
1

I    leden 2015                                          www.ff.osu.cz

LISTY
Filozofické fakulty
Ostravské univerzity v Ostravě

EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Za zakladatele barokního malířství  
je považován Michelangelo Merisi 
zvaný Caravaggio (1571-1610) pod-
le lombardského městečka, v němž  
se prý narodil. Prožil sice krátký,  
ale zato velice dobrodružný a drama-
tický život, získal pověst rváče, pro-
vokatéra a násilníka. 

V Miláně se naučil technice olejo-
malby a fresky, barvám, ale též anato-
mii a perspektivě. Asi roku 1592 přišel 
do Říma, kde chtěl poznat skutečný 
život. Toulal se ulicemi a maloval lidi 
z ulice, což bylo v rozporu s ideálem 
krásy. Jeho modely se stávali chudáci, 
žebráci a tuláci. Časem získal dosta-
tek zakázek na obrazy s náboženskou 
tematikou, ale sériové malování obra-
zů ho neuspokojovalo.    

V roce 1606 zabil Caravaggio  
v souboji malíře Ranuccia Tommaso-

niho a dostal se do vězení. Podařilo 
se mu ale uprchnout do Neapole, 
poté přesídlil na Maltu, kde se stal 
členem řádu maltézských rytířů.  
Až do konce života byl na „útě-
ku“. Zemřel v Porto Ercole na pláži 
pravděpodobně na malárii, někdy  
se uvádí, že byl zavražděn. 

Caravaggiovy obrazy prosluly 
svým realismem. Geniálně pracoval 
se světlem a stíny, které dodaly jeho 
dílům nový náboj a živost. Kontrast-
ním temnosvitem dociloval drama-
tické působivosti a koncentrace děje 
na hlavní postavy. Velký zájem pro-
jevoval i o zátiší. 

Kruhový obraz Hlava Medusy  
je jedinečným zachycením hrůzné  
a zároveň dramatické atmosféry. Me-
dusa má rysy mladého muže, jedná  
se pravděpodobně o autoportrét. 

Falešní hráči jsou Caravaggiovým 
prvním obrazem, na němž kompo-
zici vepředu uzavírá postava otoče-
ná zády k divákovi. Zároveň se jedná  
o důkaz malířova umění pomocí bo-
haté škály barev dodat obrazu pulzu-
jící náboj. Na obraze Bakchus demy-
tizoval antickou mytologii.      

Marek ZÁGORA

Barokní malířství
Itálie - Caravaggio

Bakchus Falešní hráči

Hlava Medusy
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OSTRAVA!!! RODINNÉ STŘÍBRO

Unikátní interiér ve stylu pozdní se-
cese, vysoká zaoblená okna,  malé 
francouzské stolky, exotická orna-
mentika, to vše dodávalo této prvo- 
republikové ostravské  kavárně ne-
obyčejný půvab. Brzy se kavárna 
s magickým jménem Elektra stala 
centrem tehdejšího společenského,  
ale i kulturního života. Každý den se 
zde pořádaly koncerty, po představe-
ních sem chodili Werich a Voskovec 
a také Oldřich Nový (ten prý měl  
v kavárně dokonce otevřený účet!)  
a při návštěvách Ostravy i Jaroslav Ježek.

Na přelomu tisíciletí  kavárna 
Elektra z centra Ostravy zmizela. 

Pokyny pro formátování příspěvků
Příspěvky zasílejte ve formátu doc, docx, odt nebo rtf. Fotografie v samostatných souborech jpg (nikoli vložené do textu). U všech snímků 
uvádějte popisek a jméno autora. Dodržujte stanovený rozsah článků – jedna strana v Listech FF OU vychází cca na 3 500 znaků včetně mezer. 
Redakce si vyhrazuje právo texty gramaticky opravovat, drobně stylisticky upravovat, v případě potřeby zaslané články krátit.
Příspěvky do únorového čísla zasílejte e-mailem na adresu listyff@osu.cz nejpozději do 22. 2. 2015. Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou 
do únorového čísla zařazeny.
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V přízemí  čtyřpatrové budovy 
někdejšího společenského domu 
zvaného Hornický dům (později 
palác Elektra; architekti Fr. Kolář 
a Jan Rubý), ozdobené na boku 
sochami Augustina Handzela, byla 
dne 18. listopadu 1926 otevřena 
noblesní kavárna.

Nový majitel domu ji zavřel. Vzác-
ný interiér byl odstraněn a na jeho 
místě se objevily kulisy, které měly 
navodit představu mexického ven-
kova. Noblesní kavárna, od r. 1992 
památkově chráněná jako kulturní 
památka České republiky, se změ-
nila na mexický bufet-restaurant.  
A vše bylo provedeno bez povolení 
a kolaudace. Četné protesty památ-
kářů i veřejnosti přiměly úřad Mo-
ravské Ostravy a Přívozu, aby maji-
teli udělil pokutu a nařídil černou 
stavbu odstranit. Následovaly dva 
roky dohadování - a úřad nakonec 
stavbu legalizoval. Protesty pokra-
čovaly...

Štěstí potkalo Elektru po 11 le-
tech. V listopadu 2011 se mexická re-
staurace odstěhovala a nový nájem-
ce paláce – J&T BANKA  zde provedl 
nákladnou více než půlroční rekon-
strukci a kavárnu obnovil. Architekt 
Petr Hrůša, který rekonstrukci řídil, 
prohlásil, že základním záměrem 

bylo zachovat styl připomínající pr-
vorepublikový originál. 

Dnes můžete opět posedět v krás-
ném  tichém prostředí  legendární 
kavárny a usrkávat výtečné espreso. 
Kulaté francouzské stolečky, obří zá-
věsy, piáno – vše v barvě slonové kos-
ti, to dodává prostoru noblesní ráz.

A co je významné a velmi origi-
nální: díky partnerství banky  J&T 
BANKA s ostravským Domem umění 
si návštěvníci kavárny mohou pro-
hlížet vzácné originály zapůjčených 
obrazů a soch,  které se prý budou 
obměňovat. (Dne 14. 1. 2015, v době 
mé návštěvy kavárny, zde byla vý-
stava  velkých fotografických obrazů 
Jadrana Šetlíka nazvaná Galerie TOP 
osobností.)

Takže: navštivte obnovenou ka-
várnu Elektru co nejdříve! Vrátila se 
sem vůně kávy a každou středu od 19 
hodin je tady pořádán džezový kon-
cert...

                Eva MRHAČOVÁ

O stříbře ztraceném a znovu nalezeném
Kavárna Elektra
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let s krajankou. Pokud vím, dosud 
se jí to nepodařilo. To ale odbíhám  
od tématu. 

Byla jsem tedy ve Vratislavi,  
ve městě plném mostů, parků, cyk-
listů, holubů a skřítků. Začala jsem 
tím, že jsem se zapsala na několik 
zajímavých přednášek a seminá-
řů, pak jsem obešla městské i uni-
verzitní knihovny a studovny. Zde  
se mi podařilo nashromáždit velké 
množství materiálů pro disertační 
práci. Co se týče přípravy na hodi-
ny a aktivity studentů během nich,  
je v Polsku přístup studentů poně-
kud odlišný než u nás. Mnohem 
větší důraz je zde kladen na samo-
studium a přípravu studenta z ho-
diny na hodinu. Studenti mnohem 
více času tráví ve studovnách.

Zajímavé pro mne bylo, že vyu-
čující nechávali vybrané publikace  
na kopírce u paní Baśky a studen-
tovi, který měl o materiály zájem, 
stačilo jen nahlásit předmět a vyu-

čujícího a za symbolickou cenu do-
stal kopii požadovaného materiálu. 
Takto se studenti připravují na kaž-
dou lekci a mohou pak s vyučujícím 
nebo mezi sebou diskutovat o právě 
probírané látce. 

Institut polské filologie ve Vra-
tislavi se nachází v překrásné re-
nesanční budově přímo na bře-
hu řeky Odry. Zajímavostí je, že  
u zrodu katedry slovanských jazy-
ků a literatur stál František Ladi-
slav Čelakovský, který se zde roku 
1841 stal profesorem slovanské lite-
ratury a tuto funkci zastával až do 
roku 1849. 

V budově Filologické fakulty 
sídlí také Szkoła Języka Polskiego  
i Kultury dla Cudzoziemców, kde  
se můžete zapsat do kurzu polšti-
ny, divadelního kroužku nebo třeba  
do pěveckého sboru. Já jsem vyu-
žila prvních dvou možností a tak 
jsem každý týden sedávala v učebně  
společně s několika Němkami 

Všechno to začalo, když jsem 
se v prvním ročníku doktorského 
studia vypravila na svou první za-
hraniční vědeckou konferenci. Vítr 
mě tehdy zavál do Vratislavi a toto 
překrásné město mi na první po-
hled učarovalo. Když jsem si pak 
vybírala, kam pojedu na zahraniční 
pobyt, Vratislav (polsky Wrocław) 
byla jasná volba. Protože jsem již  
v minulosti jeden zahraniční pobyt 
absolvovala, věděla jsem, co je pro 
mne na začátek nejdůležitější: zajis-
tit, abych bydlela s Polkou. Bydlení  
se zahraničními studenty, kteří neu-
mějí ani slovo polsky, totiž není pro 
trénování polského jazyka zrovna 
nejšťastnější. Po krátkém vyjedná-
vání jsem svého cíle dosáhla, za což 
jsem byla odměněna nepřívětivým 
přijetím svou novou spolubydlící. 
Později jsem se dozvěděla důvod oné 
nevraživosti. Každý semestr se u ní 
totiž střídají zahraniční studentky  
a ona by aspoň jednou chtěla byd-

VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH 
PARTNERSKÝCH UNIVERZITÁCH

je absolventkou pětiletého magisterského studia  
na FF OU v oboru Polský jazyk a literatura. Ve své  
vědecké činnosti se pod vedením PhDr. Milana 
Hrdličky zaměřila na substituci přirovnání, rčení  
a přísloví v překladu literárních děl. Podobným téma- 
tem se zabývala i ve svém doktorském studiu a pod 
taktovkou doc. dr. Evy Mrhačové vloni na jaře obhá- 
jila disertační práci s velice dlouhým názvem: Analý-
za frazeologických jednotek v klasickém literárním 
díle Stefana Żeromského „Przedwiośnie“ a jejich 
substituce v českých překladech. Během studia  
absolvovala dva zahraniční pobyty. První v roce 2006  
na ATH v Bielsku-Białe a druhý v roce 2012 na Vra- 
tislavské univerzitě. V současnosti pracuje jako 
externistka na katedře slavistiky FF OU a vyučuje 
češtinu a polštinu pro cizince. Zajímá se o polskou 
kulturu a historii, z gauče podporuje české (a pol-
ské!) sportovce a nemůže se nabažit cestování.

Štěpánka Kozderová Velčovská

Jak to chodí na Vratislavské univerzitě 
aneb vratislavský hon na skřítky

Štěpánka při objevování trpasličí říše
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a Ruskami z polských rodin. Před-
vádění se v divadelním kroužku 
bylo mou nejoblíbenější aktivi-
tou. Společně s mými spolubojov-
níky z Finska, Turecka, Německa  
a Číny jsme se snažili nacvičit po-
hádku O červené Karkulce. Byl to 
boj, ale nakonec jsme vše zvládli  
a na závěrečné exhibici se dočka-
li nadšených ovací z řad ostatních 
zahraničních studentů.

Historie Vratislavské univer-
zity sahá do roku 1702. Za svůj 
vznik vděčí jezuitům a císaři 
Leopoldovi I. Dodnes se jeho 
jménem pyšní aula v hlavní uni-
verzitní budově. 
    Město Vratislav je čtvrté největ-
ší město současného Polska, žije 
v něm přibližně 630 tisíc obyvatel 
a na deseti fakultách starodávné 
univerzity studuje kolem 28 tisíc 
studentů. Toto historické město 
nabízí spoustu možností kultur-
ního vyžití. Najdete zde operu, 
několik divadel, četná muzea 
(doporučuji navštívit muzeum ar-
cheologie, které ukrývá jantaro-
vý poklad), botanickou zahradu, 
japonskou zahradu nebo jednu 
z nejstarších evropských ZOO. 
Nedaleko ZOO se nachází multi-
mediální fontána, ta je umístěna 
v parku, do kterého je volný pří-
stup v jakoukoli hodinu. Ve dne  
v noci vždy v celou hodinu může-
te zhlédnout krásná představení. 
V noci je celá show doplněná svě-

telnými efekty. Ve dne je to ob-
líbené místo studentů, kteří zde 
pořádají pikniky nebo se připra-
vují na zkoušky. 

Úžasným zážitkem je zde ma-
jáles, který je ve Vratislavi spo-
jen s projektem P.I.W.O., kdy se 
v oknech kolejí Vratislavské poly- 
techniky za zvuků hudby rozsvě-
cují světla a vytvářejí barevné ob-
razce.   

Když vám zbude chvíle volné-
ho času, můžete se  jako já vydat 
s fotoaparátem v ruce po stopách 
zdejších trpaslíků. Potkáte je 
doslova na každém kroku. Kaž-

dý trpaslík má své jméno a jejich 
autory jsou umělci z celého Pol-
ska. Tradice trpaslíků navazuje 
na protikomunistické hnutí, jehož 
členové v 80. letech malovali tyto 
postavičky na socialistické nápisy 
a plakáty na stěnách domů. 

Každému čtenáři tohoto pří-
spěvku mohu zahraniční pobyt 
vřele doporučit. Studujte, cestujte, 
poznávejte, vzdělávejte se. Nové 
zkušenosti a zážitky s nimi spo-
jené vám už nikdy nikdo nevez- 
me!

Štěpánka  KOZDEROVÁ VELČOVSKÁ

Institut polské 
filologie ve Vratislavi 

Aula Leopoldina 

Dokonce i v ZOO 
pracují trpaslíci

Fota: archiv autorky
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Institut polské 
filologie ve Vratislavi 

FILOZOFICKÁ FAKULTA
V MĚSÍCI LEDNU

Největší rozmach a slávu Ur-
čicím, vísce v těsné blízkosti 

Prostějova, přinesla éra panová-
ní rodu Lichtensteinů. V té době 
zde byl vystavěn barokní kostel sv. 
Jana Křtitele, jenž byl v neděli 25. 
ledna dějištěm ceremonie udílení 
záslužných křížů Moravskoslezské-
ho bailiviku Řádu svatého Lazara.  
Na návrh členstva moravskoslezské-
ho bailiviku, správní jednotky řádu, 
se tohoto významného ocenění 
dostalo děkanovi Filozofické fakul-
ty Ostravské univerzity v Ostravě, 
prof. PhDr. Aleši Zářickému, Ph.D., 
spolu s významnými osobnostmi 
Prostějovska, JUDr. Josef Augusti-
nem a Ing. Josefem Adamcem.

Záslužným křížem 2. stupně řádu 
svatého Lazara byly oceněny dlou-
hodobé prospěšné aktivity   děkana 
Zářického ve  prospěch řádové čin-
nosti z minulých let. 

Slavnostní akt byl zahájen prů-
vodem kněží a členů řádu. Ceremo-
nie pokračovala zpívanou hymnou 
Řádu svatého Lazara a posvěcením 
řádových insignií (vlajka, hvězda, 
kříž). Následně sekretář prostě-
jovské komendy moravskoslezské-
ho bailiviku, PhDr. Marek Vaře-
ka, Ph.D., představil poslání řádu  
a prezentoval zásluhy oceněných.  
V závěru obřadu byli laureáti vyzna-
menáni záslužnými kříži, které jim 
byly připnuty na levou stranu hrudi. 
Řád sv. Lazara Jeruzalémského  
se řadí k nejstarším rytířským řá-
dům na světě. Jeho zrod se datuje 
do období křižáckých válek v blíz-
kovýchodní Palestině, kdy vznikají 
i další rytířské řády (templáři, joha-
nité, němečtí rytíři). Oficiálně byl 
řád svatého Lazara ustaven bulou 
papeže Paschala II. roku 1113. Po 
pádu Jeruzaléma a rozpadu křes-
ťanských panství ve Svaté zemi 
odcházejí Lazariáni do Evropy, kde 
až do třicátých let 19. století působí 
pod patronátem francouzských krá-

lů. Počínaje rokem 1847 se ujímají 
duchovní záštity řádu řeckokatolič-
tí patriarchové ze Sýrie, kteří jsou 
jeho protektory dodnes. 

Původním posláním Řádu sv. 
Lazara byla pomoc malomocným, 
nemocným leprou. Ti z důvodu  
průběhu nemoci, zejména její-
ho posledního stadia,  museli být 
izolování mimo obydlená území  
ve zvláštních koloniích, neboť lék  
na lepru byl objeven až na konci  
19. století. 

V Československu působí řád  
od roku 1937 díky  iniciativě kní-
žete Karla Schwarzenberga, kte-
rý se stal prvním českým vel- 
kopřevorem v ČSR a později v exi-
lu. Díky jeho nezměrnému vlivu  
a úsilí dosáhl řád záhy velké popu-
larity, jeho členy byly významné 
osobnosti politického, kulturního 
a náboženského života tehdejší-
ho Československa.  Slibný roz-
voj přerušila druhá světová válka.  
Po jejím skončení a v období ko-
munistického režimu se řád v naší 

zemi nebyl schopen znovu konsti-
tuovat a navázat na svoje předvá-
lečné konání. Řádová činnost byla 
obnovena nejprve v exilu v roce 
1973 díky PhDr. Jiřímu Pořízkovi 
(otec slavné modelky Pavlíny Po-
řízkové), k jeho  opětovnému vzkří-
šení v Československu došlo v roce 
1991. České velkopřevorství tehdy 
vedl hrabě Radslav Kinský. Existo-
valy dvě komendy – v Praze a Brně, 
následně později vznikaly další -  
v Plzni,  Českých Budějovicích,  

Karlových Varech, Olomouci a  Pros-
tějově. V roce 1992 došlo k rozdvoje-
ní Českého velkopřevorství. Původní 
organizace byla dále vedena násled-
níkem hraběte Kinského, hrabětem 
Václavem Bořkem Dohalským, od-
štěpená pak bývalým velkopřevor-
ským kancléřem Josefem Kočím. 
Ta se z francouzské obedience vrá-
tila k příslušnosti španělské a trans-
formovala se pod novým názvem 
Český velkobailivik. V roce 2004  
se obě dřívější obedience (španěl-
ská a francouzská) sjednotily. 

Děkan Zářický oceněn záslužným 
křížem Řádu svatého Lazara

Vyznamenaný děkan 
FF OU prof. A. Zářický. 
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Novým velmistrem se stal španěl-
ský markýz z Almazánu. Do takto 
sjednoceného řádu vstoupili Český 
velkobailivik a moravskoslezský 
bailivik. V současnosti oba bailivi-
ky vede velkopřevor PhDr. Ludvík 
Belcredi.  V Čechách a na Moravě 
řád směřuje  své aktivity na pomoc 
nemocným a seniorům, zejména 
těm, kteří  se nacházejí v závěrečné 
etapě své životní cesty. Prostřed-
nictvím humanitární složky řádu  
s názvem Lazariánská pomoc  
se jednotlivé komendy podílejí ze-
jména na provozu hospiců a svými 
aktivitami přispívají k plnohod-
notnému a důstojnému  žití seni-
orů a handicapovaných. V České 
republice je registrováno cca 110 
členů sjednoceného řádu, celkově 
jich řád na světě čítá 6 000. České 
velkopřevorství zůstává nadále sa-
mostatné v čele s velmistrem hra-
bětem Dobrzenským. Tato druhá 
řádová větev má na světě 500 čle-
nů, z nichž stovka žije v České re-
publice.

Vojenský a špitální Řád sv. Lazara 
Jeruzalémského je výběrovou orga-
nizací. Vhodní kandidáti  získávají 
doporučení ke členství od členů 
řádu. Adepti procházejí minimálně 
ročním postulátem, v němž musí 
přesvědčit stávající členy o svém 
přínosu pro činnost řádu. Další 
možností získání členství je dobro-
volnická služba v Lazariánské po-
moci, za niž může být zájemci navr-
ženo členství.

Z předních českých osobností 
jsou členy řádu například  kardiná-
lové  Dominik  Duka,  Miloslav Vlk,  
biskup ostravsko-opavské diecéze  
František Lobkowicz, historik prof. 
Miloš Trapl.  

Vnějším znakem Řádu svatého 
Lazara je zelený kříž, který má od 
poloviny 16. století podobu ctnost-
ného (maltézského) kříže. Jeho osm 
hrotů připomíná povinnost bojovat 
s osmerou bídou ve  světě: nemocí 
a opuštěností, bezdomovectvím 
a hladem, nelaskavostí  a vinou, 
nevšímavostí  a bezbožností.  

Pod heslem ATAVIS ET ARMIS   
(s předky  a zbraněmi)  rytíři  svaté-
ho Lazara  již přes 900 let  vykonávají  
prospěšnou  službu  bližním.

Jana  BOLKOVÁ

Laureáti záslužného kří-
že Řádu svatého Lazara 
Jeruzalémského - zleva 
Ing. J. Adamec, prof. A. 
Zářický, dr. I. Augustin

Posvěcení insignií p. 
Leszkem Rackowiakem
a představení řádu 
dr. Vařekou 

Fota: Tomáš DRTIL
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Den otevřených dveří byl pro 100 procent
dotázaných „rozhodně přínosný“
Letošní Den otevřených 
dveří byl z pohledu uchazečů 
jednoznačně přínosný, a to je 
dobrou zprávou především pro 
ty, kteří s návštěvností nebyli 
úplně spokojeni. V porovnání  
s loňským rokem si Filozofická 
fakulta OU v návštěvnosti nejen 
polepšila, ale díky organizačním 
změnám také pozitivně 
ovlivnila průběh Dne otevřených 
dveří  (DOD) i vnímání FF OU 
v očích maturantů.

Letos poprvé se dveře otevřely 
skutečně dokořán a uchazeči si 
mohli projít celé budovy, což uví-
tali jak zástupci kateder, tak sa-
motní maturanti. Možná i díky této 
změně přišlo  více uchazečů než  
v uplynulých letech, přestože „ote-
vírací doba“ byla letos o něco kratší. 

„Tradičně se ukazuje, že největší 
zájem je v pátek po poledni,“ shrnula 
DOD dr. Holešová z katedry anglistiky 
– letošního rekordmana v návštěvnos-
ti. Zájem o jednotlivé obory je však ne-
předvídatelný. Ani zrušení přijímacích 
testů není zárukou, že bude ze strany 
absolventů středních škol větší zájem. 
Příkladem je katedra romanistiky - 
obor španělština, kde dorazilo méně 
zájemců než v loňském roce, naopak 
katedra dějin umění si v počtu ucha-
zečů polepšila téměř pětinásobně.

„Myslím, že jsme v rámci fakulty 
více vidět i díky nedávno zřízenému fa-
cebooku,“ vysvětluje si výrazný nárůst 
zájemců o studium vedoucí katedry 
dr. Rywiková. Katedra jazyka českého 
a katedra české literatury zase vsadi-
la na netradiční formu prezentace a 
využila zrekonstruovaných prostor 
chodby katedry, které přilákaly o dvě 
třetiny zájemců více. Největší zájem ze 
strany maturantů byl podle očekávání  
o studium angličtiny a psycholo-
gie, letos také o historii a český jazyk  
a literaturu.

Jak naši filozofickou 
fakultu vnímají budoucí 

maturanti?

Novinkou byl letos i krátký dotaz-
ník, který obdrželi uchazeči při 

vstupu do budovy. Celkově odpo-
vědělo 69 respondentů. Přestože  
v celkovém hodnocení  naší univer-
zity se maturanti drží zaběhnutého 
stereotypu a v kvalitě ji nejčastěji 
řadí na čtvrtou příčku za univerzi-
tu pražskou, brněnskou a olomouc-
kou, celých dvacet procent dotá-
zaných k nám zavítalo na základě 
dobrých referencí ze strany kama-
rádů a vyučujících. Mnoho dotáza-
ných také uvedlo, že se jim líbí at-
mosféra fakulty, že se zde cítí dobře  
a v přátelském prostředí. Faktem 
však zůstává, že OU je vnímána spí-
še jako regionální univerzita, neboť 
drtivá většina zájemců byla z Ost-
ravy a blízkého okolí. Pouze jednot-
livci přijeli ze Zlínského, Olomouc-
kého a dokonce i Plzeňského kraje. 

Zajímalo nás také, odkud se matu-
ranti nejčastěji o Dnech otevřených 
dveří dověděli. Celá polovina odpo-
věděla, že sledují webové stránky 
jednotlivých vysokých škol, patnáct 
procent dotázaných pak uvedlo,  
že z médií (noviny, rozhlas, televize), 
stejný počet respondentů uvedl jako 
zdroj facebook. V menšině pak byly 
informace od vyučujícího a plakátu 
na nástěnce ve škole. Na poslední 
příčce uváděli veletrh Gaudeamus.

Uvidíme, jak se na naší filozofické 
fakultě povede v příštím roce, kdy se 
předpokládá, že zájem o Dny otevře-
ných dveří bude klesat.                                                                                                                                

Nela PARMOVÁ

Redakční poznámka. Na DOD se vy-
skytly i některé zajímavé jevy – řada 
uchazečů o studium přišla se svými 
maminkami a ty často mluvily za ně. 
Tento dosud nezaznamenaný sociální 
jev inspiroval dr. Šilera k napsání článku 
o společenských proměnách a návra-
tech (viz následující stránky).     EM

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Z průběhu DOD

Fota: Monika SZTURCOVÁ
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VÍDEŇSKÝ KONGRES 1815
200 let biedermeieru

Periodizace dějin je 
pomůcka, která nám usnad-
ňuje orientovat se ve lhostejně 
plynoucím čase. Některé 
historické události považujeme 
za milníky, umožňující nám 
interpretovat dějiny podle 
jistého ideologického konceptu. 
Na přelomu let 2014 a 2015 
takto vzpomínáme na Vídeňský 
kongres, který se odehrál 
před 200 lety. 

Jedním z podstatných milníků 
na cestě k moderní době je Velká 
francouzská revoluce. Někdy se jí 
říká buržoazní. I když právě ten-
to výraz byl předmětem různých 
ideových interpretací. Francouz-
ská revoluce může být viděna jako 
vyústění osvícenství, tedy vývojo-
vého proudu myšlení. Je ale také 
nápadným momentem procesu 
sebeuvědomování si měšťanstva, 
nové společenské a politické vrst-
vy obyvatelstva. Ostatně i samot-
né výrazy moderna a revoluce jsou 
ideologickými konstrukty, jež mo-
hou být použity s odlišnými hod-
notovými znaménky v různých 
historických narativech.

Francouzská revoluce byla vní-
mána už svými současníky jako 
veliká, převratná událost. A to se 
všemi svými ambivalencemi. Kon-
troverzní charakter si uchovává  
i s odstupem staletí, kdy hledíme 
na minulost přes další vlny, jejichž 
rytmy vnímáme jako pravidelné,  
a tudíž zákonité.

Revoluce se francouzskému 
měšťanstvu vymkla z ruky a její 
excesy pak umožnily vznik reži-
mů, jejichž autoritářství a imperi-
ální choutky si v ničem nezadaly  
s počínáním historicky znemožně-
né aristokracie. Vídeňský kongres 
měl ukončit éru napoleonských 
válek, v nichž se rozplynuly ideály 
Francouzské revoluce, ale v nichž 
se současně začala rýsovat podoba 
nové, moderní doby, jakož i nová 
mapa Evropy.

Z tradičního pohledu je Ví-
deňský kongres kontrarevolucí, 
restaurací starých pořádků. Ale 

z jiného pohledu je právě onen 
politický mír a sociální smír, zde 
dočasně nastolený, počátkem 
postupného, evolučně mírného 
vzestupu onoho měšťanstva, jež 
zdánlivě na Vídeňském kongresu 
prohrálo.

Četné publikace a konference 
věnované v posledních měsících 
kulatému výročí připomínají 
bizarní atmosféru vídeňských 
jednání. Pokud se ale povzne-
seme nad striktně politologický 
horizont k pohledu ref lektující-
mu širší společenské a kulturní 
procesy, pak zjistíme, že právě 
tehdy, přibližně v době konání 
schůzky představitelů vítězných 
velmocí, se nová společenská 
vrstva, buržoazní živel, etablo-
vala jako vítěz, který už předem 
dobyl všechny pozice – zrodil  
se měšťák. 

Všichni revolucionáři a alter-
nativci – a co jich následně bylo! 
– si měšťáka oškliví, spílají mu 
do šosáků, vyčítají mu bázlivé 
zpátečnictví, regresy ke šlechtic-
kým manýrám, ale měšťák, bla-
hobytně usazený v biedermeie-
ru, je všechny přemůže, protože  
se úspěšněji rozmnožuje.   

Biedermeier je pojem spojovaný 
se střední Evropou a za jeho po-
čátek je pokládán právě rok 1815, 
kdy se jeho latentní přítomnost 
v novém politickém uspořádání 
Evropy mohla v plnosti projevit  
a vítězně šířit a prohlubovat. Nejde 
jen o jev kunsthistorický, týkající 
se designu měšťanských interiérů, 
je to současně i životní pocit, obraz 
světa, způsob života, ideologie. 

Nám ve střední Evropě splývá  
s procesem národního obrození  
a je tedy vepsán do naší identity  
a kulturní mentality. Už 200 let 
nám hrozí, že utopíme všechny pře-
vratné myšlenky a ideály v zahní-
vajících stojatých vodách měšťácké 
spokojenosti a domácké pohody, 
češství v čecháčkovství. Měšťan-
stvo, druhdy nositel společensky 
převratných hnutí, revoluční živel, 
se z náměstí a ulic stahuje do sou-
kromí domácností, namísto zbraní 
se chápe vidličky a nože a obrní  
se ubrouskem zastrkaným za lí-
mec. Měšťanské salony a intelektu-
álské kavárny – to byla jen mezipo-
loha ústupu z veřejného prostoru 
končícího v zakopaných pozicích 
české hospody a nakonec privati-
ssima gauče a televize. 

Vídeňský kongres, 
jak jej zachytil malíř 
Jean-Baptiste Isabey
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Nikoli nepřípadně se sociální a po-
litické strategii, již česká většina 
zvolila za husákovské normaliza-
ce, říká socialistický biedermeier: 
paneláková kultura, zahrádkářský 
či chalupářský eskapismus a gulá-
šový komunismus (spíš konzumis-
mus).

Nejde o moralizování (i když  
k novoročnímu zamyšlení nějaká 
ta moralitka patří). Vývoj či přes-
něji historické kontinuum, je sám 
o sobě lhostejný, hodnot prostý. 
Hodnocení činíme až se značným 
odstupem – a s brýlemi nějaké víry, 
optikou paradigmaticky předem 
přijatého předporozumění. A právě 
z tohoto odstupu vidíme, že měšťák 
je nesporně dějinnou silou. Má sta-
tistickou většinu, voličský potenci-
ál, tržní moc. Je tvárný, submisivní, 
sugestibilní, manipulovatelný.

Urbánní vývoj dal buržoazii za 
pravdu. Venkov v podstatě zanikl, 
ze zemědělců se stala statisticky 
zanedbatelná menšina. Většina 
lidí žije ve městech. Město pohl-
tilo krajinu. Měšťák se stal obča-
nem a občan měšťákem, ať chceme 
nebo nechceme. 

V 19. století vyrostla měšťan-
stvu konkurence – dělnictvo. Je-
nomže průmyslový proletariát po 
sto letech začal slábnout, až zcela 
vyhynul. Jen střední stav dále byt-
něl, až sociologové dnes s překva-
pením konstatují buď že střední 
vrstva vymizela, nebo se naopak 
tak rozšířila oběma směry, že pře-
stalo mít smysl mluvit o nějakém 
středu. Zůstala jen homogenní 
masa – či spíše typizovaný spotře-
bitel, klient, koncový uživatel.

I dnešní elektronická či digi-
tální revoluce dala tomuto vývoji  
za pravdu a legitimizovala indivi-
dualizaci, subjektivizaci a priva-
tizaci, k níž buržoazie vždy tíhla. 
Dnešní mladí jsou, zdá se, všech-
no, jen ne revolucionáři. Vyznávají 
biedermeier.

Můžeme se leda přít, zda ikeácký 
design je lepší než empírový. Jestli 
vlastenecká literatura národních 
buditelů byla umělecky hodnot-
nější než dnešní novoromantické 
odstíny šedi či novogotické sever-
ské detektivky. Jestli kuchyně Mag- 
daleny Dobromily Rettigové byla 
víc haute cuisine než ta, kterou 

nabízejí dnešní televizní kuchaři. 
Nezastřeme tím ale, že princip je 
v obou případech stejný – triumf 
individua, introverce a interiéru, 
místo revoluce involuce.

Vídeňský kongres stabilizoval 
poměry v Evropě na příštích sto 
let. Můžeme se dohadovat, zda 
měšťanské revoluce roku 1848 
dokázaly změnit zakonzervované 
pořádky nebo zda bylo moudré 
vpustit Rusko do evropské vel-
mocenské politiky. Některé inter-
pretace vidí i obě světové války ve 
20. století jako pokračování kon-
certu ponapoleonských velmocí – 
vedeného naneštěstí už ne gent-
lemanskou diplomacií a dvorskou 
noblesou, nýbrž technicky vy-
spělými zbraněmi. Politologové  

a historici mají v ref lexi podob-
ných výročí osvědčený nástroj  
k porozumění době. 

Ale tvrzení, že biedermeier ne-
skončil rokem 1848, jak jej perio-
dizují kunsthistorici, ale že má své 
další analogie, či že snad dokonce 
trvá jako vítězná životní strategie 
převládajících vrstev obyvatelstva, 
je odvážné. Jeho evidence je však 
dnes natolik vtíravá, že si zaslou-
ží trochu toho přemýšlení i studia. 
Zájemcům tedy doporučuji: Luboš 
Taraba. Vídeňský kongres. Praha: 
Baset, 2002; Radim Vondráček (ed.). 
Biedermeier. Umění a kultura v čes-
kých zemích 1814–1848. Praha: Umě-
leckoprůmyslové muzeum, 2008. 

Vladimír ŠILER

Uspořádání Evropy po 
napoleonských válkách
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O lidech narozených ve znamení Skopce 
aneb 20. studentská vědecká konference 
na katedře germanistiky
Víte, že lidé narození ve zna-
mení Skopce (Berana) se 
ve středověku těšili velmi 
špatné pověsti? Ve starých 
dokumentech se naši studenti 
dočetli, že „skopci“ jsou prudké 
a impulzivní povahy, vždy 
ochotní k boji a neochotní 
k modlitbě v kostele ... Pokud 
to nevíte, znamená to, že jste 
buď nebyli na jubilejní 20. 
studentské vědecké konferenci 
katedry germanistiky,  anebo 
jste tam nedávali dobrý pozor.

V tradičním termínu, konkrétně 
dne 4. 12. 2014, se pod organizač-
ní taktovkou prof. Lenky Vaňkové, 
dr. Ireny Šebestové a doc. Pavly Za-
jícové konala studentská vědecká 
konference katedry germanistiky.  
I letos byla spojena se soutěží  
o Cenu Františka Schwarze v oblasti 
diachronní lingvistiky. Studentské 
příspěvky byly rozděleny do něko-
lika sekcí: literárněvědné, didaktic-
ké, synchronně lingvistické a také 
již zmíněné diachronně lingvistic-
ké. Literární sekce se věnovala pře-
vážně tématu regionální literatury 
na území Hlučínska. V didaktické 
sekci se posluchači mohli dozvědět 
zajímavé informace o spodobně-
ní Židů v učebnicích z období tře-
tí říše. V synchronně lingvistické 
sekci se referáty týkaly například 
specifik odborného jazyka z oblas-
ti medicíny a techniky, jazyka bul-
várních médií a časopisů pro ženy, 
výrazových prostředků politických 
projevů nebo emocí v pohádkách. 
V diachronně lingvistické sekci 
bylo publikum zasvěceno do tajů 
středověkých lékařských rukopisů, 
které mimo jiné obsahují často také 
prorocké texty nebo texty věnované 
pouštění žilou, což byla ve středově-
ku metoda používaná při léčení celé 
řady nemocí.
 Odměnou soutěžícím byl živý zá-
jem početného publika z řad stu-
dentů a akademiků a také pozva-
ných čestných hostů. Mezi ně patří 
dlouholetý přítel ostravské germa-

nistiky, ekonom, prezident Liberál-
ního institutu a pedagog doc. ing. 
Jiří Schwarz. Tradičně vyjádřili svou 
podporu naší konferenci například 
otec biskup Mons. František Václav 
Lobkowicz a sponzorským příspěv-
kem také ing. Ivo Klimša, generální 
ředitel společnosti Biocel Paskov. 
Další velmi atraktivní odměnou 
byly pro všechny studenty zahra-
niční stáže a pobyty ve strukturách 
Evropské unie. Konkrétně se soutě-
žilo o stáž v hlavním sídle Evrop-
ského parlamentu ve Štrasburku, 
kterou věnoval europoslanec RNDr. 
Pavel Poc a také o týdenní odbor-
nou exkurzi v unijních organizacích  
v Bruselu, kterou mohou studenti 
realizovat díky podpoře europo-
slance ing. Evžena Tošenovského.

Cenu Františka Schwarze pro 
soutěžící v sekci diachronní lingvis-
tiky získali Darja Bittnerová, Jakub 
Vala a Jana Zborovančíková. Účast 
na zahraniční exkurzi získali soutě-
žící také v ostatních sekcích: Adam 
Bernat, Nikola Blokeschová, Mar-
kéta Kaďorková, Edita Pelikánová, 
Pavel Twyrdy a Tereza Vorlíčková. 
Hlavní cenu – měsíční stáž ve Štras-
burku – vyhrála Karin Vápeníčková. 

Všem oceněným gratulujeme a pře-
jeme jim dobré zúročení všech velmi 
atraktivních odměn.

Na organizaci letošní Student-
ské vědecké konference se vedle 
katedry germanistiky podíleli také 
členové projektu Posílení rozvoje 
Centra výzkumu odborného jazyka 
angličtiny a němčiny na Filozofické 
fakultě Ostravské univerzity (reg. č. 
CZ.1.07/2.3.00/20.0222). Do diskuze 
k předneseným příspěvkům se zapo-
jili velmi živě sami studenti, členové 
katedry germanistiky a také emerit-
ní profesor Axel Satzger, zahraniční 
expert projektu, který ocenil vyso-
kou úroveň a kvalitní přípravu stu-
dentských referátů. Přinášíme něko-
lik fotografií z letošního mimořádně 
povedeného ročníku (více fotografií 
najdete na našem Facebooku) a tě-
šíme se na další v roce 2015. Tento 
čas se může zdát ještě jako vzdále-
ný, ale tímto zveme k návštěvě příští 
konference všechny ty, kdo se chtějí 
dozvědět více o německém jazyce  
a všech jeho tajných zákoutích.

Eva Maria HRDINOVÁ, 
Eva BAJEROVÁ, 

Milan PIŠL

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Student Jakub Vala 
referuje

Foto: Milan PIŠL, 
Eva CIEŚLAROVÁ
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Studentská vědecká konference katedry historie 2014

Odborná komise složená  
z členů katedry historie  
v čele s doc. PhDr. Petrem 
Popelkou, Ph.D., hodnotila 
jak odbornou stránku příspěvků, tak také prezentační schopnosti referujícího spolu s jejich připraveností reagovat 
na dotazy z pléna i od členů komise. Tomu odpovídala i živá diskuse po odeznění jednotlivých příspěvků. 

Rozhodnutím komise se stal nejlepším vystupujícím Bc. Zdeněk Merta s příspěvkem „Vojenská vexilologická sym-
bolika Republiky československé v letech 1918–1938“, druhé místo obsadil Bc. Martin Lokaj s referátem nazvaným 
„Vývoj organizace a bezpečnostních úkolů četnictva v politickém okrese Moravská Ostrava v letech 1918–1938“. Tře-
tím oceněným vystupujícím se stala Bc. Ludmila Tomiaková, která analyzovala ve svém příspěvku lokální tisk s důra-
zem na obraz prvorepublikového Hlučínska. Vítězové byli finančně odměněni a první dva příspěvky budou reprezen-
tovat katedru historie na celostátní studentské vědecké konferenci, která se koná na jaře roku 2015 v Liberci. Všichni 
vystupující byli poté obdarování knihami jako poděkování za jejich aktivní a zodpovědný přístup ke konferenci. 

Příjemně prožitý konferenční den by nebyl možný bez bezchybné organizace akce, za níž stál Mgr. Robert Anto-
nín, Ph.D, který také setkání moderoval. Poděkovat je třeba studentům, kteří se nezalekli veřejné prezentace svých 
výsledků před náročným publikem, i studentům-posluchačům, kteří přišli své kolegy podpořit. 

O tom, že studentská vědecká konference je nejen setkáním studentů s pedagogy, ale především akcí tematicky 
otevřenou a přístupnou všem, svědčila také účast zahraniční studentky Heyran Mustafajevy. Lze doufat, že příští 
ročník bude stejně vydařený jako ten uplynulý.
                 Michaela ZÁVODNÁ

Konference Domov na hranici - kulturní život 
Hlučínska v proměnách času
Dne 28. 11. 2014 
se v Červeném kostele 
v Hlučíně konala konference 
Domov na hranici  
- kulturní život Hlučínska 
v proměnách času. V rámci 
tohoto setkání vyučující 
a studenti FF OU představili 
ve svých referátech kulturní 
a literární dění na Hlučínsku 
od doby barokní až po 
současnost. Úvodní příspěvky 
se zaměřily na historický 
vývoj oblasti Hlučínska 
a vzájemnou koexistenci 
odlišných kultur. 

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Dr. Jiří Jung referuje

Foto: archiv autorky

Členové odborné komise 
a vystupující studenti

Foto: Nela PARMOVÁ

Dne 11. prosince 2014  
se v banketní místnosti 
Filozofické fakulty OU 
konala studentská vědec- 
ká konference katedry 
historie. Dvanáct studentů 
z navazujících magister-
ských programů historie 
prezentovalo své výzku- 
my z oblasti historické  
demografie, hospodář-
ských a sociálních dějin  
či dějin každo- 
dennosti. 
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Na problematiku česko-německé-
ho konkurenčního boje v oblasti 
školství se zaměřil Pavel Kla-
diwa. Architektuře Hlučínska  
se ve svých referátech věnoval Jiří 
Jung, který doložil příklady vlivu 
z pruského centra Berlína, a Adam 
Hubáček, který poukázal na vli-
vy pražského centra a ideových 
koncepcí československého státu  
na meziválečnou architekturu  
v regionu. 

Nezanedbatelnou část konferen-
ce tvořily referáty, které přiblížily
život a dílo literárních a umělec-
kých osobností. Martina Drago-
nová připomněla vyhraněně ka-
tolickou, jazykově českou tradici 
Hlučínska v době barokní, kterou 
reprezentuje kazatel a básník Bo-
humír Hynek Bilovský. Opome-
nuti nezůstali ani spisovatelé 20. 
století, včetně těch současných.  
K nim se řadí např. Eva Tvrdá,  
k jejíž tvorbě přednesla Svatava 
Urbanová široké spektrum zasvě-
cených úvah, nebo Petr Čichoň, 
jehož Slezský román analyzovala 
dvojice Petr Hrtánek a Stanislav 
Drastík. 

Součást konference tvořila ger-
manistická sekce, kterou svým pří-
spěvkem otevřela Irena Šebestová.  
Ve svém referátu uvedla několik 
příkladů interkulturního cha-
rakteru literárního a folklorní-
ho dění na Hlučínsku. Adam 
Bernat zaměřil svou pozor-

nost na život a tvorbu rodáka  
z Hlučína-Darkoviček, proslulé-
ho klasicistního sochaře Johanna 
Baltazara Jandu. Literární tvor-
bu německy píšícího autora hlu-
čínského regionu, kontroverzní-
ho bolatického rodáka Augusta 
Scholtise, z různých úhlů pohledu 
interpretovaly Nicole Blokešová  
a Hana Šústková. Německý 
spolkový život a specifika každo-
denní kultury regionu Hlučínska 
představila ve svém příspěvku  
Michaela Šrámková. 

Přednášející se setkali s živým 
ohlasem početného publika, které 
se aktivně zapojovalo do živých 
diskuzí.

Na organizaci konference se 
podílely KGE FF OU (dr. Še-
bestová) a Ústav pro regionál-
ní studia (doc. Malura) ve spo-
lupráci s Muzeem Hlučínska  
a Sdružením obcí Hlučínska. 

Irena ŠEBESTOVÁ

Novinky nakladatelství Academia
Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká 
věda (1817-1885) - Dalibor Dobiáš 
12.1.2015 - omezený náklad, 936 str., DPC 690 Kč

Soubor studií s komentovanou antologií textů Rukopisy králo-
védvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885) představuje 
a dokumentuje proměny vztahu české společnosti k Rukopisům 
královédvorskému a zelenohorskému v letech 1817–1885. Na přípa-
dě vědní a do diskursu vědy vstupující recepce studuje to, jak „sta-
robylé“ Rukopisy fungovaly při formování novodobého českého 
národa v 19. století a jeho identitních modelů v dialogu s Evropou. 
V obou Rukopisech, situovaných v případě některých skladeb do 
doby českého pohanství, přitom nalézá okruhem falzátorů (re)
konstruované, dobově vlivné doklady původní přirozené kultury 
Čechů, jejich společenských a uměleckých hodnot a vzdělanosti. 
Rozlišuje Rukopisy od sebe a sleduje jejich dynamickou recepci, 
její zvraty a osobnostní, institucionální a vědecky metodologické 
faktory v období „zužujících se civilizací-ghett 19. století“; situace, 
kdy Rukopisy byly užívány jako zástupný předmět kritiky českého 
národního programu. Soubor je rámován rokem 1885, kdy stála 
česká společnost po takřka sedmi desetiletích veřejného uznání 

Rukopisů, jejich zapojení do širokého národního diskursu formou 
tzv. rukopisných „obran“ a ostrakizace jejich kritiků, v předvečer 
zásadní kritiky Rukopisů jako novodobých falz, s níž vystoupili 
roku 1886 T. G. Masaryk a jeho spolupracovníci. Vychází v edici 
Literární řada.

Od Palackého k Benešovi - Eva Hahnová 
19.1.2015, 724 str., DPC 695 Kč

Jaký byl obraz Čechů v německých textech 19. a 20. století, kdy 
byly české země oblíbené, někdy dokonce uctívané jako „srdce 
Germánie“? Jakou roli sehrály tyto texty v německých a českých 
dějinách? Odpověď nabízí antologie sto šedesáti dokumentů 
z historicko-politické literatury, publicistiky, politických projevů, 
programů, prohlášení či usnesení, ale i z diplomatických zpráv 
nebo memoárů od roku 1848 až po současnost. Texty jsou většinou 
poprvé přeloženy do češtiny a vybaveny historickým osvětlením 
kontextu jejich vzniku a obsahové náplně. Přinášejí nejen nové 
historické poznatky, ale přispějí i k neutuchajícím debatám 
o česko-německých vztazích. Vychází v edici Historie.

Připravila Eva MRHAČOVÁ

LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Pohled do publika

Foto: archiv autorky
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LISTY                                Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ

je  čerstvým absolventem katedry historie FF OU. 
Pochází z Valašských Klobouk, kde  na místním SOU vystudoval 
učební obor kuchař-číšník pro pohostinství a na téže škole pozdě-
ji absolvoval nástavbu v maturitním oboru podnikání. V sou- 
časné době studuje v doktorském studiu na katedře dějin umění 
FF OU. Motivací ke studiu mu byla podle jeho slov láska k historii 
a  velká touha po novém poznání. Vedle studia se jako předseda 
spolku Jižní Valašsko věnuje  plnění svého velkého snu - budování 
skanzenu ve Valašských Kloboukách. Říká: „Když jsem s tím 
snem přišel před lety, vzbudilo to u mnoha lidí posměch, 
že je to nereálné. V současné době mám kolem sebe tým vyni-
kajících a stejně zapálených lidí, kteří tento sen se mnou sdílí  
a věří mu..“

Více se o Miroslavovi dozvíte z rozhovoru, 
který nám poskytl.

Miroslav Maňas

že chci aktivně prosazovat naše sdru-
žení a myšlenku skanzenu, ale přede-
vším proto, že změna v našem městě 
byla opravdu nutná. Konzervativní 
vedení radnice toho za své čtyři voleb-
ní období moc nedokázalo. To mě také 
motivovalo kandidovat. Nečekali jsme  
s kolegy na volební kampaň, lidé mohli 
pozorovat naše aktivity po několik po-
sledních let, když jsme se věnovali myš-
lenkám skanzenu. To, že bereme komu-
nální politiku jako službu obyvatelstvu, 
dokazujeme i tím, že náš spolek pracuje 
všude zdarma, formou dobrovolných 
brigád. Co mě mrzí, je to, že takových 
lidí, kteří chtějí něco dělat, je málo. Kaž-
dý sedí u počítače, je na facebooku, pří-
padně chodí po hospodách, ale nijak se 
angažovat nechce. Ale najdou se i lidé, 
kteří by za své město a region dýchali, 
což je ten nejkrásnější cit patriotismu. 
Myslím si, že současné nové zastupi-
telstvo je složeno právě  z takovýchto 
lidí. Abych propojil sféru zastupitelstva  
a spolku Jižní Valašsko, přijal jsem 
místo ve Strategické komisi města  
a v Komisi stavební a památkové péče. 
Chci se podílet na utváření budoucnosti 
města, protože se držím dalšího svého 
hesla: Historii studuj, přítomností žij  
a budoucnost tvoř.

Jste nejen zastupitel, ale také před-
seda spolku Jižní Valašsko. Patří  
k hrdosti naší fakulty, že nejsilnější 
zastoupení mají ve vašem  spolku 
naši studenti historie. Ale co bude 
dál? Nerozpadne se spolek poté,  
co ukončíte studia? 

Určitě ne. Řada studentů z naší fakul-
ty, kteří vstoupili do spolku, pochází 
právě z jižního Valašska. Myšlenka  
je chytla za srdce a chtějí se aktivně 
přidat. Musím říct, že vysoká škola 
mi nedala jen vzdělání, ale i vynika-
jící kamarády, kteří jsou víc než jen 
spolužáky. Jsou to úžasní lidé, s ni-
miž tvoříme někdy až jakoby rodi-
nu. Toto silné pouto myslím přetrvá,  
i když budeme ze školy dávno pryč. 

Před časem jste ještě jako student 
magisterského studia historie vy-
právěl v Listech FF o tom, jak opra-
víte roubenou studnu a vyrobíte 
šindely. Jak to dopadlo? A od koho 
se takovou doslova „starobylou“ 
práci učíte? 

První objekt, který jsme do nově vzni-
kajícího skanzenu umístili, byla roube-
ná studna, jejíž torzo nám věno-

Na Vaší internetové stránce jsem  
si přečetla, že jste ve svém městě 
zastupitelem. Už jsme v seriálu   
Ze života našich absolventů  před-
stavovali několik překladatelů, 
ředitele letiště Praha, ředitele vý-
znamných škol, novopečeného 
ředitele Filozofického ústavu AV, 
několik vynikajících učitelů, novi-
náře, stevarda ČSA, ale ještě nikdy 
ne zastupitele města. Sedmadva-
cetiletý zastupitel - náš absolvent,  
to je tedy rarita. Kdy jste byl zvolen 
a o kterou oblast pečujete?

Do zastupitelstva jsem kandidoval 
za sociální demokracii, kde jsem čle-
nem již od roku 2006, od svých 19 
let. Do politiky jsem vstupoval s ur-
čitými idejemi a ideály. Mladý člověk  
je hodně naivní a hlavně nezná poli-
tiku a neporozumí jí, dokud není její 
součástí. Za těch pár let mohu prohlá-
sit, že politika není pro každého, musí-
te mít ostré lokty, aby vás to nesemlelo  
a abyste něco prosadila. U nás na ma- 
loměstě není žádná krajská nebo 
okresní politika, každý zná každého, 
vidí si do talíře a často jsou i političtí 
konkurenti mezi sebou přáteli. Roz-
hodl jsem se kandidovat jednak proto,  

„Řídím se heslem, že člověk dokáže i zdánlivě 
nemožné, ale musí se snažit, chtít a mít cíl, 
musí být snílek, ale i optimistický realista!“
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devším ovocných krajových odrůd. 
Minulý měsíc jsme jich vysadili 60.  
V budoucnu chceme ovoce sušit, moš-
tovat, vařit povidla a taky pálit...  

Psal jste mi, že teď máte hodně 
práce s chystáním jarmarku a s mi-
kulášskými obchůzkami. Přibližte 
to, prosím, čtenáři našich Listů.

Mikulášský jarmek je největší měst-
skou akcí konanou vždy první  pro-
sincovou sobotu.  Letos je to již 
23. ročník. Každoročně přibývají  
na jarmeku další atrakce a řemesla. 
Je to  starodávný jarmark plný ře-
mesel a produktů místních výrob-
ců všeho druhu. Prodávaný artikl  
je pečlivě vybírán, proto zde ne-
potkáte vietnamského prodavače  
s textilem nebo hračkami. Jsou tu re-
gionální potraviny, tradiční svařáky  
a kulinářské speciality regionu, ře-
meslné výrobky, tradiční nádobí, 
včelí produkty, tradiční textil a obuv, 
prostě vše, jak tomu bývalo na sta-
rých trzích. Do toho chodí skupina 
čertů a jiných masek v čele s Mi-
kulášem. Velmi krásnou  aktivitou  
je chození v mikulášském průvodu. 
Již od 7. třídy základní školy cho-
dím za Svatého, tedy za Mikuláše  
a mí staří spolužáci tvoří průvod čer-
tů. Chodíme vždy 5. prosince - po 
domech, kde si nás zavolají. Často 
je tolik zájemců, že to stihneme tak 
tak do  devíti hodin večer. Nacho-
díme několik kilometrů a stačíme 
obdarovat či vystrašit desítky dětí.  

Zbývá vám vůbec při tolika aktivi-
tách aspoň trochu času na soukro-
mý život? Kdy založíte rodinu? 

No, je pravda, že studium, politika  
a aktivní spolkový život mi moc vol-
ného času nenechávají a soukromý ži-
vot vázne. Najít volný čas nebo víkend  
je téměř nemožné. Já to dělám, proto-
že mě to baví, protože mě to naplňuje  
a budu si moct říct nepromarnil jsem 
svůj život, něco jsem dokázal. Pří-
padný vztah by tím však trpěl, pro-
tože najít dívku, která by tolik aktivit 
tolerovala, případně  ji to zajímalo,  
je téměř nemožné. Takže založení ro-
diny odkládám na neurčito. Nejdříve 
zájmově a ideově podobná nevěsta.

Byl jste přijat do doktorského stu-
dia na naší fakultě. Jaké je téma 
Vaší doktorské práce? Ladí s Vašimi 
aktivitami?

Moje téma je spojeno s naším regi-
onem, tedy s Valašskoklobouckem. 
Budu se věnovat kulturnímu vývoji 
maloměsta na příkladu Valašských 
Klobouk v éře První republiky. Chci 
mapovat valašskokloboucké spolky, 
školy a církev. Chtěl bych se třeba do 
budoucna nechat  inspirovat starým 
spolkovým životem ve městě. Valašské 
Klobouky měly například velmi dobré 
ochotnické divadlo... 

Děkuji Vám za poskytnutý rozhovor. 
Přeji úspěch při budování skanzenu!

 
Eva MRHAČOVÁ

valo město. Tato studna kdysi stávala 
na dvoře starého měšťanského domu, 
ale byla v dezolátním stavu. Z  torza 
jsme zachránili jen několik částí, bylo 
téměř celé napadeno dřevokazným 
hmyzem a hnilobou. Studnu jsme 
opravovali a stavěli na zahradě jed- 
noho z členů spolku. Na místo 
byla převezena a postavena 21. 
března 2014. Tímto datem jsme 
symbolicky založili skanzen. K této 
stavbě jsme se minulý rok učili ští-
pat i šindele jako tradiční pokrývku 
střech. Šindel nás učil vyrábět pan 
Josef Šperling z Valašských Klobouk.  
Je to krásná relaxační práce, ale udě-
lat tolik šindelů, aby to pokrylo celou 
střechu, to je opravdu kumšt. Další ob-
jekt na řadě je salaš - koliba pro ovce  
a baču. Po Vánocích budeme v soused-
ní obci Lipina rozdělávat jeden menší 
roubený domek, který nám darovala 
rodina Orságů zdarma.

Plány máme opravdu veli-
ké. Přibývá stále více lidí, kte-
ří chtějí našemu skanzenu daro-
vat jak nemovitosti, tak i nějakou 
věc či předmět, který třeba našli  
na půdě. Na otázku, od koho se staro-
bylou práci učíme, odpovím jednodu-
še - od nikoho. Mám v týmu studenty 
architektury a manuálně šikovné klu-
ky, kteří si dokážou poradit. Vychá-
zíme například ze starých fotografií, 
nákresů a plánů. Nejprve si to vyzkou-
šíme na jiném dřevě nanečisto. Že to 
není mnohdy jako podle pravítka, 
omlouváme krásnou frází: Co je křivé, 
to je valašské.... Náš další počin mimo 
stavění domů je výsadba stromů, pře-
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Spolek a pomocníci 
ze základní školy

Foto: archiv M. MAŇASE
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HISTORICKÉ ETUDY 
ANEB CESTY TAM A ZASE ZPÁTKY
Mamutími stezkami až do Ostravy
Člověk je tvor dějinný. Ne, nejsem dozajista první, kdo  

si toho všiml, a už vůbec ne první, kdo se v tomto kon-
krétním okamžiku, jenž se právě stal minulostí, o dějinnos-
ti jako aspektu lidské existence krátce rozepsal/rozepisuje/
bude rozepisovat. Doufám, že nebudu ani poslední (zbožné 
přání naivního pedagoga). Dějinnost, jako přirozená život-
ní poloha jedince, a z ní vyvěrající zážitek sdílené skupino-
vé historie, to jsou témata, při jejichž filozofické reflexi bylo 
prolito již mnoho inkoustu. Spočítáme-li padlé této zákopo-
vé války s hranicemi sebereflexe lidské mysli, zůstane nám 
přinejmenším jeden exaktní doklad dějinnosti lidského údě-
lu, či, chcete-li, sdílené kulturně-antropologické konstanty, 
kterou jako dějinnost označujeme. Je jím hodnota, kterou 
současní obyvatelé euroatlantické kulturní oblasti přisuzují 
vlastní historii. Filozof/ka cítí, že jsme se ocitli v kruhu: hod-
nota historie je dána dějinností a dějinnost jako fenomén  
je dokládána hodnotou, pro filozofa/ku je však tato argu-
mentační pozice normální, hlava se z ní zatočí spíše histo-
rikům a historičkám. 

Čtenář, bez ohledu na aprobaci, si pak patrně položí otáz-
ku, kam se safra poděli slibovaní mamuti. Pozor, jsou ima-
nentně přítomni. Hodnota přisuzovaná moderní společ-
ností historii vyvolává totiž mimo jiné v systému moderní 
společnosti proces, který bych metaforicky nazval „vinným 
efektem“ projevujícím se základní poučkou: „čím starší, tím 
lepší“. Jeho dopady lze sledovat tam i onde.  Jedním z nich 
je i soustavná snaha historiků a archeologů dostat se co nej-
hlouběji proti proudu času – u archeologů pak pokud mož-
no tak hluboko do země, jak je třeba. A protože čím starší, 
tím lepší (hodnotnější), je naprosto nezbytné dovést dějiny 
měst a obcí pokud možno co nejhlouběji do dávnověku. To-
muto apriornímu požadavku, před nímž již stanul nejeden 
z provozovatelů historického řemesla, je od doby literárního 
působení Eduarda Štorcha možné vyhovět pouze jediným 
způsobem: dovést dějiny regionu – jedno jakého – až do dob 
lovců mamutů, jejichž podobu našinec důvěrně zná z kreseb 
Zdeňka Buriana. 

Člověk nemusí být expertem, aby věděl, že ne každé víno 
se hodí k archivování a stejně tak ne každé místo může být 
lokalitou, po níž se před více jak 20.000 lety proháněli Hou-
žňák s Mamutíkem (hrdinové Štorchova románu „Lovci ma-
mutů“ – pozn. autora pro ročníky nar. 1990+). Snad pouze 
štěstí esejisty-začátečníka způsobilo, že co se Ostravy týče, 
může autor v tomto ohledu čtenáře uspokojit. Ano, byli tady! 
A při pohledu na georeliéf místní krajiny, která je součástí 
pásu „bran“ umožňujících přirozenou migraci zvěře, mamuty 
nevyjímaje, posléze též pohyb kupeckých karavan a v posled-
ku železničních a s trochou odvahy i dálničních zvlněných 
koridorů, se vlastně ani není čemu divit. Moudré knihy v této 
souvislosti dokonce hovoří o specifických rysech moravského 
gravettienu, tj. kulturního celku charakteristického pro lid-
ská sídliště v Evropě v době mladého paleolitu (cca 45.000–
11.500 př. n. l.), a označují tento moravský gravettien přímo 
jako Pavlovien – podle nálezů na svazích Pavlovských vrchů. 

Patrně nelze pochybovat o tom, že co do vína, nelze jiho-
moravské oblasti z perspektivy ostravské pánve konkurovat. 
Avšak zdejší lovci mamutů usazení například na landeckém 
návrší, byli, stručně řečeno, „tež dobři“(!) a krom toho neoby-

čejně rafinovaní. Předpokláda-
jíce patrně zájem archeologů, 
zanechali po sobě naprosto 
matoucí dědictví, ve kterém 
však badatel může nalézati 
nejednu interpretační výzvu 
k vytváření symbolických alu-
zí vedoucích až do současnos-
ti. Zatímco ještě jeden z našich 
předních archeologů (a mimocho-
dem též vinař) Bohuslav Klíma 
lokalizoval na Landeku sídliště 
tvořené třemi chatami, moder-
ní interpretace hovoří o táboře 
tvořeném kruhem ohnišť, v je-
jichž centru se nacházela plo-
cha s červeným barvivem. Lze 
snad v tomto unikátním nálezu 
nevidět předzvěst vývoje spo-
lečenské situace na Ostravsku 
brilantně vyjádřené metaforou 
rudého srdce v jedné z písní Jarka 
Nohavici? Navíc, jakkoli nevíme, zda si landečtí lovci pekli 
mamuta na kmíně (jak by tomu chtěl klasik), díky Bohuslavu 
Klímovi je známo, že si jej opékali na uhlí – další symbolický 
most mezi minulostí a přítomností spoluvytvářející identitu 
místa a jeho obyvatel. A co teprve Petřkovická venuše! Vždyť 
kolik zájmu vyvolává její vystavování v jejím „rodném“ měs-
tě, jehož představitelé se předhánějí ve snaze dotknout se jí,  
a pokud ne, tak s ní být alespoň viděni. Není divu, posuzová-
no optikou člověka 21. století, jemuž je ze všech stran medi-
álně vštěpován „ideál ženské krásy“, je jasné, nakolik byl pra-
věký umělec na landeckém návrší oproti svým současným 
kolegům (kupříkladu z Věstonic) zarytě dodržujícím formu 
gravettienského baroka obdařen vizionářským duchem. Jen 
na okraj k proměnám dotčeného ideálu krásy je třeba do-
dat, že zatímco v 50.–80. letech 20. století byla Petřkovická  
venuše charakterizována jako mladá štíhlá žena, autoři naší 
doby vyhodnocují její nepatrný, i když z profilu zjevný faldík 
jako doklad počínajícího těhotenství. 

Vše lze samozřejmě vysvětlit prozaicky. Opustíme-li vry-
tou představu o charizmatické podobě lovců mamutů Buri-
anova střihu, můžeme uvažovat o využití onoho červeného 
barviva jakožto válečného líčidla pro bojovníky nahánějící 
jeho prostřednictvím děs a hrůzu potenciálním vetřelcům. 
Co se uhlí týče, nelze přehlédnout, že tábořiště se nacházelo 
na jedné z nejrozsáhlejších evropských uhelných slojí částeč-
ně vystupujících na povrch – proč tedy nezkusit, jak to hoří? 
No a Petřkovická venuše? Zůstane navždy otázkou, zda její 
provedení neodpovídá spíše možnostem konkrétního mate-
riálu. Nezapomeňme, že vedle ní bylo na Landeku nalezeno 
též torzo ženské sošky na svoji dobu takříkajíc standardních 
proporcí. Ať už přijmeme ten, onen či jiný výklad záhad 
landeckého tábořiště, všechny příběhy budou mít jednu věc 
společnou. Pokaždé se ve stopách lovců mamutů vydáme po 
stezkách vedoucích především k pochopení naší přítomnosti 
zrcadlící se ve způsobu, jakým uvažujeme o minulosti. Člo-
věk je totiž tvor dějinný…                 Robert ANTONÍN
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ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ
G. K. Chesterton   

„Orientální svět, a zvláště islám, je tak katastrofálně odlišný, že čím více se budeme každý starat 
o sebe, tím lépe pro oba.  Mám pro takový pohled jistou slabost a jeden dobrý důvod. Necháme-li svět 
na pokoji, budeme mít víc času, abychom  se zabývali vlastními záležitostmi. Dějiny učí, že ten, kdo 
se energicky věnuje vlastní zahrádce, dlouhodobě vítězí nad tím, kdo se příliš stará o cizí. Jinak řečeno, 
kultivace vlastního je lepší než redukce cizího. Vypěstujeme-li obzvlášť velkou hlávku zelí, přijdou 
se pravděpodobně lidé na naši zahrádku podívat. Budeme-li po okolí nabízet jen mrňavé hlávky, je náš 
případ ztracen.“

„Domnívat se, že národy se budou mít v lásce, když budou jeden jako druhý, je ohromná hloupost.“

„Neexistuje  moudrá  elita. Každá, dokonce i volená reprezentace se nakonec stává aristokracií“.

„Každá nová filozofie většinou chválí nějakou nově objevenou starou neřest.“

„Většina dnešních svobod je založena na strachu. Ne že bychom neměli dost odvahy snášet pravidla, 
spíš to vypadá, že jsme příliš zbabělí snášet zodpovědnost.“

„Existují dva druhy vandalů. Ti ve starověku budovy bořili, ti dnešní je bohužel stavějí.“

„Civilizace už předběhla lidskou duši a produkuje všechno tak rychle, že se ani nestačíme zamyslet, 
natož být vděčni.“

„Lidé vymýšlejí stále nové ideály, protože nemají odvahu držet se těch starých. Dívají se s nadšením do 
budoucnosti, protože nemají odvahu ohlédnout se zpět.“

„Pokrok je matka nových problémů.“

„Opravdu moudrý člověk umí stárnout k stále větší jednoduchosti.“
 
„Tolerance je ctnost člověka, který nemá na věc žádný názor.“

                                                                                                       Připravila Eva MRHAČOVÁ

G. K. Chesterton  (1874-1936) je  anglický spisovatel, 
historik, filozof a společenský diskutér. Přesvědčte se o tom, 
že  jeho sto a více let staré myšlenky neztratily ani dnes 
nic ze své aktuálnosti...


