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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Největší malíři 2. poloviny 19. století

Edgar Degas

Francouzský malíř Hilaire Germain Edgar de Gas (1834-1917) pocházel
ze zámožné a kulturně založené rodiny. Ve dvaceti letech se rozhodl, že se
stane malířem a na rozdíl od mnoha jiných mladých mužů našel podporu
i ve vlastní rodině. Jeho otec věřil synovu talentu a všemožně jej podporoval. Degas začínal kopírováním obrazů v Louvru a hodně cestoval (Itálie,
USA), což mělo rovněž významný vliv na jeho tvorbu. Spřátelil se s řadou
umělců, hlavně impresionistů, s nimiž pak vystavoval svá díla, která byla
docela ceněna a kupována. Vyzkoušel nejrůznější malířské i grafické techniky. Ke konci života se mu natolik zhoršil zrak, že musel přestat malovat
i kreslit. Je známý i jako sochař.
Mezi jeho oblíbené náměty patřil svět baletních tanečnic. Asi nejznámějším dílem je Taneční třída, obraz, na němž pracoval několik let. Parket
se zdá být nakloněný. Tanečnice v popředí jsou k divákovi otočeny zády.
Významné místo na plátně zaujímá samotný taneční mistr, jenž se věnuje
žákyním uprostřed obrazu. V zadní části pak čekají další tanečnice, až na
ně dojde řada. Jednotlivé postavy jsou zachyceny v různých pozicích, při
tanci i odpočinku. Degasův realismus je podtržen řadou zajímavých detailů. Např. vlevo sedí na klavíru dívka se žlutou kokardou a škrábe se na
zádech, tanečnice s modrou kokardou stojící za mistrem si zase prohlíží
své rameno. Významná je i práce se světlem a stínem, jsou to látky sukní,
jejichž lesk dodává světlo jinak špatně osvětlenému sálu.
K nejslavnějším Degasovým obrazům patří také Orchestr v opeře
z roku 1870. Jedná se o dílo, které předznamenalo malířův příklon k realismu. Doposud se věnoval historickým tématům a inspiraci v antice, nyní
obrací svou pozornost na současnost. Obraz je odrazem života pařížské
společenské smetánky. Ústřední postavou obrazu je Degasův přítel Désiré
Dihau, hráč na fagot, jenž je obklopen dalšími hudebníky. Jejich tváře jsou
velice výrazné, Degas se pokusil zachytit charakter každé z nich. V pozadí
jsou pak vidět ještě nohy a sukně baletek, jež dodávají dílu až jakýsi nádech neskutečnosti.
Edgar Degas je považován za zakladatele impresionismu, i když on sám se
nikdy za impresionistu nepovažoval. Sám o sobě prohlašoval, že je realista.

Taneční třída (1873–1876)

Marek ZÁGORA,
absolvent FF
Orchestr v Opeře (1870)
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NEJKRÁSNĚJŠÍ HORY
MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYD
Velikáni Předních hor – Smrk 1276
Osamocený velikán, na východě ohraničený řekou Ostravicí
a na západě řekou Čeladnicí. Kdysi náležel Smrk pouze tetřevům a jelenům. Má zajímavé děti – Malý Smrk (1173 m), Smrček (858 m) a Malý Smrček 711. Na první pohled to není vidět.
Panoramatický snímek z úbočí Skalky (nejvyšší vrchol Ondřejníka), na němž se nachází dnešní Beskydské rehabilitační centrum, předchůdce lázní Skalka (založeny 1902), naznačuje jeho
mohutnost a výjimečnost. Vrchol druhý zleva, první je Lysá.
Snímek pod ním je jiným pohledem na Smrk (z roku 1930).
Smrk je kouzelný v každém ročním období. Skýtá potěšení
přírodních krás (smrky, buky, javory, jedle a jeřáby). Kousek
od sedla mezi Smrkem a Malým smrkem pramení Bučací potok. Jeho asi desetikilometrová trasa obsahuje několik desítek
metrů vodních kaskád (Bučací vodopády), které kulminují na
jaře či při podzimních deštích. Najdeme zde borůvky, vzácné mechy, kapradiny, zajímavé houby, ale také krásné motýly a ptáky. Kdysi zde bylo možno potkat i medvěda a rysa.
Vyrazíte‑li po investiční cestě směrem k chatě Klinská, narazíte na tzv. hercynskou směs. Jde o vpravdě historický porost,
který před více než osmdesáti lety vytvořili místní lesníci.
Tvoří ho buky, jedle, smrky a javory, dosahující neuvěřitelné
výše několika desítek metrů. Jde o unikátní systém odolného lesa, který vyrostl navzdory všemu na velice příkrém svahu. V takto pojaté výsadbě je i budoucnost beskydských lesů.
Smrk je také plný tajemství. Byla zde kdysi sklářská huť, snad
i zlaté doly (známé jako Zlaté ďury). Pohled z vrcholu Smrku je
úchvatný. Na snímku pohled na vrcholy Ondřejníku.
Smrk je zvláštní místo. Nedá se na něj například vyjet autem. I proto zde svého času vznikly pomníčky Jana Palacha
a Johna Lennona. Ke Smrku patří neodmyslitelně legendární chata Hubertka a další jeho vrcholky – Samorostlý (924),
Trojačka, pod níž pramení řeka Čeladnice (981), vrchol Šance,
který dal název nedaleké přehradě (756) a Skalka. V zimě je
Smrk téměř nedostupný. Ale krásný.
Petr ANDRLE

(fota archiv autora)

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
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Příspěvky do únorového čísla zasílejte e‑mailem na adresu eva.mrhacova@osu.cz nebo jana.bolkova@osu.cz nejpozději do 20. 2. 2017.
Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou do únorového čísla zařazeny.
Listy Filozofické fakulty Ostravské univerzity č. 1/2017 – leden, ročník 7. – LISTY JSOU NEPRODEJNÉ
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Grafika a sazba: BcA. Helena Hankeová.
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VZPOMÍNKY NA JANA PATOČKU
• Daniel Kroupa

Rok 2017 je rokem dvou kulatých výročí jednoho z nejvýznamnějších českých filosofů 20. století –
prof. Jana Patočky. Narodil se 1. 6. 1907 a zemřel 13. 3. 1977.
Redakce LISTŮ FF bude po celý semestr otiskovat vzpomínky na Jana Patočku z pera českého
politika, filosofa, signatáře Charty 77 a nadšeného žáka prof. Patočky – Daniela Kroupy, Ph.D.,
který byl v 90. letech externím spolupracovníkem naší katedry filozofie.

I. První setkání s Janem Patočkou
Bylo to jako ve snu, v tom šedesátém osmém roce. Ještě před
pár měsíci mi hrozilo vyloučení ze studia na střední průmyslové škole, protože jsem ve slohovém cvičení s mladickou naivitou vypsal své kritické výhrady vůči stávajícímu režimu,
a nyní tytéž výhrady hlásali členové celoškolní komunistické
organizace. Právě ti členové, kteří o mém vyloučení jednali a místo vyloučení, budiž jim přiznáno k dobru, se usnesli,
že mě převychovají. Bylo by nadnesené říci, že jsem je převychoval já, protože mnohem účinnější silou byla jejich vlastní
přizpůsobivost poměrům. A ty se nazývaly demokratizací,
čímž komunisté mysleli, že trochu uvolní řetězy, odstaví zdiskreditované stalinisty, do Národní fronty přijmou pár nových
organizací a utěšeně setrvají u moci. Jenže než se vzpamatovali, cenzura se zhroutila, noviny a časopisy psaly svobodně,
vycházely dříve zakázané knihy, moderní umění kvetlo na
výstavách, v divadlech a kinech. Točila se mi z toho hlava,
protože jsem nevěděl, kam dřív skočit a nasával jsem nápoj
svobody plnými doušky, dokud to šlo. Ve vzduchu totiž stále
visela možnost, že to všechno zase zakážou.
V Městské knihovně v Praze na podzim probíhal cyklus
přednášek o významných filosofech minulosti, kdy o každém přednášel špičkový odborník a konečně bez ideologické
stranické kazajky: Machovec, Sobotka či mladík Bělohradský.

K marxismu se ovšem hlásili všichni, přesněji skoro všichni.
O Komenském a o Hegelovi přednášel Jan Patočka a já jsem
poprvé uviděl nikoli pouhého odborníka na filosofii, ale filosofa. Odbornou erudicí viditelně převyšoval všechny ostatní,
ale navíc filosofické nauky vykládal filosoficky. Problém, kterým se zabýval Komenský, ukázal jako živý problém, náš problém, ke kterému se každý z nás musí nějak postavit a hledat
jeho řešení. Posluchač byl svědkem i účastníkem filosofického
dialogu, který Patočka vedl s dávno zesnulým filosofem, nikoli z pozice povýšené nadutosti moderního všeznalce, ale jako
rovný s rovným a s plným zaujetím pro věc.
V té době už bylo o naší budoucnosti více méně rozhodnuto, protože v srpnu nás obsadila sovětská vojska a svobodě
zvonil umíráček. Nevěděli jsme v té chvíli, co s námi bude,
a nevěděli jsme, co máme dělat. Vlastně tehdy mě jméno tohoto filosofa zaujalo poprvé. V těch rozjitřených dnech v některém z mimořádných vydání novin, které aktivisti okupantům
pod nosem rozhazovali z jedoucích aut, Jan Patočka formuloval zásady, jak žít v okupované zemi. Jedna z nich zněla: „Živit
se prací, ne kolaborací!“. Přesně tak; toho jsme se mohli držet.
Daniel KROUPA
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VĚDA A ŽIVOT NA NAŠICH
PARTNERSKÝCH UNIVERZITÁCH
Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoděje ve starobylém
bulharském městě Veliko Tărnovo
PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.
Na katedře slavistiky působí od roku
2006, předtím 15 let na katedře komunikace OPF SU v Karviné. Zabývá se studiem aktuálních tendencí v současném
ruském ekonomickém lexiku v komparativním česko‑ruském aspektu a sémantickou analýzou českých a ruských
parémií. Dlouhodobě se věnuje metodice výuky češtiny jako cizího jazyka a výuku také realizuje.
Na seznamu univerzit, s nimiž katedra slavistiky v současné
době spolupracuje, je mj. také Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoděje v severobulharském městě Veliko Tărnovo.
Veliko Tărnovo je nejen univerzitním městem, ale také díky
své bohaté historii, zajímavým památkám a nádherné okolní
přírodě vyhledávaným turistickým cílem. Od hlavního města
Sofie je vzdáleno asi 250 km.
Město je jedním z hlavních duchovních, kulturních center křesťanské kultury Balkánu a živým symbolem bulharské
státnosti. Rozkládá se na čtyřech příkrých pahorcích – Svetagora, Trapezica, Orlov vrch a Tsarevets (Carevec), které jsou
vzájemně odděleny meandry řeky Jantra. Ve 14. století už mělo
patnáct tisíc obyvatel, obchodovalo s Benátkami a zakládalo
univerzitu. V té době bylo Veliko Tărnovo hlavním městem
druhé bulharské říše a pevnost Tsarevets sloužila jako sídelní
místo carů. Roku 1393 dorazili k městu Turci, dobyli je a celé
zničili. Začalo období turecké nadvlády nad Bulharskem, kte-

Pohled na univerzitu (foto Muryc)

doc. PaedDr. Blažena
Rudincová, CSc.
Celý svůj profesní život je spojena s ostravskou rusistikou. V roce 1976 byla
přijata na katedru ruského jazyka a literatury tehdejší Pedagogické fakulty, od
roku 2003 je docentkou katedry slavistiky FF OU v oboru Slavistika – slovanské
jazyky. Zabývá se srovnávacím studiem
ruské a české morfologie a slovotvorby.

rá trvala až do roku 1878. S ohledem na slavnou historii města
vyhlásilo Národní shromáždění v roce 1879 právě zde ústavu
nově vzniklého samostatného Bulharska. V roce 1908 tady
bylo de jure vyhlášeno Bulharské království.
Historickým jádrem města je čtvrť s názvem Asenova machala s cennými památkami z 12.–14. stol.: pevnostní Balduinová věž, velké množství kostelů (Čtyřiceti mučedníků, Zvěstování, Sveti Dimităra) a typické terasovitě uspořádané domy
ve strmých úbočích. Symbolem starého města je monumentální obelisk, postavený na počest významné bulharské dynastie
Asenovců. Pýchou města však zůstává středověká pevnost
Tsarevets, jedna z nejkrásnějších architektonických památek
Bulharska. Z nejvyššího místa pevnosti, z věže kostela Požehnaného Spasitele, je nádherný výhled na celé město. Během
svátků se návštěvníci města mohou těšit na velkolepou noční
světelnou show, doprovázenou efektní až fascinující zvukovou
kulisou.

Pohled na Carevec (foto Mrověcová)
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Terasovité stavby v kopcovitém terénu města (foto Nedomová)

Asi pět kilometrů od města leží malebná vesnička Arbanasi.
Podle legendy ji postavili Albánci, kteří tu během turecké nadvlády žili ve vyhnanství. Arbanasi má dva kláštery a pět nevelkých kostelů, nejkrásnější z nich Narození Kristovo. Uvnitř na
stěnách i stropech je tři a půl tisíce barevných fresek z počátku
sedmnáctého století s výjevy z Bible, portréty těch, co se o kostel zasloužili, a známých antických filozofů.
Bulharsko je úzce propojeno s Velkou Moravou. V polovině
9. století vytvořili slovanští věrozvěsti Cyril a Metoděj starobulharštinu a přeložili do ní část liturgických textů. Bulharský
chán Boris I. poskytl útočiště žákům Cyrila a Metoděje, kteří
pak v zemi šířili křesťanství jazykem staroslověnským a písmem hlaholským. Po Cyrilu a Metodějovi je ve městě pojmenována univerzita, jejíž areál se rozkládá na břehu řeky Jantry,
přímo proti pevnosti Tsarevets.
V současné době má Veliko Tarnovo asi 90 000 obyvatel.
Pro současný život ve městě je důležitá nová část města s centrálním náměstím Slavejkov. Najdeme tam úřady, banky, kulturní domy apod., ale také místa pro relaxaci, především parky
s řadou fontán a zákoutí, příjemné restaurace, kavárny, cukrárny a hospůdky v křivolakých uličkách, zejména ve čtvrti se
starobulharským názvem Varoša.
Předchůdce současné univerzity, vysoká pedagogická škola,
byla založena v r. 1963 a v prvních letech její existence na ní
studovalo ve třech humanitních oborech (bulharština, ruština
a historie) pouze 300 studentů. V roce 1968 vznikly dvě fakulty: filologická fakulta a fakulta historie. V roce 1971 získala původní pedagogická škola statut univerzity. V současné
době se Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoděje řadí k prestižním
bulharským vysokoškolským zařízením s širokou nabídkou
akreditovaných humanitních, pedagogických, ekonomických
programů, programů výpočetní techniky a programování.
Studenti mají možnost studovat na některé z devíti fakult
a rozšiřovat si znalosti cizích jazyků v Centru cizích jazyků.

Univerzita jim nabízí studium v 64 vědních oborech bakalářských, magisterských i doktorských.
Nejstarší a největší součástí univerzity je filologická fakulta
s širokou nabídkou oborů. Kromě katedry bulharské filologie lze
studovat dalších devatenáct jazyků, mezi nimi i ruskou filologii.
V posledních letech navštívilo v rámci programu ERASMUS katedru slavistiky a katedru ruské filologie této univerzity několik akademických pracovníků katedry slavistiky FF OU.
Mohli se tak přímo seznámit s obsahovou náplní studijních
programů, charakterem a metodami výuky na obou katedrách.
Na katedře rusistiky studenti studují v bakalářských,
magisterských i doktorských programech. Výuka se realizuje
ve dvou základních oborech: rusistika (ruský jazyk, literatura
a kultura) a aplikovaná lingvistika (ruština v kombinaci s dalším cizím jazykem). Učitelé katedry vedou také v rámci výuky lektorských jazyků semináře na dalších čtyřech fakultách.
Magisterské programy jsou určeny zájemcům o translatologii,
během studia si studenti osvojují teorii překladu a zdokonalují
se v praktickém překládání textů a tlumočení. Na katedře byly
akreditovány dva doktorské programy: Ruská literatura a literatura národů Ruska a Slovanské jazyky. V současné době
na katedře pracuje 10 stálých bulharských akademických pracovníků a jeden lektor ruského jazyka z Tverské státní univerzity. V oblasti vědecko‑výzkumné činnosti je prioritou
katedry srovnávací studium ruského jazyka s bulharštinou.
Literárněvědná sekce katedry zkoumá problematiku spojenou
s folklorem, starou ruskou literaturou a také s literaturou současnou. Na katedře slavistiky se vyučují další slovanské jazyky: polština, slovenština, srbština a chorvatština.
Během spolupráce kateder proběhly výměnné pobyty jak
studentů, tak i akademických pracovníků, které byly pro obě
strany velmi přínosné. Kromě pracovních kontaktů byly navázány i velmi přátelské osobní vztahy.
Blažena RUDINCOVÁ, Ljuba MROVĚCOVÁ

str. 6

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity

TEČKA ZA PRVNÍM ČVRTSTOLETÍM
FILOZOFICKÉ FAKULTY

Soupis událostí, které v průběhu 25 let přispěly
k dobrému jménu, dobré úrovni a všestranné
kultivaci Filozofické fakulty Ostravské univerzity
založen děkanský přednáškový cyklus Setkání s osobností, kam děkanka
1992 Byl
zvala přední osobnosti naší současnosti. Prvním pozvaným byl Pavel Tigrid,

Dr. h.c., český publicista, spisovatel a politik. Častými hosty tohoto přednáškového cyklu, jehož cílem bylo myšlenkově obohatit celou akademickou obec, byli pak Milan Uhde,
spisovatel a předseda Parlamentu ČR, světový politolog prof. Jacques Rupnik, spisovatel
Ota Filip, anglista prof. Martin Hilský, egyptolog prof. Verner, doc. Petr Pithart, bývalý
předseda vlády a předseda Senátu (v 90. letech byl na pozvání děkanky členem Vědecké
rady FF), Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí prezidenta Havla a odborník na společenskou etiketu, renomovaný novinář Václav Moravec s praxí v BBC, režisér Radovan
Lipus, prof. Radim Palouš, rektor UK, filozof Erazim Kohák, významný astrofyzik Dr. Jiří
Grygar a mnoho dalších. – Cyklus patřil k významným nadstandardům naší filozofické
fakulty.

vydatné pomoci tehdejšího člena katedry filozofie
1993 Zaa člena
zastupitelstva města Ostravy, Dr. Lubomíra
Zaorálka, a starosty obvodu Ing. Chytky, se vedení fakulty podařilo získat velkometrážní byt v centru Ostravy (nejprve na Českobratrské ulici, poté na historickém Masarykově náměstí). Zařídili jsme
jej sice starým nábytkem (na nový nebyly finance), ale zato byl vyzdoben krásnými pastelovými kresbami studentů AVU z kanadského Calgary, které na prosbu děkanky přivezl z Kanady (s nemalými
potížemi na celnici) prof. Thomas Lax, profesor kanadské Akademie výtvarného umění. Penzion slouží fakultě už více než 20 let.
Je to benefit, jakým se nemůže pochlubit žádná jiná naše fakulta.

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity
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devadesátých let bylo vypsá1993 Počátkem
no výběrové řízení na insignie univer-

zity a všech fakult. Ve volbě umělce pro zpracování
insignií naši fakulty se velmi angažoval významný
kunsthistorik, doc. Petr Holý, o zajištění finanční
stránky se velmi aktivně staral tehdejší primátor
města Ostravy, Ing. arch. Smékal. Autorem našich
překrásných insignií, inspirovaných Velkou Moravou, se stal mladý akad. sochař Igor Kitzberger.

pozvání děkanky přijel na katedru
1993 Nagermanistiky
poprvé působit prof. Peter

Demetz, významný germanista (českého původu) z
prestižní americké univerzity Yale. Přijížděl k nám pak
na měsíční pobyty po několik let, v roce 1997 u nás vydal knihu České slunce a moravský měsíc. Značně přispěl
k rozvoji této katedry. Byl také prvním univerzitním
profesorem, který na Ostravské univerzitě získal titul
doktor honoris causa.

fakulty založila Univerzitu
1993 Děkanka
třetího věku pro seniory. Naše U3V, jak

jsme ji nazvali, byla v té době třetí v České republice
(po UK, MU, UP) a získala fakultě značnou prestiž
u veřejnosti. Poté, co byla U3V vyhlášena v tisku, se
na ni během tří dnů přihlásilo kolem 150 zájemců!
Dnes už probíhá 12. ročník U3V.

1994

Ředitel Francouzského institutu v Praze, pan Yves
de Longueau, se přijel osobně přesvědčit
o tom, jak je na fakultě připraveno studium romanistiky, které bylo zakládáno
doslova na zelené louce, hned po skončení
tzv. „nultého ročníku“.

1994

Prof. Connolly, jehož katedra anglistiky a amerikanistiky získala
z Fulbrightovy nadace, zde působil celý jeden rok a založil na katedře studentské divadlo ELTO,
pro které napsal několik komedií.
Divadlo je činné dodnes a velmi
přispívá k prestiži katedry.

král Juan
1994 Španělský
Carlos poskytl filozo-

fické fakultě na prosbu její děkanky
bohatý knižní dar, kterým položil
základ fakultní odborné knihovny
hispanistiky. Královský dar přijela
oficiálně předat kulturní atašé španělské ambasády – paní Millagros.
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iniciativy doc. Nesládkové se k 55. výročí
1994 Zprvního
transportu Židů konala na FF svě-

tová konference s názvem Akce Nisko v historii „konečného řešení židovské otázky“. Přijeli účastníci z Evropy,
Izraele, USA, Austrálie. S příspěvkem, který měl značný
ohlas, vystoupil na konferenci vzácný host, český židovský spisovatel světového jména - Arnošt Lustig.

děkanky fakulty
1994 Za dvouiniciativy
studentů – Tomáše Černo-

cha a Stanislava Zemana byl v Ostravě „vzkříšen“ historický majáles. Zpracovali plán, sehnali mažoretky, z divadla vypůjčili kostýmy,
našli „krále majálesu“, zajistili hudbu, kočího
s povozem, pódium na náměstí, pozvali hosty – a majáles byl na světě. Koná se dodnes, byť
v jiné podobě.

doba byla dobou
1995 Porevoluční
každoročních nadšených výjez-

dů studentů do dříve zakázaného zahraničí.
Všem cestám předcházela velká odborná příprava, studenti chystali referáty… Na snímku
studenti historie odjíždějí s doc. Čechovou na
expedici do Turecka a Sýrie. (Ke škodě našich
studentů musím říci, že toto nadšení, tato touha po novém poznání se bohužel pomalu vytrácí…)

pozvání prorektorky doc. Ivy Pýchové
1996 Naa děkanky
FF doc. Evy Mrhačové přijel

do Ostravy prof. Firbas, DrSc., Dr. h.c. mult. (jeden
z hlavních pokračovatelů funkčně strukturního jazykového bádání Pražské jazykovědné školy), aby v Ostravě založil pobočku Kruhu moderních filologů, která zde již více než 20 let úspěšně rozvíjí svou činnost
a přispívá tak k prestiži katedry.

co děkanka FF získala významného sponzora (vedení Třineckých železáren),
1995 Poté,
byla v krátké době vybudována krásná balustrádová studovna. Balustrádu navrhl

proděkan FF prof. Barteček! Studovna má dnes 5 místností a její chloubou je Oddělení vzácných
tisků (nejstarší svazek je z roku 1584). Celkem má dnes studovna kolem 20 000 svazků.
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Novotný založil pěvecký soubor ADASH.
1999 Doc.
Vzešel z jeho kursu Hebrejština písněmi. Sou-

bor brzy získal obrovskou popularitu, vystupoval nejen
v naší zemi, ale i v zahraničí (USA, Izrael). Na fakultě byla
jeho vystoupení pravidelnou součástí našich oslav - imatrikulací a promocí. Jedním z vrcholů jeho kariéry byl samostatný koncert na Pražském jaru, kam byl jako vůbec první
pěvecký soubor pozván v roce 2004. Adash přispěl značnou
měrou k dobrému jménu naší fakulty i celé univerzity. (Na
obrázku je soubor ADASH v Jeruzalémě)

2002 Na katedře slavistiky bylo u příležitosti

150. výročí vydání slavného Čelakovského díla Mudrosloví národu slovanského na návrh její tehdejší vedoucí Evy Mrhačové založeno slavistické konferenční
bienále Parémie národů slovanských, které zviditelnilo
katedru ve slavistickém světě. V roce 2016 se konalo
za účasti slavistů z celé Evropy již poosmé.

byla z iniciativy děkanky založena Galerie
2004 NaNa děkanátě
Půdě. Vystavovali v ní například: akad. sochař Igor

Kitzberger (autor insignií naší fakulty), slavný fotograf Jindřich Štreit,
děkan filozoficko‑přírodovědecké fakulty Slezské univerzity prof. Zdeněk Stuchlík, studenti různých kateder po návratu ze vzdělávacích exkurzí, prof. Barteček po návratu z expedice Jezero Titicaca; po vynaložení obrovského úsilí sem byla z Prahy převezena výstava 50. výročí
založení Českého egyptologického ústavu, prof. Zářický zde inicioval výstavu Ázerbájdžánská cesta k nezávislosti, prof. Krejčík zde uspořádal 2
výstavy: Heraldická exlibris – (spolu s Dr. Psíkem) a Krása středověkých
erbů a pečetí. V roce 2016 zde byla otevřena výstava Vita Caroli. (V roce
2017 zde chystá redakce Listů FF výstavu Rok českého baroka.)

děkanátu
2005 ZFF iniciativy
byl zpracován (po-

prvé v České republice) nový typ
bakalářských oborů s názvem Jazyk
pro hospodářskou sféru a cestovní
ruch. Akreditační komise po počátečním váhání tyto obory akreditovala – s názvem Jazyk ve sféře podnikání. (Tyto bakalářské obory se
nyní úspěšně realizují na jazykových
katedrách dalších českých vysokých
škol.)

translatologa Dr. Milana Hrdličky byl na FF založen
2006 ZDeniniciativy
s překladem – „studentský odborný svátek“. Studenti jazyků

z celé ČR každoročně přijíždějí, aby představili své první překladatelské pokusy. Zájem je obrovský. V tento den u nás s přednáškami vystupují excelentní
čeští překladatelé. Za Den s překladem byla fakultě udělena Evropská jazyková
cena LABEL.

FF založila fa2010 Děkanka
kultní periodikum Listy
FF s cílem informovat, vzdělávat, inspirovat.

děkana FF prof. Zářického bylo založeno Euroasij2014 Zskéiniciativy
akademické fórum (EAAF), jehož cílem je podpora výměny

informací o vědě a výzkumu mezi Evropou a zeměmi mimo Evropskou unii.
Má zjednodušit proces výměny lidských zdrojů i informací a nabídnout záštitu studentům a vědeckým pracovníkům z partnerských univerzit na východ
od českých hranic. Minimalizuje administrativní zátěž při výměně studentů,
pedagogů a vědeckých pracovníků.
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salaše neukáže pouze obydlí pastevce a vybavení domu, ale také způsob
života a pracovní nasazení – chov ovcí
a výrobu sýra, ale také stříhání vlny
a její následné zpracování v soukenictví. Valašské Klobouky byly již od
středověku soukenickým centrem,
postupem času zde bylo vybudováno
silné cechovní zázemí.
Vlnařská výroba se v 19. století proměnila na výrobu houní a posléze tra-

vypomohli při dalších projektech.
Dřevěné stavby, pokud je tedy někdo
úmyslně nezničí, by v našem regionu
byly chloubou a zároveň památným
odkazem naší generace. Doufejme, že
naše objekty, prostranství a činnost
budou sloužit ke zpříjemnění a radosti
lidí, nikoli k vandalským činnostem
malých skupinek. Tímto prosím
všechny, kdo mají srdce spojené s krásným Valašskem, aby nám pomohli na-
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historie pod vede2014 Studenti
ním našeho absolventa Mi-

lidí,
a vn
podp
kteří
lizov
do od

roslava Maňase založili spolek Jižní Valašsko a vlastními silami budují skanzen!

přípravách vznikly na FF dvě
2013–2016 Ponovédlouhých
katedry, jejichž existenci považujeme

z hlediska renomé fakulty i z hlediska kultivace našeho regionu za zásadní: katedra latinského jazyka a kultury a katedra dějin umění a kulturního dědictví. Mateřskými ústavy, kde obě tato pracoviště postupně
vznikala a chystala se na svou samostatnost, byly katedra historie a katedra české literatury.
Hotová studna.

Významných počinů bylo za čtvrtstoletí na FF mnohem víc
(studentská divadla na katedře polonistiky a katedře germanistiky, adopce na dálku – 3 africké děti, děkanské exkurze
pro studenty, kursy exotických jazyků japonštiny, čínštiny
a arabštiny…), ale čas a prostor nás v jejich výčtu omezují.
Filozofická fakulta Ostravské univerzity má na konci svého
čtvrtstoletí dvanáct kateder, na nichž je akreditováno celkem
16 doktorských studijních oborů (nejvyšší počet na Ostravské
univerzitě). V 6 oborech má FF akreditována práva na habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.
Vedle dvanácti kateder má FF čtyři vědecké ústavy:
l. Centrum regionálních studií. Vzniklo v roce 1996 a jeho zakladateli byli prof. S. Urbanová a prof. Jiří Svoboda
2. Centrum pro hospodářské a sociální dějiny. Vzniklo v roce
2008 a jeho zakladatelem byl prof. M. Myška.
3. Centrum pro výzkum odborného jazyka. Vzniklo v roce 2011
a založila je prof. L. Vaňková.
4. Centrum pro studium středověké společnosti a kultury VIVARIUM. Vzniklo v roce 2013 a jeho zakladateli jsou: doc. M.
Otisk, doc. R. Antonín, doc. A. Pumprová, Dr. R. Psík, a Dr. D.
Rywiková.
A protože do historie fakulty patří i každé externí veřejné ocenění, které zvyšuje její prestiž, připojuji k článku i seznam různých vyznamenání, jichž se členům naší akademické obce od
založení fakulty dostalo.
2002 – prof. Vaňková zvolena předsedkyní Svazu germanistů ČR. Od té doby byla do této funkce zvolena opakovaně
ještě třikrát.
2006 – Za Den s překladem byla fakultě udělena Evropská jazyková cena LABEL.
2005 – Za vybudování romanistiky v Ostravě udělila francouzská vláda děkance fakulty Evě Mrhačové rytířský řád
Akademických palem, jeden z nejstarších francouzských
řádů, založený Napoleonem.
2014 – Člen Centra pro hospodářské a sociální dějiny,

Miroslav Maňas vytesává

PhDr. Marek Vařeka,
24 Ph.D., obdržel od vojenského hospitálního řádu sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a Maltě za
výstavní a odbornou činnost a za propagaci řádu rytířský
záslužný řád Pro Merito Melitense.
2014 – Publikace doc. Miroslava Černého Poselství prachu:
Mýty a legendy Šošonů získala čestné uznání v rámci Ceny
Miroslava Ivanova za literaturu faktu.
2014 – prof. Balowski byl polským prezidentem Komorowským vyznamenán řádem Polské republiky Za zásluhy.
2015 – prof. Zářický byl ministerstvem kultury a národního
dědictví Polské republiky oceněn vyznamenáním Za zásluhy o polskou kulturu.
2015 – prof. Zářický oceněn za charitativní činnost záslužným
křížem Řádu sv. Lazara (řád sv. Lazara Jeruzalemského se
řadí k nejstarším rytířským řádům na světě, datuje se od
období křižáckých válek.)
2015 – prof. Vaňková zvolena členkou Mezinárodní vědecké
rady v Mannheimu
2015 – prof. Urbanová získala za dlouholetou intenzivní spolupráci s Mezinárodním domem umění pro děti v Bratislavě významné ocenění – Plaketu Ludmily Podjavorinské.
2016 – prof. Balowski, zakladatel a šéfredaktor polského recenzovaného časopisu Bohemistyka, byl jmenován řádným
členem Polské Akademie věd.
2016 – Centrum polského jazyka a kultury pro cizince Varšavské univerzity udělilo prof. Pančíkové výroční cenu
Polonicum – jako uznání za propagaci polského jazyka za
hranicemi Polska.
Eva MRHAČOVÁ
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FILOZOFICKÁ FAKULTA
V MĚSÍCI LEDNU
Rosteme...
S velkým potěšením sdělujeme akademické obci, že dne
19. prosince byl Jan Malura, vedoucí katedry české literatury
a literární vědy FF OU, ve Velké aule pražského Karolina jmenován univerzitním profesorem.
Diplom podepsaný prezidentem republiky mu předala ministryně školství, Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. Z celého srdce Vám, vážený pane profesore, blahopřejeme! A protože se
chystáte bádat v oblasti lidové tvořivosti spojené s poutními
místy jako duchovním fenoménem, věnujeme Vám pro inspiraci pohled na Křtiny, jedno z nejkrásnějších poutních míst
Moravy, a portrét jejich autora – Jana Blažeje Santiniho, geniálního zakladatele barokní gotiky.
Za redakci Listů FF
Eva MRHAČOVÁ
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Studentská vědecká konference historie 2016
Dne 19. 12. 2016 se v prostorách banketní místnosti Filozofické fakulty OU konala studentská vědecká konference katedry
historie. Výsledky svých výzkumů v oblasti hospodářských,
sociálních a příbuzných vědních oborů prezentovalo celkem 7
studentů bakalářského i magisterského studijního programu.
Odborná komise v čele s doc. Robertem Antonínem hodnotila nejen odbornou stránku příspěvků, ale také způsob jejich
prezentace i schopnost referujících reagovat na dotazy vznesené z pléna. Lze konstatovat, že na studentech byl patrný odpovědný přístup ke konferenci, který se odrazil nejen v kvalitní
úrovni prezentovaných příspěvků, ale i v následné živé diskuzi. Komise tedy byla postavena před nebývale obtížné rozhodnutí a usnesla se udělit dvě první místa. Nejlepšími vystupujícími se tak stali Martin Lokaj s příspěvkem o sociální skladbě
důstojnického sboru československého četnictva na příkladu
Ostravska a Lukáš Patera s referátem věnovaným unikátům
v povrchové báňské dopravě na Spiši a Gemeru.
Třetí místo pak obsadil Filip Swienczyk s analýzou kvaternu slibu věrnosti č. 73 z let 1670–1704. Vítězové i další vystupující byli odměněni hodnotnými knižním dary. Za příjemné
prožití pondělního dopoledne patří poděkování nejen organizátorům akce v čele s doc. Antonínem, ale především studentům, kteří využili možnost veřejně prezentovat svou samostatnou vědeckou činnost před náročným publikem.
Michaela ZÁVODNÁ

Vítězové studentské vědecké konference
Bc. Martin Lokaj (vlevo) a Lukáš Patera (foto: Jiří Brňovják)

Diskuze nad prezentacemi (foto Jiří Brňovják)

Dny otevřených dveří Filozofické fakulty 2017
Již tradičně v druhém lednovém týdnu, letos v pátek 13. a v sobotu 14. 1. , proběhly Dny otevřených dveří na Filozofické
fakultě Ostravské univerzity. Pro zájemce ze středních škol
a gymnázií a pro jejich rodiče byl připraven program v blocích,
které se v intervalu jedné hodiny vždy opakovaly a v nichž se
uchazečům o studium představovaly jednotlivé katedry. Zazněly nejenom praktické informace k přijímacím zkouškám
a k průběhu studia, prezentující také představovali samotný
život kateder – katedry se mohly pochlubit svými divadelními soubory, filmovými kluby či svými katedrálními časopisy.
Studenti si tedy mohli po prezentacích nejenom utvořit obrázek o náročnosti jejich dalšího případného studia, ale také
o sekundárních aktivitách, které katedry vytvářejí pro své studenty, a mohli případně též položit otázky zástupcům kateder,
kteří v rámci DOD přednášeli. Toho využili nejenom studenti,
ale také jejich rodiče, kteří letos v hojném počtu doprovázeli
budoucí vysokoškoláky. Živý kontakt se členy kateder je každoročně velkým lákadlem a také přínosem pro návštěvníky
DOD. Prezentace navíc byly rozmístěny v obou budovách FF
OU, a tak si mohli zájemci o studium projít fakultu, poznat
jednotlivé katedry a diskutovat se studenty, kteří vypomáhali
při Dnech otevřených dveří a podávali nejen věcné informa-

ce o uspořádání této akce, ale také sdělovali své zkušenosti
z vlastního studia a ze svých aktivit.
Chceme poděkovat zástupcům studentské komory akademického senátu FF OU za jejich pomoc, kterou svou účastí na
organizaci DOD poskytli nejenom fakultě, ale také případným
budoucím studentům naší fakulty.
Roman POLÁCH
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Z programu FIDUCIE na měsíc únor
14. 2. v 18:00 Křehce drsný svět oper Benjamina
Brittena / moderovaná diskuse

U příležitosti premiéry opery Zneuctění Lukrécie Benjamina Brittena debatují známý český muzikolog Jiří Zahrádka
a ředitel NDM Jiří Nekvasil.
Brněnský muzikolog Jiří Zahrádka svůj profesní život zasvětil
zejména osobnosti Leoše Janáčka a jeho skladatelskému odkazu.Pořádáme ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským.

15. 2. v 17:00 Pánbíčkáři. Odkud se vzal polský
katolicismus? / debata a prezentace knihy

Debata se dvěma z tvůrců stejnojmenné publikace – se spoluautorem Pawłem Rojekem a editorem Maciejem Ruczajem.
POZOR – koná se v Centru PANT a ve spolupráci se spolkem PANT.
Nálepka „společnosti se silným vlivem náboženství“ patří
mezi nejběžnější české představy o Polsku. Vnímání Polska
skrze katolicismus zde má dlouhou tradici přinejmenším od
dob T. G. Masaryka. Odkud se však vzalo toto v evropském
měřítku unikátní propojení národní identity a náboženství,
onen příslovečný „Polák – katolík“?
Na tyto otázky se pokouší najít odpověď kniha Pánbíčkáři,
kterou z iniciativy Polského institutu v Praze připravil krakovský Ośrodek Myśli Politycznej a brněnské Centrum demokracie a kultury. Autoři jednotlivých statí na jedné straně
demonstrují dlouhou historii této vazby, na straně druhé však
přicházejí s překvapivou tezí, že takto pevné a jednoznačné
pouto mezi národem a církví je v polských dějinách novinkou:
utvářelo se od konce 19. století a definitivně bylo stvrzeno až
za komunismu.

21. 2. v 18:00 Odkaz obětí lágru Hanke / moderovaná diskuse

Pozor – koná se v Centru PANT a ve spolupráci se spolkem PANT.
Nenávist k nacistům přerostla s koncem 2. světové války
v masové zlo, jehož obětmi se staly desítky tisíc Němců. Zavraždili je Češi. Bez soudů, podle principu kolektivní viny.
V lágru Hanke v Ostravě nepřežilo podle zjištění historiků
231 lidí. Dosud se těmto událostem věnovali historikové a publicisté. Teď se k temnému odkazu českých dějin přihlásili ostravští politici a rozhodli o vytvoření pamětní desky. Co na
ní bude napsáno a kde by byla umístěna? Půjde o samostatný
krok, nebo by se měla řešit v rámci celkového budoucího pojetí
sadu Milady Horákové?
Moderuje Martin Tomášek z Ostravské univerzity.

23. 2. v 18:00 Ruská trojka v Ostravě / poetický
atentát

Ve čtvrtek 23. února se v prostoru na sebe navazujících ulic
Dostojevského, Tolstého a Gorkého v Moravské Ostravě uskuteční další z řady „poetických atentátů“. Zazní ukázky z děl
tří slavných spisovatelů, zajímavosti z jejich životů i obecnější
reflexe ruské kultury a literatury. Ruská životní empirie „půl
litru vodky na tři“ se na jedno únorové odpoledne protne s ostravskou realitou…
Pelmeně, pirožky, kaviár a boršč! Housle a oheň, solené okurky (stoličnaja?)! Autentická svědectví o návštěvě Soloveckých
ostrovů, polemika s Gorkým! Hazardérství na ruský způsob
a slovanská vzájemnost místo politických antipatií! Teplé oblečení nutné (doufáme, že udeří sibiřský mráz)!
„Za většinu nevěr na tomto světě může hudba!“ (Kreutzerova
sonáta)
Sraz u těžní věže dolu Jindřich.
Ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu.
Vybrala Eva MRHAČOVÁ

Filozofická fakulta Ostravské univerzity,
Galerie Na Půdě
a redakce Listů Filozofické fakulty Ostravské univerzity
si Vás dovolují pozvat na zahájení výstavy

Kořeny křesťanství v Polsku
1050. výročí přijetí křesťanství v Polsku
Vernisáž výstavy se uskuteční
v pondělí 13. února v 16:00 IPE
v prostorách Galerie /a Půdě.
Výstavu zahájí prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan Filozofické fakulty OU.
Úvodní slovo pronese kurátor výstavy PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Realizace výstavy: Mgr. Jana Bolková, Mgr. Tomáš Rucki, Karel Petrásek.
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Novinky nakladatelství ACADEMIA
Tovární města Baťova koncernu
— M. Jemelka, O. Ševeček

Z perspektivy světových hospodářských a sociálních dějin
patří výzkum dějin koncernu Baťa k nejzajímavějším tématům
české hospodářské a sociální historiografie. Zatímco baťovská
architektura a v posledních letech i problematika působení
koncernu za druhé světové války patří k frekventovaným tématům českého dějepisectví, komplexní zpracování významné etapy koncernových dějin, jakou byla expanze společnosti
formou zakládání zahraničních výrobních společností a satelitních továrních sídlišť v době velké hospodářské krize, dosud
čekala na své zpracování. Předkládaná monografie tak poprvé
uceleně sleduje ekonomickou, a především sociální dimenzi
baťovského podnikání v době jeho vrcholné zahraniční expanze.

Islámský stát
— O. Beránek, B. Ostřanský

Islámský stát (IS) s nečekanou rychlostí a brutalitou vtrhnul v roce 2014 skrze zpravodajství do našeho povědomí a od
té doby nepřestává vyvolávat mnoho emocí i otázek. Jak chce,
abychom jej viděli – a jaký doopravdy je? Jde o do krajnosti dotaženou radikalizaci islamismu či spíše brutální podobu
islamizace extremismu? A z jaké perspektivy se nejlépe dobereme odpovědi? V kontextu IS západní média často zmiňují slovní spojení „kultura smrti“. Smrt, záhrobí a očekávaný
konec světa hrají zásadní roli v rétorice IS, stejně jako v propagandě, kterou tak účinně ohromují Západ. Bez smrti a záhrobí, a to v mnoha jejich aspektech a rovinách vnímání, je
zkrátka přemítání o IS předem odsouzeno k neúplnosti. Smrt
„obětujícího se mučedníka“ IS na bojovém poli jako nepřekonatelná bojová taktika; smrt jako vysvobození pro Onen svět

plný rajských příslibů v barvité a dramatické propagandě IS;
nekompromisní hroboborectví jako radikální přístup k posledním věcem člověka; tedy smrt oslavovaná, zasazovaná do
univerzálního kontextu apokalyptického boje sil Dobra a Zla,
teologicky rozebíraná v souvislostech mučednictví či umně
propagandisticky ošetřená v mediálních vzkazech IS směrem
na Západ – to vše, a mnohem více, rozebírá monografie editorů Ondřeje Beránka a Bronislava Ostřanského, vědeckých
pracovníků Orientálního ústavu AV ČR.

Benediktini
— Martin Mádl

Kniha shrnuje výsledky projektu zaměřeného na dokumentaci a interpretaci nástěnných maleb 17. a 18. století
v klášterech benediktinů na území Čech a Moravy. Pojednává o monumentální malířské výzdobě klášterních komplexů
v Břevnově, Broumově, Rajhradu, Kladrubech, Sázavě a na
dalších místech. Do projektu jsou zahrnuty také benediktinské
rezidence a farní kostely. Publikace uvádí nástěnné malby do
širšího kontextu monastirského umění ve střední Evropě a obsahuje rozsáhlý, bohatě ilustrovaný katalog malířských děl.
Vybrala Eva MRHAČOVÁ
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ
Rozhovor s doc. PhDr. Petrem Popelkou, Ph.D.,
vedoucím katedry historie
Než začneme rozhovor, velmi ráda bych podtrhla důležitost toho, jaká osobnost stojí na samém počátku vývoje určitého oboru a jaký
mu udá základní „tón“.
Základní směr vývoje katedry historie udal pan profesor Milan Myška, DrSc. et Dr. h.c. Katedra historie, kterou po revoluci téměř
20 let vedl, je dnes „vlajkovou lodí“ celé naší fakulty. Má pestrou paletu studijních oborů bakalářských i magisterských, tři aktivní
doktorská studia, realizuje se zde několik směrů výzkumu. Je to katedra s vlastní knihovnou (26 000 svazků), katedra, která má 4
profesory (pátý je na cestě…), 4 docenty, 28 doktorandů.
Dnes stojí v čele katedry doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D., nejmladší docent FF OU. Má 37 let a docenturu získal v 34 letech! Za
svůj „vědecký život“ získal už dvakrát prestižní grant GAČR a byl spoluřešitelem tří grantů tohoto typu, je členem čtyř redakčních rad
a to nejdůležitější – je autorem rozsáhlého počtu vědeckých publikací – časopiseckých studií a čtyř publikací knižních (spoluautorství
i autorství). Zaujalo mne, že jedna z knižních publikací je vydána v angličtině a Petr Popelka ji napsal se svou ženou, RNDr. Renátou
Popelkovou, Ph.D., členkou katedry fyzické geografie naší univerzity. K tomu se nabízí hned první otázka:

Společná publikace vědce humanitního oboru a vědkyně oboru
přírodovědného, to se tak často nevidí. Jak jste přišli s ženou
na myšlenku napsat takovou publikaci, nadto v angličtině:
Manželka, která působí na katedře fyzické geografie a geoekologie, se již řadu let věnuje analýzám dlouhodobého vývoje
krajiny. Před pár lety jsme si řekli, že by nebylo špatné vypracovat projekt na studium vývoje krajiny v ostravsko‑karvinském
revíru, který by zohledňoval pohled geografa i historika. Tento
záměr byl posléze podpořen Grantovou agenturou ČR a v loňském roce vyšla závěrečná publikace „Black or green Land?“,
která jako první podrobně dokumentuje vývoj krajiny na Ostravsku a Karvinsku v 19. a 20. století. Práce na této knížce nebyla vůbec jednoduchá, pohledy a styl uvažování přírodních
a společenských věd je v mnohém odlišný. Ale na druhé straně
se můžeme vzájemně mnohému naučit a poodkrýt zákoutí poznání, která by nám jinak zůstala skryta. A volba jazyka práce vycházela především od spoluřešitelek – v přírodních vědách se už totiž jinak než v angličtině prakticky nepublikuje.

A teď otázka pro odlehčení. Pocházíte za Zábřehu na Moravě.
Máte tam jednoho slavného rodáka. Jistě víte. koho mám na
mysli. Jaký je váš vztah k této osobnosti?
Zábřeh má několik zajímavých rodáků nebo osobností,
které se k Zábřehu hlásí. Vy ale máte určitě na mysli cestovatelskou legendu Jana „Eskymo“ Welzla. Welzl byl světoběžník
a všeuměl, který sice vypadal jako neohrabaný strejda z Hané,
ale který upoutá svým životním příběhem i podnikavostí.
Není bez zajímavosti, že sám Ladislav Smoljak označil Welzla
za jednu z postav, která stála u zrodu českého génia Járy Cimrmana. Dostat se z ospalého severomoravského městečka na
Sibiř a potom k Eskymákům na Aljašku, vynalézat perpetuum
mobile, setkat se s Amundsenem, soudcovat domorodcům na
Novosibiřských ostrovech, obchodovat s kdečím, to je na jeden
život docela dost. A právě ten kontrast nenápadnosti a úžasného životního příběhu se mi líbí. Konec konců už se mi několikrát v životě stalo, že se z velmi nenápadných lidí po delším
rozhovoru vyklubali lidé, kteří mají skutečně co říci.
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V Zábřehu je welzlovská tradice stále dosti živá. Pravidelně se zde koná Welzlování, což je festival cestovatelů, dobrodruhů a recesistů. Jedna z akcí festivalu je i tzv. Welzlův kufr,
což je recesistický běh s kufrem do kopce. Nejaktuálněji se na
Welzla v Zábřehu vzpomíná i u piva, protože místní nový minipivovar vaří na počest Eskymo Welzla i velmi dobré pivo.
Osobně mám se jménem Jana Welzla spojeny dvě vzpomínky. Ta první se týká vzpomínání naší rodinné známé,
jejíž maminka se s Welzlem znala. Prý si na svých dlouhých
cestách odvykl středoevropským mravům, což vzbuzovalo
u Zábřežáků trochu pohoršení. Místní přece jen nebyli zvyklí,
aby se třeba doma plivalo. Druhá vzpomínka se týká Welzlovy sochy v Zábřehu. Ta byla vytvořena v 90. letech a původně
byla instalována před jednou ze zábřežských základních škol,
a to na místě, kde do sametové revoluce stávala nadživotní
socha Stalina. Sokl zůstal původní a Welzlova socha na něm
působila trochu komicky. Pak někdo přišel s nápadem, že by
Welzlova socha měla stát spíš u nádraží, na kterém se cestovatel s rodným městem rozloučil. Vypukl ale spor, jak má být
socha k městu otočena. Chvíli ukazovala cestujícím záda, dnes
ale na projíždějící symbolicky mává čepicí.
Na vašich rodinných fotografiích jsou dvě krásné malé děti.
Tříletá Kamila a pětiletý Ondra. Jste oba vědečtí pracovníci.
Jak to zvládáte? Pomáhají babičky a dědečkové?
Babičky a dědečkové se sice snaží, ale jsou bohužel dosti daleko. Takže časovou flexibilitu, kterou nabízí akademické prostředí, chápeme jako nejvýznamnější zaměstnanecký benefit,
jaký si můžeme přát. Díky tomu naštěstí vše zvládáme, byť je
to někdy kombinačně i logisticky náročnější. V současnosti
s dětmi prožíváme snad nejkrásnější věk a občasné nepohodlí
za to určitě stojí.
Jako historik zabývající se hospodářskými a sociálními
dějinami jste se jistě při studiu setkal s mnoha „pohyby“
lidstva – nuceného a dobrovolného. Jaký další vývoj
předpovídáte dnešní migraci: skončí – neskončí?
Velké pohyby obyvatel skutečně nejsou z historické perspektivy žádnou anomálií. V minulosti probíhala řada velkých pohybů lidských společenství, ať už dobrovolných, často
však i vynucených. V kontextu otázky se sluší říct, že Evropa
zažila od druhé světové války až doposud výjimečné období.
Po katastrofické první polovině století nastala, přes faktické
rozdělení světa a permanentní bipolární napětí, v Evropě éra
klidu, prosperity a výrazného především všeobecného růstu
životní úrovně. Stačí si jen srovnat životní úroveň svou a svých
prarodičů. Zvlášť po pádu komunismu ve východním bloku
jako by vývoj dával za pravdu názorům Francise Fukuyamy
o konečném vítězství demokratického liberalismu. Ale ono
se ukázalo, že situace je mnohem složitější. Podívejme se na
současnou Evropu. Jsme jedni z nejbohatších lidí na planetě, ale stále více znejistění, zranitelní a obávající se. Osobně
si myslím, že za určitých předpokladů není důvod k panice.
Tím základním předpokladem je uvědomění si svých kořenů,
své tradice. Pokud Evropané budou vědět, odkud a kam kráčí,
jaká je jejich pozice a uvědomí si hodnoty, za kterými stojí za
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to stát, mají co nabídnout. Myslím, že problém migrace není
zdaleka jen problém migrujících, ale ve stejné míře i problém
nás Evropanů, evropské identity a stavu hodnot, které by měla
Evropa vyznávat.
Předposlední otázka je vám ušita přímo „na tělo“. Jaký další
vývoj předpovídáte naší české dopravě? Dočkáme se někdy
třeba rychlovlaků?
Abych pravdu řekl, necítím se příliš jako dopravní expert,
přece jen se cítím jistěji v dopravní minulosti. Rychlost současných vlaků na páteřních tratích je již slušná, i když se modernizovat bezpochyby bude. Kdo jezdí např. častěji z Ostravy do
Brna, jistě by rád oželel věčné výluky znepříjemňující cestování. Na druhé straně vzhledem k velikosti naší republiky dává
smysl uvažovat o rychlovlacích (tj. vlacích jezdících minimálně 250 km/hod.) pouze v kontextu celé střední Evropy.
Jako dopravního historika mě z aktuálních dopravních
projektů zajímá další osud ideje vodní cesty Dunaj – Odra –
Labe, který veřejně podpořil i velký zastánce tohoto projektu,
prezident Zeman. Z historické perspektivy se totiž jedná již
o letitý záměr, který byl uzákoněn ještě za Rakouska‑Uherska.
Žádnému režimu se nepodařilo za více než sto let realizovat
víc než malý zlomek a vypadalo to, že se jedná již jen o historickou záležitost. Od poloviny 90. let se však začíná i přes stále
silnější akcent na ekologická témata tento záměr opět připravovat. Potencionální náklady jsou však astronomické.
A poslední otázka – Vaše další vědecké plány:
Nápadů i plánů by bylo hodně. Letos jeden velký kolektivní grant končíme a druhý začínáme. Oba projekty mají jedno společné, a to zájem o proměnu společnosti v dlouhém 19.
století. Začínajícím projektem se zároveň dostaneme k nové
úrovni vnímání společenské transformace 19. století, protože
se z městských center přesuneme do periferních rurálních oblastí, kde budeme zkoumat mechanismy prosazování principů
občanské společnosti a národní ideologie.
Ať se vám vše daří!
Za rozhovor poděkovala Eva MRHAČOVÁ

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity

str. 17

ČESKÁ ŠLECHTA aneb PŘÍKLADY
HODNÉ NÁSLEDOVÁNÍ
Díl V. Hildprandtové

Bedřich Hildprandt (1902–1981) našel zaměstnání v písecké
elektrárně a jeho manželka Kornélie (1916–2015) pomáhala
místním s vyučováním cizích jazyků. Do zahraničí se rodina
Hildprandtovů dostala díky etiopskému císaři Haile Selassie
a jeho přátelství s barončiným dědečkem velvyslancem Veverkou. Císař nezapomněl na velvyslancův nekompromisní
postoj v době italského útoku na Habeš (1935) a při státní návštěvě Československa v roce 1959 si na prezidentu Novotném
vymohl legální vystěhování rodiny Hildprandtů do Etiopie.
Zatímco baronu Hildprandtovi byl v Addis Abebě svěřen
dozor nad císařským hřebčínem a jeho manželka nastoupila
jako tlumočnice francouzské sekce u tamějšího sídla OSN,
navštěvovala Jana Hildprandtová místní německé a britské
školy. Když se v roce 1974 přehnala Etiopií revoluce a císař byl
svržen, přesídlili Hildprandtové nejprve na Baleáry a následně do Gautingu u Mnichova, kde také barončin otec Bedřich
zemřel. Jana Hildprandtová však své rodiče nenásledovala. Se
svým manželem, řeckým architektem Spiridem Germenisem,
se kterým se baronka seznámila v Etiopii, odešla nejprve do
Itálie, kde v roce 1970 uzavřeli sňatek, a o čtyři roky později
přesídlili do Řecka. Přestože je i tam zastihla v polovině 70.
let revoluce, zůstali manželé Germedisovi v Řecku až do sametové revoluce, která přivedla Hildprandtovy zpět do Čech.
Navrácení rodinného majetku na počátku 90. let postavilo
Janu Hildprandtovou–Germenisovou do nové životní situace. Společně s matkou a starší sestrou se pustila do rozsáhlé
rekonstrukce blatenského zámku a jako prezidentka Asociace
majitelů hradů a zámků pomáhá soukromým vlastníkům udržovat kulturní památky na území České republiky. Po matčině a manželově smrti vytvořila baronka se sestrou Josefínou,
která se stará o provoz místního lihovaru, pracovní tým, jehož úkolem je zachovat a rozmnožit v duchu rodového hesla
„Per angusta ad augusta - Přes překážky k vznešenosti“ rodové
dědictví pro další generaci, kterou v současnosti představuje
barončin syn Stefanos–Filipos (1981).

Šlechtická rodina svobodných pánů z Hildprandtu pochází z Tyrolska
z hornorakouské obce
Ottenhausen. Její privilegovaný původ je spojen
především s rakouskými
a říšskými panovníky, kteří povýšili představitele
rodu nejprve do šlechtického stavu (1530) a následně je zařadili mezi elitní skupinu říšské šlechty
(1579). Domov v Čechách
nalezli Hildprandtové na
počátku 17. století, kdy se
stal Jan Reinhard císařským radou, supervizorem v účtárně
České koruny a ochráncem císařských lvů na dvoře Rudolfa II.
Za věrné služby byl povýšen do stavu svobodných pánů (1629)
a svůj osud již natrvalo svázal s českými zeměmi. Na konci
18. století zakoupili Hildprandtové jihočeskou Blatnou, kterou
zanedlouho učinili základnou svého rodu, k jehož zaměstnancům patřil i slavný přírodovědec Jan Evangelista Purkyně.
Současná držitelka zámku a panství, Jana Hildprandtová–
Germenisová (1947), pravnučka novináře a mladočeského politika Julia Grégra (1831–1896), vnučka československého diplomata Ferdinanda Veverky (1887–1981), a neteř malíře Karla
Hildprandta (1894–1975) a sochaře Jindřicha Hildprandta
(1895–1968), o sobě právem říká, že kam šlápla, vypukla revoluce. Za svůj domov považovala od narození Blatnou. Z místa,
kde barončin dědeček Ferdinand Hildprandt (1863–1936) ve
funkci starosty obce postavil školu a nemalou měrou se zasloužil o zřízení místní železniční stanice, byla rodina krátce
po komunistickém převratu vyhnána. Přestože dostali barončini rodiče příslib, že na
zámku mohou i nadále
pobývat, přišlo o Vánocích 1952 násilné vystěhování a zákaz pobytu
ve vzdálenosti menší než
jedenáct kilometrů od
Blatné. Manželé Hildprandtovi s dcerami Josefínou a Janou se ubytovali v polorozpadlém
objektu v Rojicích, kde
Jana Hildprandtová‑Germenisová (1947),
(foto Radek Strnad)
čekali na svůj další osud.

Kamil RODAN,
absolvent FF

Zámek Blatná (foto David Palouch)
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Nová agora

Veřejný prostor byl v antických dobách styčným středobodem
obce, místem, kde se lidé setkávali a diskutovali nad aktuálními problémy. Právě zde se postupně utvářelo veřejné mínění.
V zásadě byla agora dějištěm politických debat, kde se formovala politická kultura řeckých měst. V Římě její úlohu přebíralo fórum. Po rozpadu antické civilizace a po období stěhování
národů se veřejný prostor stává pouze místem projekce moci.
Postupný návrat k diskusi v antickém smyslu nastává v Itálii
počátkem renesance. Klíčovou roli hrají v tomto období univerzity. Naproti tomu v novověku se vedle akademické půdy
objevují nové veřejné prostory. Lidé se setkávají v salónech
a později v kavárnách, kde se tvoří základ moderní měšťanské
společnosti. Kromě přímých mezilidských kontaktů se jako
nové médium v diskusi prosazují také tiskoviny.
Idea veřejného prostoru a veřejnosti samé se v moderní době
stala předmětem úvah mnoha teoretiků. Jedním z nich je i německý filosof a sociolog Jürgen Habermas, který ve své publikaci Strukturální proměna veřejnosti odhaluje vazby mezi
veřejnou a soukromou sférou společnosti a na základě těchto
vazeb ukazuje obrovský stereotyp tehdejší konzumní společnosti a její konformitu v myšlení, což se projevuje v iracionálním a nekritickém uvažování moderní veřejnosti. Habermas tedy apeluje zejména na to, že by se ve společnosti měla
opět objevit skutečná veřejná debata, v níž by se projednávaly
opravdu důležité otázky, ale to si vyžaduje racionální a kritický přístup (německy 1962, česky 2000).
Podstatnou roli ve veřejném prostoru získávají média, jelikož právě ona mají nemalý vliv na utváření veřejného mínění.
Už od 19. století formují názory různých vrstev společnosti noviny, ke kterým se ve 20. století přidává rozhlas a televize. Obě
tato média získávají zásadní podíl na utváření veřejného mínění. Ze své podstaty však sama o sobě nevytvářejí skutečný
veřejný prostor pro diskusi, jelikož jejich obsah je výrazně filtrován. Masové rozšíření internetu otevřelo lidem zcela nový
veřejný prostor. Řeč je především o chatech, blozích a sociálních sítích. V této souvislosti můžeme mluvit také o tzv. kyberprostoru, který lze definovat jako „nové komunikační
prostředí, které povstává z celosvětového propojení počítačů“

(Zpráva pro Radu Evropy v rámci projektu „Nové technologie:
kulturní spolupráce a komunikace“, Karolinum 2000). V tomto
kontextu mám na mysli zejména blogy, jejichž hlavním rysem
je interaktivita. Podle mě jsou zajímavé blogy psané odborníky, vědeckými profesionály, kteří tímto způsobem vykračují
za tradiční meze akademické platformy. Za významné pokládám, že se do této nové agory vydali i filosofové. Jako příklad
uvádím velmi odborný a profesionálně vedený blog Insolubilia Lukáše Ličky, doktoranda naší katedry filozofie (scholipeta.
blogspot.cz). Brněnský filosof Marek Picha má blog Argumentace (argumentace.blogspot.cz), olomoucký filosof Filip Tvrdý
zase Massive Error (massive‑error.blogspot.cz).
Oboustranná komunikace ve formě diskusí pod články je ve
většině případů velice hodnotnou součástí každého příspěvku.
Nicméně se objevovaly nevhodné a vulgární projevy anonymních autorů, které způsobily hromadnou regulaci a mazání všech
nepatřičných diskusí (což bylo nákladné nejen časově, ale i finančně). Proto dnes většina autorů svých webů nedává možnost
svobodné anonymní diskuse pod články. Některé weby však nabízejí registraci, díky níž může člověk na článek reagovat. Otázkou nicméně je, zdali se tak autoři webů nepřipravují o množství hodnotných diskusí. Některé zahraniční deníky tuto situaci
vyřešily tak, že ti, kdo chtějí diskutovat, si musí deník předplatit.
Je to sice jedno z radikálních řešení, ale podle všeho funguje.
Za další formu nové agory můžeme do jisté míry považovat
také Facebook. Nedávné výzkumy nám říkají, že většina lidí
využívá tuto sociální síť jako primární zdroj informací o aktuálním dění doma i ve světě. Přestože se velká část těchto
informací vyznačuje nižší kvalitou, je zde možné narazit i na
seriózní diskuse odborníků z různých vědních oborů.
Hodně se dnes mluví o nebezpečí „života v bublinách“, mediálních i sociálních. Úkolem politického veřejného prostoru
je právě prolamovat tyto izolace. Teď jde jen o to, jestli si odborníci a „veřejní intelektuálové“ (možná ekvivalent někdejších řeckých filosofů) uvědomují, že mají přispívat ke kultivaci
veřejné (politické) rozpravy ve veřejném prostoru, třeba právě
i v této kybernetické nové agoře.
Barbora MICHLOVÁ,
studentka FF

