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Hans Holbein mladší se narodil v roce 
1497 nebo 1498 v německém Augsbur-
gu. Jeho otec byl malířem a Hans se brzy
začal učit v jeho dílně. Bohužel, o Hol-
beinově životě i jeho vlastní tvorbě 
máme málo informací. Byl ovlivněn díly 
vlámských, francouzských a zejména
italských malířů. Postupně se vy-
pracoval na geniálního portrétistu, 
který po sobě zanechal četné portréty 
nejvýznamnějších osobností Evropy 
období reformace. 

Jeho působení je spjato především 
s Basilejí a Londýnem.  Do Basileje 
přijel v roce 1515 a již ve svých osm-
nácti letech získal první velkou 
zakázku. V roce 1526 poprvé zavítal 
do Anglie, kde se mimo jiné seznámil 
s Thomasem Morem, jehož portré-
toval. Po dvou letech se ale vrátil 
zpět do Basileje. Posledních jedenáct 
let života strávil v Anglii, kde se stal 
dvorním malířem anglického krále 
Jindřicha VIII. Maloval nejen portré-
ty, ale proslul také jako kreslíř a grafik, 
dokonce navrhoval šperky. Žádaný byl 
ale především jako portrétista, o práci 
neměl nouzi. 

Největším obrazem, který kdy na-
maloval, jsou Velvyslanci z roku 1533, 
obraz, který je chloubou sbírek londýn-
ské Národní galerie. Jedná se o dvojpor-
trét v životní velikosti, na němž Holbein 
zobrazil dva francouzské diplomaty: 
Jeana de Dinteville, vyslance fran-
couzského krále Františka I. na dvoře 
Jindřicha VIII., a biskupa Georgese de 
Selve. Oba stojí na podlaze s římskou 
kosmatskou mozaikou a opírají se o eta-

žér, na jehož policích jsou zobrazeny 
předměty symbolizující umění a vědu, 
o něž se oba muži zajímali. Na dolní 
polici vidíme flétny, loutnu a sbírku 
náboženských písní. Dále traktát 
věnovaný aritmetice, kružítko a malý 
globus, vytvořený přítelem Mikuláše 
Koperníka. Na horní polici pak vidíme 
astronomické přístroje, např. sluneční 
hodiny ukazující datum a hodinu 
(11. duben 1533, 9:30 nebo 10:30), 
dva kvadranty a další globus. Datum 
odpovídá dni, kdy se oba diplomaté 
setkali. Na pochvě dýky je mimo jiné 
vyznačen Dintevillův věk (29 let), věk 
biskupův je zase vyznačen na knize 
ležící vedle něj (25 let). Na obraze na- 
jdeme i několik narážek na smrt, např. 

přetrženou strunu loutny. Nej-
záhadnější je ale anamorfóza lebky, jež 
se nachází v dolní části obrazu mezi 
oběma muži. Lebka se zhmotňuje 
pouze při pohledu z určitého úhlu. 
To je důkaz autorových nejvyšších vý-
tvarných schopností.

Krásné jsou i Holbeinovy portréty, 
stačí připomenout podobizny anglic-
kého krále Jindřicha VIII. a členů jeho 
rodiny (např. manželek Jany Sey-
mourové a Anny de Cléves). Holbein 
měl původně namalovat i portrét Anny 
Boleynové, ta ale byla popravena dříve, 
než stačil obraz dokončit. Dochovala se 
alespoň Holbeinova přípravná kresba. 

Hans Holbein mladší, jenž patří 
spolu s Albrechtem Dürerem k nej-
významnějším umělcům německé re-
nesance, zemřel v Londýně krátce před
29. listopadem 1543, pravděpodobně 
na mor.

                                 Marek ZÁGORA

Detail jednoho z obrazů, které jsou reprodukovány na další straně. Najdete 
tento detail na reprodukcich?

  I
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Pokyny pro formátování příspěvků
Příspěvky prosíme odevzdávejte ve formátu Word libovolné verze (doc, docx), případně v OpenOffice libovolné verze (odt) nebo ve formátu 
rtf. Pokud váš text obsahuje zvláštní znaky z cizích jazyků, napište, prosím, k textu dovětek s upozorněním. Fotografie zasílejte v samostatných 
souborech (např. jpg, nikoli vložené do textového souboru). U všech snímků uvádějte popisek a jméno autora. Redakce si vyhrazuje právo tex-   
ty gramaticky opravovat, drobně stylisticky upravovat, v případě potřeby zaslané články krátit. Příspěvky do únorového čísla zasílejte e-mailem           
na adresu listyff@osu.cz nejpozději do 23. 2. 2014. Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou do únorového čísla zařazeny.

Listy Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě č. 1/2014 - leden, ročník pátý. LISTY JSOU NEPRODEJNÉ
Redakční rada: ThLic. Vladimír Šiler, Dr., doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc., doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D, Mgr. Jana Bolková, Bc. Vladimír Mičulka, Bc. Tereza Čapandová.
Barevná elektronická verze Listů je dostupná na webu FF OU v rubrice Ze života fakulty na adrese: http://periodika.osu.cz/listyff
©Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013

 Jana Seymourová         Velvyslanci

Autoportrét                                               Jindřich VIII
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OSTRAVA!!! RODINNÉ STŘÍBRO

Vila Tereza
Už jen na zašlých pohlednicích a foto-
grafiích je dnes k vidění kdysi malebné 
zákoutí Střelniční ulice, vinoucí se od 
náměstí kolem farské zahrady k lávce, 
jež v minulosti spojovala levý břeh 
Ostravice s parkem na Staré střelnici, 
nyní pohřbeným pod příkrovem as-
faltu a betonu. Jedním z posledních 
němých svědků těchto zmizelých časů 
je budova, pro niž se vžilo označení vila 
Tereza a která na první pohled zaujme 
svým pro Ostravu poněkud bizarním vze-
zřením. Před téměř 120 lety (1895–1896)
ji vybudoval jako své rodinné a repre-
zentativní sídlo majitel zdejšího pivo-
varu a sladovny Markus Strassmann.

Již ve volbě projektanta, která na-
konec padla na architekta Otto Thiene-
manna, se odrážely ambice stavebníka 
a snaha o jejich okázalé vnějškové 
vyjádření. Thienemann jako absolvent 
polytechniky a Akademie výtvarných 
umění ve Vídni působil mimo jiné v ate-
liéru Eduarda van der Nülla a Augusta 
Sicarda von Sicardsburga v době, kdy 
na jejich rýsovacích prknech vznikala 
proslulá Ringstrasse. Získal též druhou 
cenu v soutěži na projekt vídeňské rad-
nice a na severní Moravě byl znám jako 
autor hned několika staveb v Novém 
Jičíně, mezi nimi zejména podnikatel-
ských vil majitelů továrny na klobouky

bratrů Hückelových. Ostravská reziden-
ce Markuse Strassmanna patřila k prv-
ním stavbám, jejichž prostřednictvím 
se do proměny architektonického 
vzhledu průmyslového města na peri-
ferii zapojili i tvůrci ze samotného cen-
tra habsburské monarchie.

Sídlo dostalo jméno podle Strass-
mannovy ženy Terezie (Therese), 
pocházející z rodiny Ernsta Katschera, 

majitele statku a nájemce palírny 
v Brankách u Valašského Meziříčí. 
Za Markuse Strassmanna se provdala 
ve dvaceti letech roku 1857 a násle-
dovala ho do Moravské Ostravy, 
kde se tento později velmi úspěšný 
židovský podnikatel právě usadil jako 
nájemce měšťanského pivovaru. Jejich 
manželství trvalo bezmála 46 let a mě-
li spolu celkem 14 dětí, z nichž se však 
jen 11 dožilo věku dospělosti. Dedi-
kace vily měla vyjadřovat úctu, kterou 
Markus Strassmann choval vůči své 
ženě, a stavba byla dokončena jen 
necelý rok před velkolepou oslavou 
40. výročí jejich sňatku a současně 
i samostatného rodinného podnikání 
v pivovarnictví. Původně pronajímaný 
pivovar Strassmann na konci 80. let 
19. století odkoupil do osobního vlast-
nictví a přebudoval jej na nejmoderněji 
zařízený parostrojní závod na Moravě, 
v jehož těsném sousedství se vila 
nacházela.

Při transformaci rodinné firmy se 
dům společně s výrobními budovami 
pivovaru stal součástí majetku nově 
založené akciové společnosti. Strass-
mannové si v ní podrželi rozhodující 
vlastnický podíl i strategické posty, 
takže nadále užívali vilu jako rodinnéVila Tereza.           Foto: Archiv města Ostravy 

Výřez západní fasády z projektu Otto Thienemanna, navrženého ve stylu pozd-
ního historismu. Provedením stavby byl pověřen ostravský architekt Felix Neu-
mann, který byl také autorem původního, nerealizovaného projektu Strassman-
novy vily.                          Foto: Archiv města Ostravy
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sídlo. Markus Strassmann zemřel roku 
1903 a Terezie jej přežila jen o čtyři 
roky. Vedení podniku se ujal nejstarší 
syn Adolf, který pak obýval vilu spolu 
se svojí ženou Josefinou, dcerou ostrav-
ského průmyslníka Glassnera, a dětmi 
Dorotheou a Josefem. V té době zde byli 
častými hosty také herci německých 
kočovných společností. Adolf Strass-
mann patřil k milovníkům divadelního 
umění a před vznikem stálé ostravské 
scény poskytoval k pořádání divadel-
ních představení sál v pivovarské 
zahradě U Lípy.

Společné osudy rodiny Strassman-
nových a vily Terezy se rozešly ještě 
před příchodem reálné hrozby ze stra-
ny nacistů. V důsledku krachu za Velké 
hospodářské krize přišli roku 1933 o své 
podíly ve společnosti provozující pivo-
var a museli opustit nejen manažerská 
místa ve firmě, ale po necelých 40 letech
také rodinné sídlo. Budova v následu-
jícím období sloužila jako luxusní byt 
pro ředitele pivovaru. Při náletu v sprnu
1944 došlo k jejímu částečnému 
poškození. Po válce byla vila jako 
součást německým kapitálem ovláda-

ného podniku konfiskována a zná-
rodněna. Krátce se v ní nacházela 
služebna Sboru národní bezpečnosti 
a v roce 1949 přešla do majetkové 
správy ostravského národního výboru. 
Posléze se stala součástí Parku kultury 
a oddechu, respektive areálu výstaviště 
na Černé louce. Dnes je tato stavba 
v majetku města a dál v sobě uchovává 
něco málo z pozapomenutých příběhů 
staré Ostravy.
                                     
          Radoslav DANĚK,
                                      absolvent FF OU

KŘEST KNIHY V KONGRESOVÉ KNIHOVNĚ USA 
VE WASHINGTONU 

A PF PRO ČTENÁŘE LISTŮ 
Právě před rokem (lednové číslo Listů FF) jsme čtenáře informovali o tom, že nejslavnější pravidelný čtenář našich Listů, 

prof. Jan Klein z pennsylvánské univerzity, rodák z našeho kraje, dnes jeden z nejcitovanějších vědců světa, několikrát 
nominovaný na Nobelovu cenu, dopisuje velkou monografii o zakladateli genetiky, J.G. Mendelovi.

Rádi informujeme čtenáře, že l. díl této velké monografie vyšel a měl v prosinci slavnostní křest v Kongresové knihovně 
USA ve Washingtonu, která je počtem 30 milionů svazků ve 470 jazycích největší knihovnou světa. Profesorovi Kleinovi, 
který je považován za pokračovatele J. G. Mendela, ze srdce blahopřejeme k dokončení velkého díla.

Velmi si vážíme toho, že speciálně pro čtenáře Listů FF napsal náš slavný rodák novoročenku pro rok 2014 -  filozoficky 
laděné poselství,  které zde otiskujeme.

                                                                                                                                                                               Eva MRHAČOVÁ

Pár dnů před jeho smrtí se nekorunovanému králi filozofů, Immanuelu 
Kantovi, ohlásil na návštěvu jeho přítel-lékař. Filozof hosta přijal a zavedl 
ho do své pracovny, kde zůstali oba stát. Zesláblý Kant se sotva držel na no- 
hou, ruce se mu třásly,  mluvil s obtížemi, ale k posazení se neměl. Jeho 
příteli konečně došlo, ze čeká, až se host posadí jako první. A skutečně, 
jakmile se lékař posadil, filozof se se zjevnou úlevou posadil také - se slovy, 
že ho jeho stáří naštěstí  nepřipravilo o cit humánnosti. Lékař pochopil, 
ze velký myslitel v této souvislosti použil slova „humánnost” ve smyslu 
„slušnost”, „civilizovanost“ a dojetím prý mu vstoupily slzy do očí.

Pojem slušnosti se ovšem mění s dobou. Tak třeba ve společnosti, ve kte-
ré se ministři vzájemně oslovují epithetem „ty vole” a poradci odcházejí 
ze zasedání výboru s krabicemi napěchovanými bankovkami, se jistě pořadí 
usedání ke stolu stane triviální záležitostí. Ale pro Kanta, který se morál-
kou a slušností zabýval do hloubky, bylo dávání přednosti hostu víc než 
prázdným gestem. Ve společnosti, ve které se div nelosuje o tom, kdo půjde 
na pohřeb ochránce lidských práv, je prokazování úcty zanikajícím pojmem.

Zanikajícím, ale ne ještě zcela zaniklým. Nad močálem naturalismu, 
ve kterém obyvatelé komunikují argotem sprostých slov a nadávek, ještě 
blikají hvězdy, to hvězdné nebe, které dodávalo morální sílu Kantovi. 
V jedné té zářící hvězdě, té proměnlivé v souhvězdí velryby čili cetus, si rád 
čtu. Jmenuje se Listy Filozofické fakulty Ostravské Univerzity. Těší mě, 
že se textem i obrazem Listy hlásí k odkazu velkých humanistů a že se tak 
pozvedají nad to „pusto a  šero a prázdno” kraje, jak o něm psal jeho bard. 
Jsou zajímavé, stimulující a vkusné – prostě humánní.  Co víc by si mohl 
čtenář přát od publikace tohoto druhu? Jako jejich externí čtenář přeji jim 
do nového roku, aby zůstaly takovými, jakými  jsou: pour féliciter!                    
 

                                                                                                           Jan KLEIN

pf 2014 pro čtenáře Listů FF Ostrava

Prof. Klein při přednášce v Kongresové knihov-  
  ně USA                                     Foto: Val Berzin
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Osloven redakcí Listů, abych sepsal
pravdivý, vtipný a poučný příběh svého 
působení na Kolínské univerzitě, 
nemohl jsem si nevzpomenout na titul 
dnes již kultovního hraného dokumen-
tu scénáristy Martina Malčíka „Začalo 
to na pajdáku“. Po vzoru mladého 
úspěšného absolventa pedagogické 
fakulty, toho času již ovšem vlastníka 
limuzíny Škoda Superb, přijíždějícího 
na Mlýnskou ulici a po vstupu do pro-
dejny skript upadajícího do slastného 
snění o časech (ne)dávno minulých, 
jsem se také já usadil do koženého křes-
la v bytě na Veleslavínově ulici, prestižní 
to adrese v centru města a začal snít, 
jaké to bylo, když…

… profesor Dokoupil, v té době pro-

děkan pro vědu a zahraniční styky za-
klepal na odhlučněné koženkové dveře 
mé kanceláře v 5. patře budovy D na u-
lici Reální, kterou jsem sdílel s Pavlem 
Kladiwou a Sašou Šircem a oznámil mi, 
že Univerzita v Kolíně nad Rýnem právě 
potvrdila zájem přijmout jednoho 
našeho doktoranda na semestrální po-
byt na fakultu hospodářských a sociál-
ních věd, což je zpráva dobrá, ale že je 
tady i zpráva špatná, a totiž, že původní 
„nejmenovaný“ žadatel, který se roz-
hodl věnovat se věcem prospěšným 
nejen historii ale lidstvu vůbec, již není 
studentem naší fakulty, a že by nebylo 
dobré studijní pobyt stornovat ve chví-
li, kdy naše republika je zemí programu 
ERASMUS pouze přidruženou, a kdy

volná místa zejména v západní Evropě 
nejsou právě redundantním sorti-
mentem. Z chvění kladných i záporných 
částic vzduchu, který nás obklopoval, 
jsem cítil, že se ode mě očekává postoj 
hodný ambiciózního vědce nové nastu-
pující generace, která jednou převezme 
otěže vzdělávání, vědy i výzkumu, o ří-
zení nemluvě. Bleskurychle jsem v du-
chu vyhodnotil situaci, a odpověděl si 
na otázky, zda hrát nechápavého, resp. 
zaujmout pozici „mrtvého brouka“
a být v časovém horizontu jednoho až 
dvou dnů společnými silami svých so-
ciomentálních guru profesorů Myšky 
a Dokoupila potupně „donucen“ říct „já 
to tedy beru, šéfe“, nebo hrdě zvednout 
hozenou rukavici a bez zaváhání sdělit: 

VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH PARTNERSKÝCH 
UNIVERZITÁCH IV. A

Prof. PhDr. ALEŠ ZÁŘICKÝ, Ph.D. ,

je čtyřicetiletý univerzitní profesor, což už samo o sobě je v našich poměrech rarita...
 Maturita na Institutu rozvoje podnikání,  vynikající studijní výsledky 

během studia na FF OU a několikaleté zkušenosti z výkonu akademické 
funkce (v r. 2005 se jako dvaatřicetiletý stal „zdvojeným“ proděkanem, tedy 
proděkanem  pro vědu, výzkum i pro zahraniční styky,  a navíc statutárním 
zástupcem děkanky), to vše dohromady  vytvořilo velkou záruku, že bude 
úspěšný i v děkanské funkci, do níž byl zvolen v r. 2010.

V r. 2008 založil spolu s prof. Myškou Centrum pro hospodářské a sociální 
dějiny, jehož se stal nejprve výkonným a od 2011 i vědeckým ředitelem.

Je členem vědeckých rad Ostravské univerzity i její FF, Univerzity Mateja Bela 
v Banské Bystrici, dále členem oborových rad doktorského studia v oborech 
historie na FF OU, členem redakčních rad časopisů a edic Zaranie Śląskie. Seria 
nowa (Biblioteka Śląska, Katowice), STUDIA IUVENILIA, Studentské historické 
sešity (FF OU), Časopis Matice Moravské (Matice Moravská, Brno), Szkice Ar-
chiwalno-Historyczne (Archiwum Państwowe v Katovicích), Hospodářské dějiny 
/ Economic History (Historický ústav AV ČR), HISTORICA - Revue pro historii 
a příbuzné vědy (FF OU), Slezský sborník (Slezské zemské muzeum v Opavě), 
Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and 
Social History Papers (FF UK),  Documenta Liechtensteiniana. Series Nova (FF 
OU) a Nobilitas in historia moderna (FF OU); úzká je jeho spolupráce s institucí 
Instytut Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. – (Tento 
seznam jeho činností prý není úplný, jak mi řekl, ale myslím, že i to, co jsem 
vyjmenovala, je úctyhodné. Co myslíte, neměl by přibrzdit?)

Aleš Zářický je už dnes se svou řadou vydaných vědeckých monografií 
výrazná osobnost české historiografie. A vzhledem k tomu, že většina děkanů 
českých filozofických fakult jsou dnes historikové, máme v Asociaci děkanů 
filozofických fakult České republiky skvělé a respektované zastoupení.

              Eva MRHAČOVÁ

JAK TO CHODÍ NA UNIVERZITĚ V KOLÍNĚ NAD RÝNEM,             část A
Začalo to na fildě … aneb Kolín není jen nad Labem     

  Aleš Zářický se jako moderní intelektuál drží starořec-
 ké zásady KALOKAGATHIA – vyvažovat složku těles-
 nou a duševní...           Foto: Vendula GAZDOVÁ



byla i bez televizního přijímače v době, 
kdy se marka prodávala za 20 korun a já 
jich měl v ponožce asi 200 na celý po-
byt, úspora více než příjemná. A záhy 
začala Alsatia ukazovat i další své světlé 
stránky. Každý jsme měli nejen klíč od 
pokoje, ale také od vchodu. Takže žádné 
noční zvonění, natož večerka ve 22:00 
jako v penziónu pro katolická děvčata. 
Něco takového nemůže vyvážit ani 
dvanáct argentinských krásek na patře!

Ale i ubytovna Alsatie měla svůj pev-
ný řád. Katholischer Studentenverein 
Alsatia, který byl jejím zřizovatelem, 
byl založen v roce 1925, a i přesto, 
že byl od svého vzniku považován 
spíše za umírněný, panovala zde řada 
subordinačních pravidel. Ovšem 
jako nečlen jsem byl konfrontován 
pouze s jedním: Čím vyšší ročník, tím 
nižší patro. A jelikož celé podkroví 
obýval student z Kamerunu, připadlo 
na nás „prváky“ patro třetí. Co se 
každodenního chodu ubytovny týče, 
byl jsem hned na počátku, jako ostatně 
každý, kdo přijel z dálného východu 
(ten pro mnohé Kolíňany začíná na pra- 
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„Pane profesore, již dále nehledejte. Já 
jsem váš člověk!“ Ano, bé je správně.

Situace se ale nakonec vyvinula 
poněkud jinak. Jelikož mladých am-
biciózních nás bylo více, byl studijní 
pobyt rozdělen a společně se mnou do 
Porýní vyrazila také Andrea Pokludová. 
Zejména v prvních dnech, resp. již záhy 
poté, co jsme pod dálničním mostem 
nedaleko kolínské ZOO opustili žlutý 
autobus, se ovšem její přítomnost 
ukázala více než prospěšnou! Měla 
mapu a byla vybavena dostatečnou 
slovní zásobou, aby zajistila přesun 
z bodu A do bodu B, vyřídila forma-
lity na univerzitě i v dopravním pod-
niku a celou řadu dalších marginál-
ních záležitostí . Když píši bod B, 
mám na mysli Studentenwohnheim 
Alsatia, studentskou ubytovnu, kde 
jsme měli původně oba bydlet. To, 
že se tak nestalo, zapříčinilo hned 
několik „rozpačitých“ událostí. Po 
vyčerpávajícím pochodu městem, 
obtíženi zavazadly jsme dorazili před 
vchod ubytovacího zařízení, které nám 
notný čas odmítalo otevřít své brány. 
Když jsme již pozvolna začali umdlévat 
na mysli, dveře se otevřely a v nich se 
objevil brunátný muž neurčitého věku, 
který, jak bylo na první pohled (záhy 
se zapojily i další smysly) patrné, ne-
jenže včerejší noc trávil ve společnosti 
věrného druha C2H5OH. Po následném 
výstupu do 3. patra si dobrosrdečný 
„hajmlajtr“ všiml naší dehydratace a krů- 
pějí potu na našich čelech a bezděčně 
se slovy „Mechtešt du watl“ nám nabídl 
takřka prázdnou petláhev, z níž popíjel. 
Z prvního setkání s místním dialektem 
zvaným „kölsch“ jsme se vzpamatovávali
ještě dlouho. Vodu jsme každopádně 
oba odmítli, já zřejmě proto, že jsem 
nepochopil, Andrea - tipuji z důvodů 
spíše hygienických. Další šok, míst-
nost 2 x 5 metrů vybavená umyvadlem, 
skříní, stolem, židlí a postelovým 
roštem bez matrace, v mém pokoji 
navíc nesvítila žárovka. To byl také de-
finitivní konec vztahu Andrey s Alsatií. 
Jako majitelka mobilního telefonu 
a roamingu (ani jedno ani druhé ještě 
tehdy nebylo běžnou součástí student-
ské výbavy) kontaktovala své příbuzné 
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v České republice, načež se cca za dvě
hodiny přestěhovala na asi 2 km 
vzdálenou dívčí katolickou uby-
tovnu. Jako nevlastník přenosného 
telekomunikačního zařízení jsem v čas- 
ných odpoledních hodinách 1. března 
2001 ve svém holopokoji ve 3. patře Al-
satie osiřel. 

Dodnes ale děkuji Bohu, že jsem 
se tehdy neodhodlal k nějakému 
neuváženému činu a nezačal se ohlížet 
po něčem „lepším“. Neboť záhy jsem 
byl ze své trudomyslnosti vytržen již 
poněkud životaschopněji vypadajícím 
hajmlajtrem, který mi přinesl novou 
žárovku a vesele mi sděloval, že mi 
volá někdo z univerzity. Jaké bylo mé 
překvapení, když se ve sluchátku o-
zvala plynulá čeština Vladimíra Marka, 
syna českých emigrantů a toho času 
doktoranda na WiSo, jak se zkráceně 
říkalo fakultě, na níž jsem měl také 
já trávit nadcházející měsíce. Marek, 
kterého jsem znal již z Ostravy, kde 
prováděl výzkum v Archívu OKD, mi 
záhy přivezl nejen matraci, ale také 
polštář, prošívanou deku a televizi, což 

Studentenwohnheim Alsatia na Bachemer Str. 51., 3. patro, 1. okno zleva, místo    
  mého kolínského pobytu.                        Foto: archiv autora
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vém břehu Rýna) poučen, jak funguje 
lednička, elektrický sporák, sprcha 
a splachovací záchod. Jelikož jsem 
prokázal, že mám již vyvinuta mluvid-
la a prst v opozici, bylo mi umožněno 
začlenit se do podlažní struktury. Byla 
mi přidělena uzamykatelná přihrádka 
v ledničce, stanoven termín úklidu a mohl
jsem se postupně začít seznamovat se svý- 
mi spolubydlícími. 

Na jméno peruánského studenta, 
který mi odhalil tajemství toaletního 
papíru, si již bohužel nevzpomenu. 
Studoval na střední škole chemické, 
měl 15 sourozenců, z nichž všichni pra-
covali v rodinné „továrně“ na zpraco-
vání plastového odpadu, jejíž řízení 
měl v budoucnu převzít. S ostatními

JAK TO CHODÍ NA UNIVERZITĚ V KOLÍNĚ NAD RÝNEM,             část A
Začalo to na fildě … aneb Kolín není jen nad Labem     

ta, že pracovní tempo škola a práce 
u Deusche Post nevydržel ani měsíc 
a vyrazil zpět na rodnou Sicílii. To 
jeho soukmenovec Domenico, sho-
dou okolností také z Palerma, byl jiný 
formát. V Německu byl už druhý rok 
a živil se příležitostnými pracemi jako 
čištění oken či roznáška novin. Stu-
doval bůhvíco, zato zastával vynikající 
lingvistickou edukativní teorii, která 
spočívala ve střídání partnerek dle 
stupně zvládnutí německého jazyka. 
Domenico proto nejdříve chodil s Ital-
kou, která neuměla německy, potom 
s Italkou, která německy uměla. Jeho 
cílem pak bylo propracovat se přes 
další mezistupně až k rodilé Němce 
z Východního Fríska, kde dle jeho in-
formací měla být němčina nejčistší. 
Jelikož dalšímu sousedovi Geraldovi, 
mlčenlivému ajťákovi ze Švábska, bude 
věnována širší pozornost v pokračování 
tohoto vyprávění, nezbývá než se ve 
stručnosti zmínit ještě o posledním 
spolubydlícím z třetího patra vlevo, 
jehož totožnost nám zůstávala dlouho 
utajena. Z hlaviček dopisů se nám 
podařilo zjistit, že se jmenuje Šandra 
a je z Indonésie. Jeho nevelká postava 
procházející neslyšně noční chodbou, 
libé vůně z kuchyně a vlastní souprava 
dvaceti nerezových hrnců nejrůznější 
velikosti podporovaly „italskou“ se-
xuálně silně podbarvenou teorii o tom, 
že se jedná nejspíše o ženu. Nakonec 
se ke všeobecnému zklamání ze Šandry 
vyklubal asi metr třicet vysoký in-
donéský student výpočetní techniky, 
který neuměl německy ani Gutten Tag, 
a tudíž byl pro jakýkoli společenský 
život naprosto nepoužitelný. 

… unaven odkládám myš. Ale pokud 
si, milý čtenáři, myslíš, že v „divadle“, 
jehož oponu jsem výše rozestřel, neby-
lo možné studovat, hluboce se mýlíš. 
Naopak. V příštím čísle Listů tě zavedu 
nejen na univerzitní půdu, ale i dale-
ko za ni, nechám tě unášet na vlnách 
mýtického Rýna, putovat pohořím Eifel 
po stopách bájných Nibelungů či na-
hlédnout do zákulisí příprav Velké ceny 
Evropy vozů Formule 1 na okruhu Nür-
burgringu. 
              Aleš ZÁŘICKÝ           

příliš nekomunikoval, a co se celého 
pobytu týče, zanechal pouze jednu 
nesmazatelnou stopu. Když jsem se jednou
vrátil z fakulty domů, byla ubytov-
na plná policistů a kuchyň v našem 
patře celá od krve. Jak jsem se později 
dověděl, řešil peruánský kolega s brat-
ry své snoubenky (rovněž Peruánky) 
bezpochyby zásadní rodinný spor, 
jehož přímými účastníky se stalo 
rovněž ostré náčiní naší kuchyňky. Ke 
cti peruánské komunity ovšem musím 
podotknout, že během pracovní ne-
schopnosti zraněného se všichni zbylí 
aktéři „rozmíšky“ o něj střídavě starali. 
Naopak v sousedním pokoji bydlící Ital 
z Palerma tak tesknil po bílých zdech, 
moři, slunci a větru svého rodného měs-

Studentenwohnheim Alsatia na Bachemer Str. 51.                  Foto: archiv autora
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Na počátku ročního cyklu, tak lhostejně 
astronomického, jen fyzikálního, zpra-
vidla hledáme v symbolu cifry letopočtu 
poukaz k zamyšlení nad posunem his-
torických epoch. Letošní rok nás tak 
vrací o sto let nazpět, k datu vypuknutí 
první světové války, která, jak se teprve 
v průběhu 20. století postupně stávalo 
zřejmým, znamenala důležitý epochál-
ní zvrat. Válka trvala pouhé čtyři roky 
(naše ekonomická krize trvá už 5 let), 
v některých oblastech jen tři – a přesto 
znamenala tak hroznou zkušenost, 
tak ostře kontrastující s tím, co lidé 
dosud zakoušeli, že po válce už nic 
nebylo jako dřív. V něčem zapůsobila 
jako katalyzátor latentních procesů, 
v něčem naopak způsobila revoluční 
skok a paradigmatickou proměnu. 
Proto někdy počítáme 20. století až od 
roku 1918 a století devatenáctému pak 
říkáme „dlouhé století“.

Rok 1914 je tedy přelomový. Ve sku-
tečnosti bychom ho ale mohli téměř 
celý počítat ještě k oné idylické belle 
epoque, datované obvykle od roku 
1870, případně až od konce fin de siè-
cle, tedy přelomu století. Formální 
vyhlášení války sice připadá na přelom 
července a srpna, ale až do podzimu si 
nikdo nepřipouštěl, že započaté bitvy 
by mohly znamenat víc než přechodné 
šarvátky. Jak politici, tak řadoví vojáci 
byli skálopevně přesvědčeni, že do Vá-
noc budou všichni doma. Že to nebu-
dou pouhé mocenské potyčky na po-
litické šachovnici, jako byly třeba 
nedávné války na Balkáně, si vyspělý 
západní svět začal uvědomovat až v lis-
topadu – v zákopech západní fronty. 
Tato válka bude velmi zlá a vedená 
s mimořádnou brutalitou. A že bude 
navíc světová, se ukazovalo postupně 
až do roku 1917, kdy byly do konfliktů 
vtaženy prakticky všechny velmoci.

Zkušenost světové války tedy v roce 
1914 ještě nikdo neměl. Ano, v druhé 
polovině roku se ve válčících zemích 
prudce otočil dosavadní extenzivní in-
dustriální a urbánní rozvoj. Průmysl

8

ROK 1914

Lidé si přirozeně rytmizují čas svého života – jako ostatně i mnozí živočichové. To je čas cyklický, odvozený od vegetativních 
cyklů přírody. Lidé si dokonce vymysleli rozmanité kalendáře a chronometry, aby ještě účinněji svůj život pořádali. Co nás 
ale podstatně povyšuje nad zvířata, je periodizace lineárního času. Lidé si píší své dějiny. Střídání opakujících se fází cyklu 
je zákonitost animální, fatálně nahrazující jednoho smrtelného jedince dalším. Ale nahrazování jedné epochy jinou, zcela 
novou, je zákonitost kulturní. A ať už tuto změnu pokládáme za vzestup nebo úpadek, čelíme jí entropii vesmíru – jakkoli 
jedinci i nadále umírají.

se přeorientoval na zbraně, stavebnic-
tví na bunkry a opevnění. Ihned se také
projevily změny v zaměstnanosti, muži 
narukovali na frontu, ženy a děti do 
fabrik. Venkova se válka prozatím příliš 
nedotkla. Navíc lidé na venkově byli 
na útrapy a strádání po staletí zvyklí. 
Horší to bylo ve městech, kde vázlo 
zásobování, vyostřily se sociální prob-
lémy. Ale onen dějinný optimismus, tak 
typický pro moderní dobu, zatím lidi 
neopouštěl. 

Rok 1914 je rokem rozporuplných 
zkušeností, souběhu protichůdných 
tendencí, střetu hodnotových orien-
tací. Milník? Ne, milník je pouhý uka-
zatel, usnadňující svou jednoduchostí 
a názorností orientaci na trase, na ča-
sové ose, jako třeba snadno zapama-
tovatelné datum. Rok 1914 je mezník. 
Mezník výrazně odděluje různá domi-
nia. Tady nejde jen o orientaci pout-
níka. Za rozmezím se člověk ocitá pod 
vládou jiného pána času.

Je to jako když kontinentální desky 
narazí do sebe a jedna se s mohutnou 
silou podsouvá pod druhou, přičemž 
na ní vytváří impozantní pohoří, za mo- 
hutných otřesů, ničících vše na povrchu.

Doba, jež tak náhle skončila na podzim 
roku 1914, byla opravdu skvělá. S vr-
cholící silou a rychlostí v ní kulmino-
valo vše, co postupně utvářelo moderní 
dobu. Je až neuvěřitelné, co všechno 
bylo samozřejmostí už před sto lety. 
Postupovala elektrifikace, telefonizace 
nahrazovala telegraf. Jezdily tramvaje 
a ve velkoměstech metra, v Ameri-
ce rostly mrakodrapy. Ulice měst byly 
osvětleny elektrickými žárovkami a ply-
novými lampami, v každé lepší kavár-
ně bylo k dostání několik desítek titulů 
novin a časopisů v několika světových 
jazycích. Průmyslově a ve velkém 
vyráběné spotřební zboží zaplavovalo 
trhy. Obchod a služby byly v mnoha 
ohledech na vyšší úrovni než dnes. O po-
travinách ani nemluvě. Na silnicích 
se začaly prohánět automobily a moto-
cykly. Obchodní domy, včetně zásilko-
vých, vyhlášené módní salony s pravi-
delnými kolekcemi na přehlídkových 
molech, reklama, marketing, časopisy 
plné fotografií – ani se nechce věřit, 
že to všechno má už tak dlouhou his-
torii.
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čím se dodnes můžeme honosit: výstavní 
měšťanské domy a vily, slavné kavárny, 
sídla úřadů, institucí a spolků, školy, 
hotely i kostely – a ovšem i svérázné 
průmyslové haly a ocelové konstrukce. 

Městem prošla asanační vlna, staré 
se bouralo, stavělo se z gruntu nové. 
Autoři publikace s pobavením konsta-
tují, že většinu veřejných staveb postavi-
ly firmy personálně propojené s měst-
skými radními, a to kupodivu i navzdory 
tomu, že proběhla korektní výběrová 
řízení. Podobně se dozvídáme, že v ro-
ce 1911 bylo nově vydlážděno a vyas-
faltováno ostravské hlavní náměstí 
i s přilehlými ulicemi. V městských 
análech se ale dočteme, jak byla drahá 
dlažba záhy zničena úzkými koly 
těžkých povozů a jak město marně zá-
pasilo s dopravci o předepsanou šířku 
obručí. Jak že zní onen známý výrok 
o tom, že dějiny se opakují…? Jak je 
vidět, v něčem se moc nezměnilo. Ale 
na druhé straně: co tady zbude po nás?

Podobně jako Florian Illies pojal své 
putování Evropou a jejím 20. stoletím i 
nizozemský esejista Geert Mak. Z pers-
pektivy roku 2000, na počátku nového, 
je dobré obhlédnout staré. Snad aby-
chom neopakovali někdejší chyby. 
I on pojímá období do roku 1914 jako 
důležitý kontrapunkt, bez něhož nepo-
rozumíme tomu, co později přišlo.

Celý rok máme tedy příležitost 
zpřítomňovat si onen věk nevinnos-
ti, v němž tak nenápadně, uprostřed 
léta, povstala katastrofa, jež nás trvale 
poznamenala, ale jež nevznikla ani 
náhodou, ani řízením osudu, nýbrž 
kvůli rozporům hromadícím se pod 
kašírovanou idylou, dřímajícím pod 
sladce dětinskou bezstarostností 
důvěřivého optimismu, chlácholeného 
rozmarnou secesí.

Není tu nějaká nápadná podobnost 
s námi, dneškem? V čem jsme lepší? 
Máme se lépe? Neděláme stejné chyby? 
Pokrok – nebo úpadek? Co nás čeká? 
Můžeme tomu předejít nebo zabránit? 
Provokující otázky, ale třeba i inspira-
tivní poukazy k výše zmíněné četbě, 
směřují k tomu, aby nám historie byla 
mementem. Ostatně, učíme se a bá- 
dáme v budovách, které také vznikly 
v oné skvělé belle epoque. 

                 Vladimír ŠILER

ROK 1914

Hledáme-li v dějinách podob-
nosti a ponaučení, pak v epoše, která 
přesně před sto lety skončila, máme 
výjimečnou příležitost. Zatím můžeme 
jen tušit, co se bude zítra jevit jako 
mezník, oddělující nás od století 
dvacátého, či co bude signifikantně 
a fatálně charakterizovat náš vstup do 
století jednadvacátého. Ale že žijeme 
v přelomovém období, na pomezí, 
tušíme zřejmě správně.

Časopis Spiegel své první letošní 
číslo monotematicky věnoval právě 
roku 1914. Zajisté, pro Němce je tato 
připomínka obzvláště bolestná. Ale 
možná teprve teď nastal čas učinit 
dějinné zúčtování. Poněkud širší 
záběr do celé střední Evropy podnikl 
německý publicista Florian Illies v ese- 
jistické knize nazvané prostě 1913. 
Pokládá ten rok za nejkrásnější léto 
století. Končícího století. Z pestrých 
střípků událostí z různých oblastí 
veřejného, kulturního, uměleckého, 
ale i privátného života sestavil plastický 
obraz, umožňující udělat si komplexní 
představu o tom, co všechno jsme 
tehdy navždy ztratili. Nikoli náhodou 
kniha vyšla i u nás právě uprostřed 
loňského léta. Zajímavé jsou i zdánlivě 
okrajové zmínky v nejnovější publikaci 
o dějinách Ostravy. V letech 1890 – 1914 
zažila Ostrava největší stavební boom. 
Za tak krátkou dobu, srovnatelnou 
třeba s naším porevolučním obdobím 
(1990 – 2014), vznikla většina z toho, 

Idyla ovšem rozhodně neplatila pro 
všechny. Sociální stratifikace a sociální 
komunikace byla neuvěřitelně komp-
likovaná. V takové společnosti bychom 
dnes už žít nedokázali ani nechtěli. 
Překotný rozvoj průmyslu a měst těžce 
doléhal na nižší společenské vrstvy 
a novou městskou chudinu. Přesto 
dějinný optimismus a víra v pokrok na-
kazily masy, které tak dobrovolně pod-
stupovaly strádání v naději na brzké 
lepší časy. Ne všem se líbila lehkovážná 
povrchnost nové mentality, kritikové 
varují před dekadencí. Ale jiným zase 
připadá moderní pokrok příliš pomalý 
a chtějí rychlejší a radikálnější rozchod 
se vším starým a navyklým – ve vizuál-
ní sféře se z módní secese, jež se vzbou-
řila proti akademismu, odštěpují vlny 
vskutku avantgardních směrů moder-
ního umění. Zde se v umělecké a du-
chovní oblasti v koncentrované podo-
bě odehrávala kataklyzmata a katarze, 
z nichž pak 20. století ještě dlouho 
žilo. 

Z odstupu se nám dnes zdá, že přes 
všechny stíny a rozpory, jež přelom 19. 
a 20. století obsahoval, to byla přece 
jen krásná, záviděníhodná doba. Lidé 
měli ještě nevinnost, všechno to bylo 
poprvé. Proto si onu dobu tak rádi ide-
alizujeme, nostalgicky se k ní vracíme.

Z války se roku 1918 ovšem probrali 
lidé už jiní – a do jiného světa. Lidstvo 
dospělo.
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Dne 29. listopadu 2013 se již po de-
vatenácté konala Studentská vědecká 
konference katedry germanistiky 
spojená s udělením Ceny Františka 
Schwarze. Stejně jako loni se realizova-
la jako jeden z výstupů evropského pro-
jektu Posílení rozvoje Centra výzkumu 
odborného jazyka angličtiny a němčiny 
na Filozofické fakultě Ostravské uni-
verzity (reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/20.0222). 
Záštitu nad konáním germanistické 
studentské vědecké konference převzali 
opět poslanci Evropského parlamentu, 
pan RNDr. Pavel Poc a pan Ing. Evžen 
Tošenovský. Celá konference se konala 
také za laskavé finanční podpory firmy 
Biocel Paskov a.s. 

Tato léty prověřená akce s vysokou 
kvalitou studentských příspěvků byla 
tradičně rozdělena na synchronně a dia- 
chronně lingvistickou sekci a také na 
literární a translatologickou sekci. 
Účastníci z řad studentů bakalářského, 
navazujícího magisterského a dok-
torského studia katedry germanistiky 
přednesli své konferenční příspěvky, 
které vycházely z bádání v rámci jejich 
bakalářských, magisterských, respek-
tive disertačních prací.   

Příspěvky, které byly velmi dobře 
odborně připraveny, se dotýkaly 
nejrůznějších témat, z nichž vybíráme 
jen ty nejzajímavější: pohádky na Hlu-
čínsku (Veronika Holešová), sex v re-
klamních textech (Václav Dimun), 
středověké traktáty o rostlině aloe 
(Lucie Pavlíková), soukromá výuka 
na Hlučínsku v meziválečném období 
(Kateřina Motalová), srozumitelnost 
textu (Jana Buchtová), literární život 
na Hlučínsku (Lucie Burdíková), 
lékařská odborná terminologie v ně-
meckém a anglickém tisku (Mgr. 
Monika Kocifajová), terminologie v pře- 
kladu (Mgr. Marie Werbová), téma 
brněnských Němců (Ludmila Syptá-
ková) nebo velmi zajímavý příspěvek 
o středověkých receptech proti nespa-
vosti (Lukáš Pěchula).

Vzhledem k tomu, že katedra germa-
nistiky se snaží vědeckou aktivitu svých 
studentů podporovat, mohlo se i letos 
soutěžit o finanční ceny a také o tolik 
oblíbené stáže v Evropském parlamentu 
v Bruselu a Strasbourgu. Mezi oceněné 
vítězky pak patřily Nikola Hrubá s pří-
spěvkem Kognitivní koncepty emoce 
„nenávist“ v němčině a v češtině a dále 
Mgr. Edita Pelikánová, která se stala 
vítězkou Ceny Františka Schwarze o nej-
zdařilejší příspěvek v oblasti diachronní 
lingvistiky. Ve svém příspěvku s názvem 
Wenn das kint geboren ist…se věnovala 
gynekologickým traktátům z 15. století.
   Příspěvkům naslouchali členové pro-
jektu a pedagogové KGE FF OU v čele 
s prof. Lenkou Vaňkovou a také čestní 
hosté, mezi něž patřili proděkan pro 
vědu a výzkum na FF OU, doc. Jan 
Malura, dále biskup ostravsko-opavské 
diecéze, Mons. František Václav Lobko-
wicz, a absolvent KGE, překladatel a tlu-

močník Mgr. Radim Sochorek. Již 
tradičním hostem byl dlouholetý přítel 
ostravské germanistiky, ekonom, člen 
NERV a pedagog VŠE, doc. Jiří Schwarz. 
Vedle pozvaných čestných hostů se ka-
tedra může pochlubit masivní účastí 
svých studentů, kteří tak dokázali, že vě-
decká a odborná činnost na germanistice 
rozhodně nestojí na okraji zájmu. 

Jsme rádi, že se letošní Studentská 
vědecká konference katedry germanis-
tiky vydařila, o čemž svědčí nejen vy-
soká kvalita přednesených příspěvků, ale 
také živý zájem publika, který rozhodně 
není samozřejmostí a kterého si vážíme. 
Děkujeme celému organizačnímu týmu 
pod vedením PhDr. Ireny Šebestové, 
CSc., za perfektní a hladký průběh 
celé akce a těšíme se na další, jubilejní 
dvacátý ročník Studentské vědecké kon-
ference na katedře germanistiky.

      
       Eva HRDINOVÁ, Milan PIŠL

Studentská vědecká konference 2013 na 
katedře germanistiky

Z konference.                      Foto: Eva CIEŚLAROVÁ, Milan PIŠL 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2014    

Nejen tento kvíz, ale i další zajímavý pro-
gram si pro letošní Den otevřených dveří 
připravili členky a členové Studentské ko-
mory Akademického senátu Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. 

Bc. Vladimír Mičulka, Bc. Tereza 
Čapandová, Bc. Martin Kaše a Bc. 
Michaela Špakovská spolu se studentka-
mi historie Sabinou Šmiřákovou a Nelou 
Trávníčkovou srdečně vítali v pátek a v so-
botu 10. a 11. ledna ve vestibulu budovy 
E příchozí zájemce a zájemkyně o studi-
um. Podle jejich zájmu jim rozdávali 
propagační materiály studijních oborů 
a společně s referentkami studijního 
oddělení odpovídali na jejich zvídavé 
dotazy. Následně si pak uchazeči v po-
sluchárnách vyslechli od pedagogů jed-
notlivých kateder aktuální informace 
o studiu daného oboru a formě přijíma-
cích zkoušek včetně podmínek přijetí 
pro akademický rok 2014/2015.

Oproti loňskému roku jsme letos za-
znamenali mírné zvýšení návštěvnosti; 
v obou dnech navštívilo Filozofickou 
fakultu celkem 523 zájemců. Pro srovnání 
uvádím, že v roce 2013 zavítalo na Dny 
otevřených dveří FF 475 zájemců, na roz-
díl od roku 2012, kdy branami fakulty 
prošlo 657 uchazečů. Od roku 2010 re-
gistrujeme rovněž trend zvyšujícího se záj-
mu o studium z  řad lidí v produktivním 
věku a seniorů. Těmto cílovým skupinám 
uchazečů fakulta nabízí širokou škálu 
studia v kombinované formě či v progra-
mu celoživotního vzdělávání. 

Jako v letech předchozích se i letos 
největšímu zájmu těšily obory psychologie, 
angličtina, a sociologie, zvýšený zájem byl 
zaznamenán o studium ruského jazyka. 

Po prezentacích studijních oborů většina 
uchazečů využila možnosti  komentované 
prohlídky studovny Filozofické fakulty i 
bližšího seznámení s děním na fakultě. 
Členové a členky Studentské komory Aka-
demického senátu pro ně kromě výše 
zmíněného kvizu přichystali prezentaci 
ze života na jednotlivých katedrách včetně 
videoprojekce z akcí pořádaných Filozofic-
kou fakultou. S velkým ohlasem byla přijata 
nástěnka, obsahující vtipné glosy našich 
studentů na adresu vysokoškolského studia.  
Senátoři je převzali ze současného fenoménu  
sociálních sítí – „facebookových přiznání“. 

Soudě podle přátelské atmosféry, která 
provázela letošní Den otevřených dveří, 
a také na základě spokojených ohlasů jeho 
návštěvníků lze říci, že spolupráce vedení 
fakulty se Studentskou komorou Aka-
demického senátu se zdárně rozvíjí a věří-
me, že bude i nadále pokračovat. 

              Jana BOLKOVÁ 

Angličtina a psychologie se drží stále na špici zájmu
Jak se jmenuje děkan Filozofické fakulty? Kolik má Filozofická fakulta kateder? Jak se nazývá periodikum Filozofické fakulty? 
Kterou akci pořádá Filozofická fakulta pro veřejnost? Jak se jmenuje hospůdka ve dvoře fakulty? Jaká je barva Filozofické fakulty? 

  Ze Dne otevřených dveří.              Foto: Miroslav MAŇAS
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Paní Marie Vaňková začala studovat až 
v babičkovském věku. Mezi dospělými 
studenty v kombinovaném studiu 
působila jako jejich matka. Ale to jen 
do chvíle, než se s ní spolužáci dali do 
řeči. Tu poznali, že je to dáma duchem 
mladá, která se velmi dobře orientuje 
v současném světě a aktuálním dění, 
a dokonce má dobře prokouknutou jak 
generaci dětí, tak situaci ve školství. 
Pracovala totiž jako účetní na základní 
škole..

Filozofii, zejména v dálkové formě, 
jdou studovat jen opravdoví nadšenci, 
ryzí idealisté. Možnost profesního 
uplatnění je takřka nulová. Někoho by 
sice mohlo zlákat, že se zde nestuduje 
matematika ani nebiflují jazyky. Zato 
odrazuje pověstná obtížnost studia. 
Dospělé zájemce přivádí ke studiu filo-
zofie kromě klasické zvídavosti a lásky 
k moudrosti vždy také nějaký skrytý o-
sobní plán či soukromý studijní projekt.

Paní Vaňková si chtěla splnit sen, 
který se nepodařilo uskutečnit v mládí. 
To je velmi vážná a důležitá motivace ke 
studiu, kterou by univerzita měla vzít v 
potaz a více se otevřít zájemcům o tento 
typ vzdělávání. Někdo prostě nemohl 
v mládí studovat. Musel se starat o ob-
živu, přišla rodina, profesní kariéra, 
dlouhá péče o dospívající děti… Ale pak 
se najednou toto všechno sklání k zeni-

tu a člověk se vrátí ke svým mladistvým 
snům a ideálům – a ono se ukazuje, 
že ještě není pozdě, ba dokonce že teď 
je ten pravý čas.

Marie Vaňková úspěšně absolvovala 
bakalářské studium filozofie. A dál? No, 
dál nic. Nic takového, co bychom v této 
rubrice o našich úspěšných absolven-
tech čekali: profesní úspěch, společenský 
vzestup, moc a sláva… Paní Vaňková dál 
účtuje ve své škole a plní babičkovské 
role v rodině. Ale je spokojená. Dokázala 
to. Sama sobě – i svému okolí, které pro 
její pozdní úlety nemělo mnoho pocho-
pení. Život nevšedním smělým oblou-
kem získal spojitost smyslu.

Ale abychom dostáli společenským 
konvencím – něco se přece jen stalo. 
Paní Vaňková získala, jistě i díky studiu, 
nový elán do života. Zapsala se do kurzů 
kreslení. Vždycky chtěla malovat. A z jed- 
né, možná malicherné umanutosti
udělala svérázného koníčka. Marie 
Vaňková je moderní seniorka, má mo-
bilní telefon, píše maily, denně pracuje 
s počítačem. Ale přesto se nechce smířit 
s tím, že lidé už si nepíšou klasické 
papírové dopisy. Některé tradice, byť 
jsou dnes technologicky překonané, 
měly v sobě cosi nenahraditelně lid-
ského, ba dokonce i obecně humanizu-
jícího, bez čeho bude náš život chudší. 

Paní Vaňková začala psát dopisy. Rodině, 
přátelům, známým. To, co dnes vyřídíme 
neosobním mailem nebo esemeskou, 
svěří pani Vaňková vlastnoručním pís-
mem ušlechtilému papíru, poštovní 
schránce na rohu ulice (Wolker) a mile 
svérázným pošťákům (Čapek). A už se 
do toho noří, už tomu propadá. Sehnat 
kvalitní papír a pěkné obálky dnes vůbec 
není snadné. A co jich ještě poměrně 
nedávno bylo! V každém papírnictví de-
sítky druhů, včetně luxusních dopisních 
kazet. Nabídka plnicích per je kupodivu 
i dnes relativně slušná. Paní Vaňková 
se postupně stává odbornicí přes psací 
potřeby. Nespokojí se se značkou Parker 
a i z nabídky firmy Waterman jí vyho-
vuje jen něco. Inkousty si nechává po-
sílat až z Japonska. Nepropadla historis-
mu, nepokouší se rehabilitovat někdejší 
krasopis. Ten ostatně ve školách skončil 
už za generace jejích babiček. Nesnaží 
se ale ani o tradiční či uměleckou ka-
ligrafii. Chce prostě, aby dopis byl na-
psán pečlivě a hezky, od srdce. Takový 
dopis je dvojnásob cenný. Péče vložená 
do jeho materiální a formální stránky
mu dává trvání. Byť je obsahem třeba 
jen banální sdělení nebo obligátní 
zdvořilostní fráze, takový dopis si přece 
rádi schováme.   Lidí, kteří se nostal-
gicky ohlížejí za érou vskutku  osobní

ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ III.
(trochu jinak...)

  Marie Vaňková.     Foto: archiv autora 
     

  Marie Vaňková se spolužáky.                   Foto: archiv autora
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komunikace, je dnes více. A jsou mezi 
nimi i mladí. Marie Vaňková se přes in-
ternet napojila na jejich sítě a zapojila 
se do mezinárodních aktivit podporu-
jících přežívání těchto starých dob-
rých tradic. Využila znalosti němčiny, 
oprášila i chabou angličtinu a rozesílá 
dopisy novým přátelům po celém světě. 
Ano, ve světě Facebooků, Twitterů 
a LinkedInů ještě kolují příslovečně 
okřídlená psaníčka, pohádkoví pošťáci 
střeží jejich tajemství a v ulicích na ně 
ještě tu a tam čekají nikoli lecjaké 
barevné schránky. „Když dávám do-
pis na poštu, tak se úřednice jako máv-
nutím kouzelného proutku mění v jinou 
bytost – je z ní usměvavá žena. Vloni 
jsem posílala dopis do prodejny, ve které 
nakupuji psací potřeby, a prodavačky 
mi pak řekly, že listonošce bylo líto, 
že nenosí více takových dopisů,“ říká 
paní Vaňková. Marie Vaňková říká, že to 
bylo právě studium estetiky na vysoké 
škole, které ji přimělo, aby se zapsala 
do kurzu kreslení – a taky aby navázala 
na dril technického psaní na stavební 
průmyslovce a začala se zdokonalovat 
v úhledném rukopisu. A dodává: „Jeden 
kolega mi řekl, že mé písmo vypadá stále 
jednodušeji a pěkněji. K tomu, aby vy-
padalo něco jednoduše, aby bylo v har-
monii, je třeba hodně práce, cvičení a ú-
silí. Až vycvičená, jistá ruka dovede psát 
rovné, čisté linky, dovede působit jedno-
duchým způsobem. Mé písmo se jme-
nuje Marie Vaňková.“
     Paní Vaňková komentuje i současnou 
diskusi o novém školním písmu Come-
nia script: „Velice mne zaráží, jak si 
učitelé a rodiče pochvalují snadnost 
písma. Rodiče říkají, že téměř nevěděli, 
že se děti učily psát, učitelky si libují, že 
s dětmi nemusely po prázdninách opa-

kovat učivo. Vše se dělá pro děti, aby se 
jim usnadnil život. Ale je to usnadnění 
života dítěte nebo života dospělých? 

Pozoruji, že děti již neumí ani pořádně 
kreslit a ruční práce jim také dělají prob-
lémy, ztrácí se radost z tvoření. Opravdu 
platí, že všechno se dá koupit…?“

Co myslíte, že byl další krok bakalářky 
filozofie Marie Vaňkové? Zapsala se do 
kurzu bubnování na džembe. V jed-
nom svém dopisu to komentuje slovy: 
„Všechno záleží na spojení ruka – hlava, 
hlava – ruka. Bubnování i pěkné psaní 
spolu souvisí. Obsah si vynucuje svou 
formu, a forma zpětně působí na obsah. 
Ale bez cviku, a tedy kázně a disciplíny, 
to nejde. Když si budeme všechno pořád 
usnadňovat, třeba pomocí moderních 
technologií, zpohodlníme a utrpí kvalita 
života i samo naše lidství. Vědění přece 
neznamená jen vědět, kde najdu infor-
mace. A učení nespočívá jen ve vědění, 
ale má směřovat k dosažení moudrosti. 
Studium filozofie bylo pro mne velmi 
náročné, ale přineslo své plody, splnilo 
to, co jsem od něho očekávala. Dále si 
studuji filozofické texty a nacházím 
odpovědi na své otázky. A duše postupně 
nachází klid.“
                                             Vladimír ŠILER

ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ III.
(trochu jinak...)
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V době od konce října do konce prosince loňského roku probíhala studentská soutěž, během níž měli posluchači FF OU 
možnost zasílat návrhy nové podoby triček naší fakulty. Celkem bylo studenty zasláno devět podkladů pro vytvoření triček, 
z nichž zbývalo vybrat ten nejzdařilejší. V hodnotící komisi zasedl pan děkan společně se členy Studentské komory Aka-
demického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 

Po uvážlivém zhodnocení všech návrhů byla tou nejlepší variantou jednomyslně zvolena práce Bc. Veroniky Šindlerové, 
která bude tak oceněna částkou 5 000 Kč.

Komise se navíc rozhodla udělit zvláštní cenu ve výši 1 000 Kč Bc. Miroslavu Maňasovi, neboť jím zaslaný motiv 
může v budoucnu na sportovních akcích zdobit dresy Filozofické fakulty.

Studentská komora výhercům srdečně gratuluje a rovněž děkuje ostatním tvůrcům za projevený zájem a následnou vůli 
se soutěže zúčastnit.                     Za Studentskou komoru

Vladimír MIČULKA

Vyhlášení výsledku studentské soutěže o nejlepší návrh 
trička Filozofické fakulty Ostravské univerzity!!!

Miroslav MAŇAS

Veronika ŠINDLEROVÁ

S blahopřáním vítězům a s díky všem zúčastněným 
se připojuje také vedení fakulty. Věříme, že nová 
trička se stanou nedílnou součástí všech jarních, 
letních, podzimních i zimních módních kolekcí 
roku 2014 

Aleš ZÁŘICKÝ

VÝBĚR Z ÚNOROVÉHO PROGRAMU 
Antikvariátu a klubu Fiducia  

4. února 2014 v 18 hodin 
SOŇA ČERVENÁ 
Setkání se světově proslulou mezzoso-
pranistkou Soňou Červenou (1925). 
Večer moderuje ředitel Národního di-
vadla moravskoslezského Jiří Nekvasil. 

Soňa Červená se narodila v rodině 
zakladatele slavného prvorepublikového 
kabaretu Červená sedma, právníka Jiřího 
Červeného. S divadlem začínala po válce 
u Voskovce a Wericha, záhy ale přešla 
k opeře. Té se pak věnovala celou profe-
sionální dráhu, během níž zažila úspěch 
ve východním Berlíně, emigraci na Západ 
a hostování na velkých operních jevištích 
celého světa, kde byla velkou obhájkyní 
Janáčkových oper. Po několika desítkách 
let strávených v emigraci se vrátila zpět 
do ČR a stále aktivně vystupuje.

Ve spolupráci s Antikvariátem a klu-
bem Fiducia pořádá Národní divadlo 
moravskoslezské. Akce se koná v rámci 
Roku české hudby 2014 v NDM.
13. února 2014 v 18 hodin 
ČESKÝ KNEDLÍK S FRANCOUZSKOU
OMÁČKOU…
přesně takto byl svými kolegy označován 
Bohuslav Martinů!

Přijďte se dovědět více o hudbě, 
životě a díle tohoto nezaměnitelného 
skladatele, který se z Poličky dostal do 
celého světa!

O mimořádné tvůrčí osobnosti 
hudební moderny 20. století bude de-
batovat Aleš Březina, skladatel a ředitel 
Institutu Bohuslava Martinů, iniciátor 
projektu Martinů Revisited (2009–2010), 
a Jiří Nekvasil, režisér a ředitel NDM. 

Ve spolupráci s Antikvariátem a klu-
bem Fiducia pořádá Národní divadlo 
moravskoslezské, které v letošní sezóně 
uvedlo na repertoár operu MIRANDO-
LINA Bohuslava Martinů a dále jeho ba-
let ŠKRTIČ (v rámci triptychu NÁVRATY 
DOMŮ).  Akce se koná v rámci Roku 
české hudby 2014 v NDM.

18. února 2014 v 18 hodin 
NÁVRATY DOMŮ S NATAŠOU NO-
VOTNOU
Zajímá Vás, jakým způsobem vzniká 
choreografie baletního představení? Jaký 
vliv má na výsledný pohyb hudba a text 
díla? O práci choreografa bude besedo-
vat známá tanečnice a členka skupiny 
420 PEOPLE Nataša Novotná. 

Hlavním inscenačním projektem 
letošní sezóny Národního divadla 
moravskoslezského je baletní triptych 
Návraty domů, který je večerem tří 
současných českých choreografů – Jiřího 
Kyliána, Pavla Šmoka a Nataši Novotné. 

Absolventka Janáčkovy konzervatoře 
v Ostravě, Nataša Novotná, získala v ro- 
ce 1997 angažmá v NederlandsDans-
Theater 2. Poté působila ve švédském 
GöteborgsOperanBallet (2000–2002) 
a stala se členkou NederlandsDans-
Theater 1 pod vedením J. Kyliána 
(2002–2006). Nizozemskými kritiky 
byla dvakrát nominována jako ‘nejlepší 
tanečník’ za interpretaci děl Duo (W. 
Forsythe) a Pneuma (J. Inger). Od roku 
2006 pracuje nezávisle, jako tanečnice 
spolupracuje s předními světovými scé-
nami a tvůrci, příležitostně působí jako 
choreografka a pedagožka. Nataša získa-
la ocenění kritiků tanečního magazínu 
Dance Europe za nejlepší taneční výkon 
v choreografii SmallHour, za tutéž roli 
i prestižní Cenu Thálie 2008. V roce 2009 
jí byl na závěrečném galavečeru festivalu 
Tanec Praha udělen titul Tanečník roku 
2009. Je garantem a lektorkou Studia 
Nové scény ND v Praze.

Ve spolupráci s Antikvariátem a klu-
bem Fiducia pořádá Národní divadlo 
moravskoslezské. Akce se koná v rámci 
Roku české hudby 2014 v NDM.

                       Připravila Eva MRHAČOVÁ
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MOUDROSTI NAŠICH PŘEDKŮ
Na tomto místě budeme po celý rok otiskovat pranostiky pro jednotlivé měsíce 

ze stoletého valašského kalendáře.
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  Tatobitská lípa.                                      Foto: archiv autora

Ves Tatobity upoutá svým ná-
zvem, podivuhodnou pověstí a tor-
zem prastaré lípy. Tahle triáda stojí 
za návštěvu.  Jiří Svoboda, který 
se zabývá komplikovanými vztahy 
českých pověstí a jejich keltského 
jádra, uvádí tatobitskou pověst o oh-
nivém sudu. Objevoval se na místě 
bývalé fořtovny, snad místní ještě 
vědí, kde to bylo. Tam se ohnivý sud 
vyvalil a koulel se vsí, patrně z Ko-
zákova, až k silnici, a tam zmizel. 
Sud prý byl plný zlata a říkalo se mu 
Karbunkulus.

Jiří Svoboda se domnívá, že ohnivá 
znamení jsou významným sym-
bolem keltského světa. Ohnivá zna-
mení by mohla být symbolem dávno 
zaniklého solárního kultu spojeného 
se slunovratovým rituálem. Badatel 
se také pokusil o vysvětlení tajem-
ného jména hořícího sudu. Měl by 
pocházet od latinského carbo, tedy 
uhlí, a caleo, tedy žhnout, vřít, pálit. 
V Tatobitech se také objevoval ta-
jemný černý přízrak.

Věk tatobitské lípy se odhaduje na 
800 let. Tak jako jiné významné stro-
my, má i tatobitská lípa svou pověst. 
Jistá Hedvika nalezla na pastvě drahý 
kámen, prodala ho a dostala pěkné 
peníze. Na ty měl zálusk zdejší ne-
dobrý člověk. Vše by dopadlo špatně, 
ale zasáhl jistý mladík a Hedvika 
se do něj zamilovala. Když se vzali, 
měli si vysadit před stavením lipku. 
To aby na dlouho svědčila o jejich 
lásce. Strom chtěli několikrát po-
razit, ale on pokaždé promluvil lid-
ským hlasem: „Nekácejte, nesázeli 
jste!“  V Tatobitech se tvrdilo, že se ve 
stromě ukrývají duše obou šťastných 
manželů.

Tahle sentimentální milostná 
pověst má své mytologické jádro. 
Magické spojení člověka a stromu 
najdeme totiž v mnoha mytologiích 

světa. Propojení stromu, stromu 
života, s mladým párem jistě nava-
zuje na jarní rituály spojené s plod-
ností. Jedná se o dávný magický prin-
cip, jehož kořeny mizí v nedohlednu. 
Byly to právě lípy, které byly uctívány, 
protože měly spojovat člověka se sila-
mi Matky Země. Pod jejich korunou 
může člověk najít klid a mír, místo k me- 
ditaci nad sebou i nad světem.  

Lípa byla v dávných dobách uctívá-
na v souvislosti s bohyní Freyjou, bo-
hyní lásky, úrody, čarodějnictví a plod-
nosti. Je jakousi vládkyní země. 
Pochází z mytického rodu Vanů a její 
jméno znamená v překladu Milovaná. 

Její jméno se dostalo do názvu pátku, 
což mohl být den jejího uctívání. Den 
Freyje. Das Freitag. Friday. 

Spojení člověka a stromu je pra-
dávné. S výjimečným stromem se prv- 
ní lidé setkali již v ráji. Člověk jistě 
některé stromy pokládal za bytosti 
a svým obnovujícím se šatem z listí 
mu připomínal zázračné znovuzro-
zení života. Svou vertikalitou mohl 
připomínat onu osu světa, která spo-
jovala všechny tři kosmické oblasti – 
podzemní svět, zemi a nebesa. Ale pře- 
devším starý strom vzbuzuje úctu. 
Měla by být povinná...
         Václav VOKOLEK

ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ 
(POKRAČUJE DALŠÍ PŘÍBĚH Z ROZHLASOVÉHO POŘADU VÁCLAVA VOKOLKA STROMY)

TATOBITY


