů s dětmi sám, musím je nejprve nakrmit a uložit a po 
osmé vyrážím krmit zvířátka…

Latinskou Ameriku jste dost procestoval. Která místa jsou pro 
vás  TA NEJ...?

Jako nejkrásnější bych asi vybral jih Venezuely, oblast sto‑
lových hor. Opravdu pohádková krajina. Kdo neviděl film Pán 
prstenů a  jen četl knížku, ať se tam zajede podívat. Je to té‑
měř neosídlená krajina, takže i bezpečná oblast. Je pravda, že 
já jsem tam byl v devadesátých letech, kdy se jednalo o pod‑
statně bezpečnější zemi. Myslím ale, že i dnes, pokud člověk 
přežije Caracas a cestu do San Francisca de Yuruani, už by mu 
ze strany lidí nemělo nic hrozit. Přírodu je samozřejmě třeba 
respektovat vždy. To platí o Krkonoších stejně jako o Kordille‑
rách. Druhým mým velkým zážitkem jsou Galapágy, také pa‑
nenská příroda, i když dnes už zachovávaná díky rozsáhlým 
restrikcím. Moc rád vzpomínám na pochod přes hory v sever‑
ní Kolumbii, na ztracené město Ciudad Perdida. Jde se přes 
málo obydlenou oblast a jedinými lidmi, které člověk v horách 
potká, vlastně jen zahlédne, jsou domorodí Tarahumarové. 
Dechberoucí je Muzeum zlata v Bogotě, které shromáždilo ob‑
rovské množství předmětů z předkolumbovských kultur. Ná‑
vštěvníci jsou vpouštěni v malých skupinkách. V místnosti je 
nejprve úplná tma a pomalu je navozována atmosféra rozbře‑
sku a postupného putování slunce po obloze až po stmívání. 
Velice emocionální zážitek.

Kde byste si dokázal představit,  že byste trvale žil?
Asi v Kolumbii.Ta země má všechno. Nádhernou přírodu, 

historické památky z doby předkolumbovské i koloniální, ve‑
směs velmi příjemné lidi. Bonusem je oblast Sierra Madre, kde 
žijí dodnes kmeny zachovávající tradice s minimálním vlivem 
moderní doby.

To je skvělá zpráva! Naše fakulta totiž právě před nedávnem 
uzavřela díky iniciativnímu hispanistovi Janu Mlčochovi 
smlouvu se dvěma kolumbijskými univerzitami, takže do-
poručíme studentům, aby neváhali...

Jinak si dovedu představit, že bych se usadil v jižní Brazílii, 
která bývá přirovnávána k americkému středozápadu. Orga‑
nizovaností a infrastrukturou se hodně vymyká standardům 
Latinské Ameriky. (V pozitivním slova smyslu pochopitelně.) 
Brazílie se mi vůbec líbila, přišla mi jako oáza proti sešně‑
rovaným evropským poměrům. Dobře tam fungují vztahy 
„dáš – dostaneš“. Mám na mysli, že tam chybí sociální systém 
podporující zahálku a výmluvy. Příkladem budiž neexistující 
důchodové zabezpečení, alespoň tedy v našem pojetí. V Bra‑
zílii, ale v podstatě v celé Latinské Americe, to funguje tak, že 
jak si člověk vychová své děti, tak o něj bude ve stáří postará‑
no. Dobrá motivace, ne?

Takže byste určitě  podpořil naši snahu založit v Ostravě obor 
portugalština.

To rozhodně, rozhodně.

Přemku, MOC děkuji za rozhovor. Ať se Vám vše daří a brzy 
přijeďte za našimi hispanisty, už teď se na Vás těší. 

Eva MRHAČOVÁ Pyšný tatínek Přemysl fotografuje svého syna Štěpána na 
mistrovství světa dospělých šachistů v Minsku 2016

Krásná rodinka pohromadě: manželé, Johanka, Jáchym, Štěpán

Přemysl fotografuje svou ženu a 3 děti v Gruzii 

Přemysl se dvěma malými šachisty / z nichž ten vpravo je mistr ČR  
v šachu dětí/ popíjí kokosovou šťávu na Copacabana v Rio de Janeiro
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PAMĚŤ
Dne 17.  listopadu uplynulo 100  let od úmrtí velkého 
francouzského sochaře Auguste RODINA, jehož tvorba 
zahájila éru moderního sochařství.Z  Rodinovy bohaté 
sochařské tvorby jmenujeme a reprodukujeme čtyři dnes 
světoznámá díla.

Pro nás Čechy je zajímavý fakt, že při své pražské vý‑
stavě (1902) navštívil v doprovodu Alfonse Muchy Mo‑
ravské Slovácko. Byl nadšen barevností a dekorativností 
tohoto kraje a prohlásil prý, že se zde cítí jako v antickém 
Řecku…

Eva MRHAČOVÁ

Občané z Calais (1884–85)

Myslitel (1880) socha 
představující Danta

Brána pekel, monumentální sousoší inspirované 
Dantovou Božskou komedií. Na díle prý pracoval 37 let!

Hrob Augusta Rodina nedaleko Paříže

Polibek (1898) 
sousoší představující 

Franciscu a Paola
Malatesty z Rimini 

(opět z Dantovy Božské 
komedie)
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ
17. listopad 1989
Dvacátá osmá oslava svobody a  demokracie. Znovu vítězí 
„pravda a  láska nad lží a  nenávistí“. Televize opět chrlí do‑
kumenty, které popisují téměř minutu po minutě ony osudo‑
vé momenty. Stávají se z nich evergreeny, něco jako pohádky 
o  vánocích, bez kterých bychom si tyto svátky ani nemohli 
představit. Svátky „klidu a míru“ jsou obsahově vyprázdněné, 
stejně jako svátek „svobody a demokracie“.

Tisíce lidí vyjdou 17. listopadu do ulic, aby společně mávali 
vlaječkami a zapalovali svíčky. Nácvik na tento akt v našich 
zemích probíhá tradičně kolem 2. listopadu, kdy si místo mrt‑
vých ideálů připomínáme naše mrtvé blízké. Myšlenka dne 
památky zesnulých však promlouvá osobně ke každému člo‑
věku i bez nutnosti masivní propagace v médiích. Troufám si 
tvrdit, že svátek zesnulých je dokonce posledním autentickým 
svátkem u nás. Čím to, že jeden z de facto státotvorných dní 
naší moderní historie se stal pro většinu lidí něčím vzdáleným 
a vyčpělým?

Problematika 17. listopadu spočívá především v uzurpování 
historického výkladu událostí úzkou skupinou lidí, kteří svůj 
názor nejen v médiích nekriticky vysílají jako fakt. Např. dlou‑
hodobě postrádám v dokumentech, běžících v tento den v tele‑
vizi, zohlednění úlohy StB a dalších státních orgánů v poklid‑
ném předání moci, a především úlohu protagonistů minulého 
režimu v  nastupujícím období devadesátých let. To se týká 
konkrétně sametové revoluce jako takové. Další, a myslím si 
zásadní nedostatek oslav Dne boje za svobodu a demokracii je 
absence jakési dlouhodobé bilance či sebekritiky. Prostor, kte‑
rý je věnován studentům např. na Národní třídě, je promrhán 
nostalgickým vzpomínáním, které až pozoruhodně připomíná 
současné komunistické oslavy 1. máje, které ve velice podob‑
ném duchu žijí hlavně vzpomínáním na věci minulé, bez větší 
míry sebereflexe nebo dokonce progresivního myšlení.

Dnešní člověk je tvor dobyvačný a věčně nespokojený. Vždy 
když dosáhne určitého stupně, už pozoruje další, kterého by 
mohl dosáhnout. Sametová revoluce přinesla jistě některé 
změny k lepšímu. Přesto musím vyjádřit své pochyby o napl‑
nění pojmů svobody a demokracie, kterými zaštiťuje legitimitu 
současný systém. Svoboda v minulém režimu byla limitována 
ochotou spolupráce, a demokracie zase parametry organizace 
vládnutí v bývalém východním bloku. Čím jsou tyto pojmy 
limitovány dnes? Netřeba rozvíjet dlouhá souvětí, jednoduše 
penězi. Každý člověk je slyšet a je svobodný podle výše svých 
příjmů. Výhody cestování, svobody slova nebo participace na 
politické moci jsou definovány časem, který jim člověk může 
obětovat. Volný čas je pak ohraničen pracovní dobou, která je 
stanovena výší příjmu. Osobní rozvoj každé lidské bytosti se 
váže na její schopnost začlenit se do kapitalistického systému 
„sebeprodávání“. Rovná příležitost se pomalu stává snem, tedy 
především tím „americkým“. Lidé, žijící v současném režimu 
však nejsou naivní, potkávají se každý den s realitou, která jim 
přináší nejistoty ohledně základních lidských potřeb (nízké 
mzdy, stoupající ceny základních potravin, hrozba zpoplatnění 
zdravotní péče a školství atd.). Takový stav vyvolává nostalgii 
po jistotách, které předchozí režim zajišťoval výměnou za loa‑
jalitu a omezení některých svobod. Tyto nálady se pak stávají 
přímo antagonismem k  náladám, které by měly doprovázet 
oslavy dne 17. listopadu. Řečeno jedním starým vtipem: „Jó to 
byly časy, když pivo bylo levné, holky neměly AIDS a komu‑
nisti neměli pravdu.“

Co říct závěrem? Milý sedmnáctý listopade, za dva roky 
se ocitneš na rozhraní. Bude ti třicet let. Podle lidského mě‑
řítka budeš na vrcholu života. Myslím, že snad tedy konečně 
nastane chvíle pro širší celospolečenskou diskusi, pro bilanci 
úspěchů a neúspěchů. Hodnocení a také hlavně kritické zhod‑
nocení vlastní existence (které tak vehementně požadují po 
tvém předchůdci tví protagonisté). Avšak také se může stát, že 
i za dva roky budeš mohutně oslaven ve stylu 1. máje, a v tom 
případě si zasloužíš i jeho osud. Postupně zůstat pouhým hap‑
peningem úzké skupiny tzv. havlistů, kteří si tě budou užívat 
jakožto nostalgickou vzpomínku na to, jak v mládí dělali re‑
voluci.

Barbora MICHLOVÁ,
studentka FF

Renčín (1991)


