LISTY

Filozofické fakulty
Ostravské univerzity

V / květen 2017

www.ff.osu.cz

EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Největší malíři 2. poloviny 19. století
Henri de Toulouse‑Lautrec

Henri de Toulouse‑Lautrec (1864–1901) pocházel ze starého šlechtic‑
kého rodu. Bohužel blízké příbuzenství jeho rodičů bylo jedním z dů‑
vodů, proč byl často nemocný a později se stal mrzákem. Jako mladý
se věnoval dostihům a procházkám se psy, které se staly náměty jeho
prvních kreseb a skic. V patnácti letech mu přestaly růst nohy a naplno
se začal věnovat malování. Nejprve byl ovlivněn impresionismem, ale
nakonec našel svůj vlastní umělecký projev.
V Paříži objevil Montmartre s jeho kabarety, hudebními kavárnami
a nevěstinci. Hlavními náměty se mu tak staly městské radovánky jako
taneční zábavy, kabarety a divadla. Maloval též podobizny lidí z okraje
společnosti. Žil hlavně v noci a navštěvoval své oblíbené podniky, kde ve
velkém popíjel alkohol a hledal inspiraci. Hodně vystavoval, ale vyhý‑
bal se každoročním oficiálním pařížským Salónům. Raději vystavoval
v rámci Salónu nezávislých. Od 90. let jej začala uznávat i kritika a stal
se vyhledávaným umělcem. Postupně se ale začal zhoršovat jeho zdra‑
votní stav, což mělo vliv i na jeho tvorbu. Zemřel v náruči své matky.
Kabaret Moulin Rouge se stal módním podnikem na Montmartru
a byl pro Toulouse‑Lautreca velkou inspirací. Na obraze Moulin Rouge
nevidíme představení, ale zkoušku tanečnic. Nemáme před sebou
nehybný obraz, ale hned několik akcí. Brilantně se podařilo zachytit
dynamičnost celé scény. Obdivuhodná je pak i harmonie mezi posta‑
vami, které nehybně sedí, a těmi, které kráčejí či tančí.
Na obraze V salónu v uli‑
ci des Moulins zachytil svůj
oblíbený motiv očekávání.
Toulouse
‑Lautrec často na‑
vštěvoval veřejné domy a za‑
chycoval jejich prostředí.
V jednom z nich v ulici des
Moulins se cítil téměř jako
doma, trávil tam i několik
týdnů v kuse. Na obraze za‑
chytil ztichlou atmosféru,
která zvýrazňuje pasivní exi‑
stenci prostitutek. Pózy žen
v popředí pak vyjadřují jejich
Toaleta 1889
absolutní rezignaci. Malíř

často zobrazoval i ženskou osamělost, jako kupř. na
proslulém obrazu Toaleta z roku 1889.
Francouzský malíř Henri de Toulouse‑Lautrec,
jenž proslul svým velice osobitým stylem, je mimo
jiné považován i za otce moderního plakátu.
Marek ZÁGORA,
absolvent FF

Moulin Rouge 1889–1890

V salónu v ulici des Moulins 1894
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VZPOMÍNKY NA JANA PATOČKU
• Daniel Kroupa

Vzpomínka V
O tom, že jsou posluchači na přednáškách a seminářích Jana
Patočky svědky něčeho mimořádného, byli přesvědčeni mno‑
zí. Výklady však byly často tak nesrozumitelné, že se jako je‑
diný způsob, jak alespoň něco pochytit, jevilo zapisovat do‑
slova to, co pan profesor říká a pak se do toho doma, sám či
s dalšími studenty, pokusit proniknout. Nad takto vzniklými
texty jsem s přáteli trávil v diskusích mnoho hodin. Nejčastěji
se Zdeňkem Neubauerem. Škoda, že magnetofony byly tehdy
pro svou velikost pro tuto činnost nepoužitelné; mohlo se do‑
chovat více záznamů. Později jsem zjistil, že takových skupin
je mezi Patočkovými žáky více a že některé si při tom počínají
mnohem systematičtěji.
Nejproduktivnějšími zapisovači byli lidé okolo Ivana
Chvatíka, který, ač inženýr, se stal Patočkovým postgraduál‑
ním studentem a získal tak k němu snadnější přístup. K tomu‑
to okruhu patřil matematik Jiří Polívka, filosof Jiří Michálek,
Jaromír Kučera, Marika Kryštofová a řada dalších lidí, kteří se
nejvíce zasloužili o záchranu literární pozůstalosti největšího
českého filosofa. S odstupem času a z perspektivy svobodné
společnosti zní neuvěřitelně, že Patočkovy rukopisy úspěšně
ukrýval Chvatík před slídivým okem Státní bezpečnosti řadu
let v jednom domě v Praze na Dejvické ulici ve sklepě pod uh‑
lím. Odtud postupně vytahoval jednotlivé rukopisy, zajišťoval
pomocí spolehlivých přátel jejich přepisy na psacím stroji,
redigoval je a vydával v samizdatové edici sebraných spisů.
Vznikl tak základ pro pozdější knižní vydání. (Autor těchto
řádků se stydí za to, jak málo textů pomohl přepsat.)
Patočka stával před plným auditoriem, které někdy budi‑
lo dojem, že je navštěvováno i lidmi, kteří přicházejí i z jiných
než filosofických zájmů. Pro některé to byla trochu módní zá‑
ležitost, pro jiné asi služební věc. Párkrát jsem byl svědkem,
kdy Patočka nově příchozího prostě vyhodil; v některých pří‑
padech se jednalo o jeho podezření, že dotyčný přichází s ne‑
čestnými úmysly, jindy to zřejmě byl projev nesouhlasu s jeho
jednáním v jiných věcech.

Dovolím si při této příležitost připomenout Patočkovy žáky,
z nichž mnozí později sehráli významnou roli ve filosofii či ve
veřejném životě a s nimiž jsem se seznámil a s mnohými spřá‑
telil na celý život. Vlastně to ukazuje, jak velká osobnost učitele
dokáže spojit dohromady lidi různého věku, zaměření, profese
a názoru. Především byli na jeho přednáškách k vidění jeho
nejbližší přátelé, studenti z let 1945–1949, jako například R.
Palouš a J. Kohout, s nimi také herec a spisovatel I. Vyskočil.
Patočkovi kolegové z fakulty jako J. Pešek či L. Major sedá‑
vali v předních lavicích. První, s nímž jsem se seznámil, byl
S. Sousedík, už tehdy renomovaný znalec středověké filosofie.
Z tehdejších studentů filosofické fakulty nemohu nezmínit T.
Halíka, jazzmana M. Kratochvíla s bratrem, s nímž jsem si ho
pletl, filosofa a psychologa P. Rezka, s nímž jsem se pak cestou
domů přel, básníka a zpěváka J. Vodňanského, který se tehdy
těšil velké popularitě mezi vysokoškolskou mládeží a jenom já
jsem netušil, že je to tentýž, kterého po hlase znám z rádia…
V pozici posluchače a diskutujícího jsem Jana Patočku ví‑
dal na přednáškách zahraničních hostů. Do polemiky se pus‑
til s Heideggerovým žákem Walterem Biemelem, z níž jsem
se svou chabou němčinou pochytil jen zlomky. Ještě horší to
ovšem bylo s úchvatným velikánem Gabrielem Marcelem, jed‑
ním ze zakladatelů francouzského existencialismu: nerozuměl
jsem ani slovo. A přesto jeho přednáška i Patočkova polemika
na mě zapůsobila tak, že jsem pak vyhledával a hltal jeho texty
z překladů do češtiny i do jiných jazyků.
Zájem publika jistě motivoval Jana Patočku k lepším vý‑
konům, jeho zaujetí filosofickými problémy však bylo zjevně
na druhých lidech nezávislé. Fascinoval erudicí, filosofickým
uchopením problému a způsobem filosofování.

Pokyny pro formátování příspěvků
Příspěvky zasílejte ve formátu doc, docx, odt nebo rtf. U všech snímků uvádějte popisek a jméno autora. Dodržujte stanovený rozsah článků –
jedna strana v Listech FF OU vychází cca na 3 500 znaků včetně mezer. Redakce si vyhrazuje právo texty gramaticky opravovat, drobně stylisticky
upravovat, v případě potřeby zaslané články krátit.
Příspěvky do červnového čísla zasílejte e‑mailem na adresu eva.mrhacova@osu.cz nebo jana.bolkova@osu.cz nejpozději do 23. 6. 2017.
Příspěvky zaslané po tomto datu nebudou do červnového čísla zařazeny.
Listy Filozofické fakulty Ostravské univerzity č. 5/2017 – květen, ročník 7. – LISTY JSOU NEPRODEJNÉ
Redakční rada: předsedkyně: doc. PhDr. Eva Mrhačová, tajemnice redakce: Mgr. Jana Bolková, členové: ThLic. Vladimír Šiler, Dr.; doc. PhDr. Jan
Vorel, Ph.D.; Bc. Barbora Michlová; Hana Greplová; Mgr. Marek Zágora; Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.
Grafika a sazba: BcA. Helena Hankeová.
Barevná elektronická verze Listů je dostupná na webu FF OU v rubrice Ze života fakulty na adrese: http://periodika.osu.cz/listyff
© Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2017.
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FILOZOFICKÁ FAKULTA
V MĚSÍCI DUBNU
Ohlasy na námi vydanou brožuru o Janu Patočkovi
Brožura připomínající smutné výročí smrti velkého českého fi‑
lozofa Jana Patočky, kterou vydala redakce Listů FF spolu s ve‑
dením FF, má velmi dobrý ohlas.
Pochvalně se k jejímu vydání vyjádřila řada členů naší vě‑
decké rady i řada dalších významných osobností: místopředse‑
da Akademie věd, Dr. Pavel Baran, rektor OU prof. Jan Lata,
významný světový germanista prof. Demetz (Univerzita Yale),
prof. Martin Palouš, náš někdejší velvyslanec v USA, nyní pro‑
fesor univerzity na Floridě - účastník „bytových seminářů“
u prof. Patočky. Ze slov těchto osobností vyjímáme:
PAVEL BARAN, místopředseda Akademie věd ČR
Sborník nejen připomíná památku Jana Patočky jako fi‑
losofa, ale i dává nahlédnout do etické dimenze jeho tvor‑
by a v neposlední řadě i morální dimenze jeho života. Právě
v tomto smyslu jsou dílčí studie významným počinem i pro
zainteresovanou veřejnost včetně akademického prostředí.
Dr. Pavel Baran
JAN LATA, rektor OU
Vážená redakce Listů FF, velmi vítám vydání brožury o na‑
šem významném filozofovi Janu Patočkovi, na níž se podíleli
jak členové Vaší fakulty, tak členové pražského Filozofického
ústavu AV. Každý takový čin, jímž se vymaňujeme z regionali‑
smu, zvyšuje prestiž Vaší fakulty i celé univerzity. Děkuji Vám.
prof. Jan Lata, rektor OU

MARTIN PALOUŠ, profesor univerzity na Floridě
Vážená paní kolegyně, gratuluji ke sborníčku, vypadá to
moc pěkně. Děkuji za autorský výtisk. Je to někde k mání?
Potřeboval bych asi tak 5 kusů, pochopitelně zakoupím, zapla‑
tím. Děkuji moc a srdečně zdravím.
Martin Palouš
PETER DEMETZ, emeritní profesor univerzity YALE
Velevážená paní docentko, srdečně děkuji za zaslání publi‑
kace o prof. Patočkovi, a to nejen z důvodů akademických, ale
čistě osobních. Když přišel konec války a já jsem se vrátil z lá‑
gru, byl jsem určitě mezi prvními studenty, kteří se zapsali na
Filosofické fakultě znovu otevřené Karlovy univerzity. Chtěl
jsem studovat velké dimenze ducha, filosofii a srovnávací vědu
náboženskou, seděl jsem v poslední řadě velké posluchárny
Filosofické fakulty a pilně si zapisoval, co prof. Patočka před‑
nášel o filosofii předsokratické, text byly fragmenty pět šest
řádků, a přímo jsme viděli a slyšeli, jak se filosofie rodí před
námi. Přeji publikaci o prof. Patočkovi mnoho čtenářů, sta‑
rých i mladých, a děkuji ještě jednou,
Peter Demetz

ROSTEME!
S potěšením sdělujeme akademické obci FF, že habilitační řízení úspěšně absolvovali dva naši členové:

Mgr. Iveta Zlá, Ph.D.,
členka katedry germanistiky,

Mgr. Radek Čech, Ph.D,
člen katedry českého jazyka,

habilitační obor:
Dějiny německé literatury

habilitační obor:
Český jazyk

název habilitační práce:
„Graf Albert Joseph Hoditz als
deutschsprachiger Autor und
literarisches Vorbild unter dem
hermeneutischen Aspekt“

název habilitační práce:
Tematická koncentrace textu
v češtině,

téma habilitační přednášky:
Místo hermeneutiky v literárněhistorickém zkoumání na
příkladu literárního a kulturního obrazu západního Slezska
Habilitační řízení proběhlo na vědecké radě Filozofické fakul‑
tě Univerzity Palackého v Olomouci dne 26. 10. 2016
Blahopřejeme!

téma habilitační přednášky:
Komplexní sítě v lingvistice
Habilitační řízení proběhlo na vědecké radě Filozofické fakul‑
ty Univerzity Karlovy dne 24. 11. 2016.
Blahopřejeme!
Redakce Listů FF
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Cestujte s námi do Mosambiku

prostřednictvím besedy s Mosambičanem Antóneim Cossou
a výstavou fotografií.
Šimon Krupa, herec divadla Aréna, přečetl úryvek z mosambické
literatury. Byl z románu „Náměsíčná země“ Autor: Mia Couto. Román
byl kritikou označen za jedno z 12 nejlepších děl africké literatury 20.
století. V češtině román vyšel r. 2003 (překlad: Lada Weissová)

Počátkem května jsme se pomyslně pře‑
nesli na Kouzelný ostrov Mosambik. Právě
tak se jmenuje výstava fotografií novináře
a antropologa Michala Josephyho. Díky
jeho fotografiím jsme se ocitli na místě
tisíce kilometrů vzdáleném, o němž víme
jen málo. Na 15 snímcích se autorovi po‑
dařilo zachytit drsnou krásu této africké
země donedávna sužované občanskou vál‑
kou. Součástí vernisáže bylo také setkání
s mosambickým dokumentaristou a fo‑
tografem Antóniem Cossou, který trvale
žije v Praze.
Vernisáž výstavy se uskutečnila 4. květ‑
na v Galerii Na Půdě a podle návštěvnosti
lze soudit, že se u studentů i akademiků se‑
tkala s velkým zájmem. Poprvé zazněly na
půdě naší Filozofické fakulty africké bub‑
ny a Šimon Krupa, člen divadla Komorní
scéna Aréna, přečetl úryvek z mosambické
literatury – z románu Mia Couta: Námě‑
síčná země. Román byl kritikou označen
za jedno z 12 nejlepších děl africké litera‑
tury 20. století. V češtině vyšel v roce 2003
v překladu Lady Weissové.

Proč právě Mosambik?
Mosambik je země spadající do Společen‑
ství portugalsky mluvících zemí. Výstava
vznikla za podpory Portugalského centra
v Praze, které úzce spolupracuje s kated‑
rou romanistiky FF OU. Je „ochutnávkou“

toho, s čím se budou moci seznámit poslu‑
chači nově otevřeného studijního modulu
„Portugalština: jazyk, reálie, kultura“, do
něhož je možné se přihlásit prostřednic‑
tvím elektronické přihlášky právě teď.
Modul je zaměřený kromě portugalského
jazyka také na kulturu a historii portu‑
galsky mluvících zemí, bývalých kolonií
Portugalska, zemí pro Evropana více než
exotických.
A byl to právě Mosambik, kde v patnác‑
tém století zakotvila flotila Vasca da Gamy.
Jak ale vypadal ostrov a místní lidé kmene
Makua dávno před připlutím Evropanů
a jaký je život Mosambičanů dnes, zjistíte
na výstavě kouzelný ostrov mosambik/
uma ilha mágica de moçambique. Vý‑
stava fotografií je k vidění do konce května.
Zájemci o studium modulu „Portugal‑
ština: jazyk, reálie, kultura“ se mohou ob‑
rátit pro více informací na garantku mo‑
dulu Dr. Marianu Kunešovou (mariana.
kunesova@osu.cz).
Nela PARMOVÁ

portugalsky mluvícího světa

kulturu Portugalska a portug
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ve spolupráci s Portugalským centrem
Katedra romanistiky FF OU ve spol
ckého roku 2017-18 studentům OU i
v Praze nabízí od akademického ro
vý modul Portugalština: jazyk, reálie, kultura.
zájemcům z řad veřejnosti nový modul
m bez znalostí portugalštiny. Výuka bude
Modul
je přístupný
Filozofická fakulta otevírá nový modul všem, kdo
milují
dálky zájemcům bez zna
mestrů, účastníci získají solidní jazykový
probíhat po dobu dvou semestrů, úč
a mimo
šumění
veň A2),
jinémoře.
na základě konverzace
potenciál v portugalštině (úroveň A2), m
Ať už se chystáte
na Kapverdy,
do Brazílie historií,
či Portugalska, zna‑
capoeira nebo portugalské fado. Součástí modulu jsou prak‑
včím. Seznámí
se také
s reáliemi,
s portugalským rodilým mluvčím. Sez
lost jazyka se
rozhodně
hodit. portugalsky
Filozofická fakulta otevírá
tická cvičení, konverzace, reálie, dějiny a kultura Portugalska,
lska, Brazílie
a bude
dalších
zemí
tradicemi
kulturou
Portugalska,
Bra
při katedře romanistiky nový studijní modul Portugalština:
Brazílie, lusofonní
Afriky iaAsie.
Mezi vyučujícími
nechybí
říklad jazyk,
s gastronomií,
hudbou,
filmem,
Tedy vyučují
například
s
kultura, reálie. Modul je určen všem zájemcům o ja‑
rodilý mluvčímluvícího
a zkušení lektoři,světa.
kteří dlouhodobě
jazy‑
o brazilská
zyk acapoeira
portugalsky nebo
mluvící portugalské
země a vznikl za fado.
podpory Portu‑
ky nejen na Filozofické
fakultě.
V
rámci
výuky
je
naplánována
architekturou a fenomény jako brazilská
centra v Praze.která
Hlásit se do
mohou
zájemci z řad
také exkurze do Portugalska, která se bude v případě zájmu
rzi dogalského
Portugalska,
bynějse
měla
Organizátoři plánují i exkurzi do P

Portugalština: jazyk čtyř kontinentů

studentů i veřejnosti prostřednictvím elektronické přihlášky,
a to kdykoli až do 20. srpna, kdy se uzavírá přihlašování pro
edno odpoledne
týdnu. Neváhejte,
Budou maximální
se na ní
akademický rokv2017/2018.
počet míst
je
pouze
20
studentů.
jící se na různé oblasti a témata týkající se

uvících zemí.
Co přinášíme navíc
ně modulu podá garant programu dr.
Během dvou semestrů se posluchači seznámí nejen s jazy‑
Katedrykem, historií
romanistiky
na
mailu
a tradicemi, ale i gastronomií,
hudbou, archi‑

tekturou, literaturou, filmem či fenomény, jako je brazilská

konat na jaře 2018.

realizovat na jaře 2018.
Začátečníci
každého
věku jsou
vítáni
Výuka
bude probíhat
vždy
jedno odp
Modul je určen
zejména
začátečníkům
bezzaměřující
základní zna‑ se na
podílet
také
externisté
losti portugalského
jazyka. Podmínkou
pro přijetí je tak
pouze
Portugalska
a portugalsky
mluvících
ze
vyplnění přihlášky a nadšení. Po ukončení modulu by absol‑
Podrobnější
venti měli zvládat
portugalštinu informace
na úrovni A2 a s ohledně
tím už se dá modu
Mariana
Kunešová
z Katedry
bez obav vyrazit
na cesty!
Nela PARMOVÁ
mariana.kunesova@osu.cz

e jazyk, ve kterém šumí moře, a objevte
Portugalska a portugalsky mluvícího světa
Naučte se jazyk, ve kterém šumí moře, a objevte kulturu

manistiky FF OU ve spolupráci s Portugalským centrem
Portugalska
a portugalsky
bízí od akademického roku
2017-18 studentům
OU imluvícího světa
řad veřejnosti nový
modul Portugalština: jazyk, reálie, kultura.
Katedra romanistiky FF OU ve spolupráci
Tedy například s gastronomií, hudbou, filmem,
ístupný zájemcům
bez znalostí
Výuka architekturou
bude
s Portugalským
centremportugalštiny.
v Praze nabízí od akade‑
a fenomény jako brazilská capoeira
mického rokuúčastníci
2017–18 studentům
OU solidní
i zájemcůmjazykový
nebo portugalské fado. Organizátoři plánují i ex‑
dobu dvou semestrů,
získají
z řad veřejnosti
nový modul
kurzi do Portugalska, která by se měla realizovat
portugalštině (úroveň
A2), mimo
jinéPortugalština:
na základějazyk,
konverzace
reálie, kultura. Modul je přístupný zájemcům
na jaře 2018.
ým rodilým mluvčím.
Seznámí se také s reáliemi, historií,
bez znalostí portugalštiny. Výuka bude probíhat
Výuka bude probíhat vždy jedno odpoledne
kulturou Portugalska,
Brazílie
a dalších
zemísolidní
portugalsky
po dobu dvou
semestrů,
účastníci získají
v týdnu. Budou se na ní podílet také externisté
světa. Tedy například
s gastronomií,
hudbou,
jazykový potenciál
v portugalštině (úroveň
A2), filmem,
zaměřující se na různé oblasti a témata týkající se
mimo
jiné na základě
konverzace
s portugalským
a portugalsky mluvících zemí.
u a fenomény jako
brazilská
capoeira
nebo
portugalské Portugalska
fado.
rodilým mluvčím. Seznámí se také s reáliemi,
Podrobnější informace ohledně modulu podá
i plánují i exkurzi do Portugalska, která by se měla
historií, tradicemi a kulturou Portugalska, Bra‑
garantka programu Dr. Mariana Kunešová z ka‑
a jaře 2018.
zílie a dalších zemí portugalsky mluvícího světa.
tedry romanistiky, mail mariana.kunesova@osu.cz
probíhat vždy jedno odpoledne v týdnu. Budou se na ní
externisté zaměřující se na různé oblasti a témata týkající se
a portugalsky mluvících zemí.
informace ohledně modulu podá garant programu dr.
Kunešová
z Katedry
romanistiky
na
mailu
esova@osu.cz
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Rozhovor s rektorem u Vasca da Gamy
Nechci opakovat klišé „kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člově‑
kem“, ale jsem přesvědčen o tom, že je pravdivé. Bylo by to na
obsáhlou, a jistě zajímavou diskusi…

Rektor v rozhovoru s Dr. Marianou Kunešovou, garantkou
budovaného oboru portugalština, na výstavě
Mosambik a Vasco da Gama.

Vaše Magnificence, na počátku svého vstupu do rektorského
úřadu jste Listům FF poskytl zde, v Galerii Na Půdě, rozhovor
U KARLA IV. (u příležitosti naší výstavy VITA CAROLI).
Hovořili jsme hlavně o významu instituce zvané univerzita.
Dnešní rozhovor nazvěme U VASCA DA GAMY. Včera se zde
totiž konala vernisáž věnovaná jedné z velkých afrických zemí,
kde se hovoří portugalsky a kterou 1498 objevil právě Vasco
da Gama. – Katedra romanistiky, kde se již dobře zabydlila
francouzština a španělština, teď buduje modul portugalštiny
a připravuje také projekt bakalářského studia portugalštiny.
Jaký je, vážený pane rektore, Váš pohled na rozšiřování studia
jazyků na naší fakultě?
Myslím, že o důležitosti jazyků v dnešní době vůbec nemá
smysl diskutovat, a na půdě univerzity už vůbec ne. Univerzity
byly od středověku mezinárodní a na celém světě takové jsou.
Bohužel u některých kolegů přetrvává myšlení, které nám bylo
vnucováno před rokem 89 – určitá uzavřenost a univerzitní
inbreeding. Mezinárodní rozměr univerzit ve středověku byl
dán do velké míry znalostí latiny, jakožto jazyku vzdělanců,
a tuto roli koncem tisíciletí, ať se nám to líbí nebo ne, převzala
angličtina. Jsem naprosto přesvědčen o tom, že znalost anglič‑
tiny je pro každého absolventa vysoké školy nutností. A věřím,
že se nám nejen změnou výuky jazyka, ale i přístupu k ang‑
ličtině jako součásti studia podaří dosáhnout toho, že „každý
absolvent OU mluví anglicky“. Kromě faktu, že znalost anglič‑
tiny patří k profilu absolventa vysoké školy, je to i požadavek
navýsost pragmatický. Při všech, zdůrazňuji všech, jednáních
se zaměstnavateli či politiky v našem kraji je nutnost znalosti
angličtiny uváděna jako zcela zásadní požadavek.
A tak jako je znalost angličtiny „conditio, sine qua non“,
vysokoškolsky vzdělaný člověk by v dnešní době měl, alespoň
částečně, ovládat i další jazyk. A já jsem velmi rád, že na vaší
fakultě je nejen živá latina, ale i velmi dobrá výuka francouz‑
štiny a španělštiny a nyní se zvyšuje nabídka výuky dalšího
jazyka. Portugalština není běžně vyučovaným jazykem, nic‑
méně jí na světě mluví zhruba 250 milionů lidí. Doufám, že
to není jazyk poslední, v budoucnu se těším na ev. italštinu,
japonštinu, možná i čínštinu.

Na první polovině Vašeho rektorování oceňuji (a nejen já)
především Vaši snahu všestranně UNI zviditelnit (předloňské
slavnosti UNI na Masarykově náměstí jsou nezapomenutelné)
a snahu o celkový posun hodnot směrem k všestranné kultivaci
a kulturnosti. Na kulturu se zde v předcházejících obdobích
příliš nedbalo, a tak takové Vaše aktivity jako založení Kon‑
certů Ostravské univerzity v rozhlase Ostrava, spolupráce
s Janáčkovou filharmonií Ostrava atd. velmi oceňujeme.
Žijeme v době, kdy lidé „nemají čas“, ale věřím, že si na nabíd‑
ku kulturních hodnot zvyknou a budou jí využívat. Univerzita
a kultura/kulturnost patří k sobě.
Nesmírně mě těší jak toto vaše ocenění, tak i konstatování,
že univerzita a kultura/kulturnost k sobě patří. Od počátku
jsem deklaroval nutnost výraznějšího propojení univerzity se
životem města a kraje v mnoha oblastech a oblast kultury je
jednou z těch důležitých. Navíc pro univerzitu, jejíž součástí
je fakulta umění, je to téměř povinnost. K iniciativě v oblasti
výtvarného umění přibyla i aktivita v umění hudebním. Ne‑
smírně mě těší vznik společného orchestru naší fakulty umě‑
ní a ostravské konzervatoře, který bude vystupovat na tako‑
vých akcích, jako je Janáčkův máj a Svatováclavský festival.
Byl jsem poctěn, že jsem mohl poskytnout záštitu nejen XVI.
Cyklu komorních koncertů, ale i díky doc. Františákovi nově
vniklým Hudebním večerům Ostravské univerzity v Českém
rozhlase. Stal jsem se členem Správní rady festivalu Janáčkův
máj, což beru jako určité potvrzení vlivu naší univerzity prá‑
vě v této oblasti. Rád bych ale zdůraznil i dobrou spolupráci
s Národním divadlem moravskoslezským. V Galerii současné
malby v Divadle Antonína Dvořáka proběhlo několik výstav
našich pedagogů či absolventů, právě nyní jsou vystavována
díla děkana FU F. Kowolowského, díky doc. Kopeckému byla
univerzita a především vaše fakulta velmi aktivní v projektu
Shakespeare Ostrava 2016 a ve spolupráci s divadlem je při‑
pravován výjimečný projekt Operního studia. Nadstandardní
je i spolupráce s Janáčkovou filharmonií – to, že filharmo‑
nie hraje na plese univerzity, je jistě věc poměrně nevídaná.
A opět – bylo by to na obsáhlejší a stejně zajímavou diskusi…
Vaše široce rozvinuté „manažování“ vyžaduje vysoký nárok
na praktické zajišťování všech kroků. Bez kvalitního kancléře
a sekretariátu by to asi nešlo zvládnout (vím, jak obrovské
množství organizační práce musí zvládnout „naše“ Jana
Bolková, která je vlastně takovou „kancléřkou fakulty“).
Je pravdou, že poslední dva roky vyžadují od univerzit da‑
leko více administrativní činnosti. Kvůli novele VŠ zákona
jsme museli vytvořit nejen nový statut univerzity, ale inovovat
naprostou většinu organizačních opatření a nařízení. Mož‑
nost institucionální akreditace klade obrovské požadavky
nejen na vlastní přípravu výuky, ale i na zajištění a obhájení
funkčního systému vnitřní kontroly a sledování kvality, opět
s nutností vytvoření nových orgánů a změny kompetencí.
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Mimo tyto, dejme tomu nutné, administrativní změny jsme
si přidali i dost práce sami. Tvorba nového webu byla podstat‑
ně náročnější, než jsem si sám dovedl představit. Jsem velmi
rád, že se to podařilo týmu našich kolegů, to znamená, že jsme
nemuseli, jak je obvyklé, na tvorbu webových stránek najímat
drahou specializovanou firmu. Navrhli jsme již výše zmíněný
nový systém k osvojení angličtiny, který věřím, bude přijat,
založili jsme nová oddělení – PR a mezinárodní, která fungují
velice dobře. Současně se snažíme nastavit chod všech součástí
rektorátu tak, aby nebyly závislé na jednotlivých osobách, ale
zachovávaly kontinuity a „institucionální paměť“ nezávisle na
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personálních změnách atd. Řada těchto změn není mnohdy
příliš viditelná, nicméně se za ní skrývá spousta práce.
Velmi si proto vážím práce nejen kancléřky, ale celé admi‑
nistrativy jak rektorátu, tak i jednotlivých fakult. Jsem si vě‑
dom, že úroveň a jméno univerzity tvoří především renomé
akademiků a schopnosti studentů, ale bez funkčního admini‑
strativního aparátu to jde obtížně. A věřím, že se nám i v této
oblasti daří a v budoucnu bude dařit.
Za odpovědi poděkovala jménem redakce Listů FF
Eva MRHAČOVÁ

Consideratio o odkazu a osudu filosofa – Jaroslava Hrocha
17. 6. 2016 odešel navždy ze života prof. Jaroslav Hroch, erudova‑
ný filosof‑hermeneutik, který hledal cestu „obnovy“ platónsko
‑aristotelské „techné hermeneutiké“. Vzpomeňme jeho nedo‑
žitých sedmdesátin (* 6. 5. 1947), neboť se o své vědění dělil
s účastníky mezinárodních konferencí na FF OU, které se konaly
z iniciativy kateder slavistiky a filosofie od r. 2005 a našly výraz
v kolektivních monografiích Studia humanitatis – Ars hermene‑
utica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace (I.-V.).
J. Hroch patřil k spoluorganizátorům konferencí i spolutvůr‑
cům jejich obsahové šíře a koncepční vyhraněnosti jím rozví‑
jené metodologie humanitních věd, což nebude zapomenuto.
J. Hroch patřil v českých zemích druhé poloviny 20. století
k inspirátorům novodobých metodologických trendů „techné
hermeneutiké“, jež od dob H.-G. Gadamera nabylo podobu
„hlubinné hermeneutiky“, asimilující jak inspirace „transcen‑
dentální filosofie“ R. W. Emersona, „filosofie života“ a „vědy
o duchu“ W. Diltheye, tak i introverze analytické psychologie
(mj. teorie „archetypů“) C. G. Junga. Tyto inspirace našly vý‑
raz v knihách, lemujících cestu badatele, mj. Soudobá anglo
‑americká a kanadská filosofie (2003), Filozofická, strukturální
a hlubinná hermeneutika (2009), Pragmatismus a dekonstruk‑
ce v anglo‑americké filosofii (2010) aj. Byly to stupně vědění
na cestě filosofa, který pochopil, že jen skrze „slovo“, transmi‑
ter „myšlenky“ – „světla“ poznání, lze ponorem pod „povrch
jevů“ rozpoznat „vnitřní“ z „vnějšího“ (F. H. Jacobi), odkrýt
duchovní „smysl“ „viděného“, dobrat se poznání podstaty
rozporuplného světa, univerzální pravdy. Zvláště kolektivní
monografie Proměny hermeneutického myšlení (2010) svědčí
o tom, že její autor i spolutvůrce vyzrál v myslitele, který se
suverénně orientoval v hermeneutické problematice (jak psala
Zdenka Kalnická) a byl schopen vstupovat do hermeneutic‑
kých diskusí ve světovém kontextu.
Přemýšlivý filosof vycítil v chaosu postmoderní doby symp‑
tomy „uvadání duchovnosti“ (Oswald Spengler); sám poznal,
jak „krušná cesta“ – „duro calle“ – bývá, než myslivý člověk
rozvine shůry darované ingénium, než najde duchovní útoči‑
ště a pochopí, že „cílem schopných se místo štěstí chtě nechtě
stává poznání“ (J. Burckhardt). Obdařen vnímavým duchem,
neztratil na cestách dnešního „pomateného“ a eticky vykole‑
jeného světa smysl pro „mravní řád“ věcí, pro „mravní vědě‑
ní“ – fronésis (Aristotelés: Etika Eudémova), udržující „lidský

étos“, neztratil smysl pro „moudrost lidskosti“ niterně vlastní
R. W. Emersonovi, jehož Jaroslav Hroch ctil ve svých heuris‑
tických filosofických sondách: právě americký básník a filosof
‑transcendentalista, směrující svou reflexi „soutoku božského
a světského pramene“ k entelechii „estetiky teologické“, přivá‑
děl ducha českého hermeneutika k tomu, co už Plótínos nazý‑
val „synésis pneumatiké“ a co stojí dnes před úkolem „smíření
východní moudrosti a západního ducha“ (Otokar Březina).
Niterný impetus snahy o „obnovu vědy“ vedl Jaroslava Hro‑
cha ve stopách H.-G. Gadamera k „hlubinné hermeneutice“
s její intramisí pod povrch věcí i jevů metafyzických: pochopil,
že sókratovsko‑platónský dialog s jeho agonálním charakte‑
rem vede poznávajícího ducha k odkrytí substance jsoucna
(tj. věcí a jevů „an sich“), že vidění věcí v „hloubce“ („bathun“)
vede k probuzení lidské „duše“ – autora artefaktu, epochy jeho
vzniku i dané kultury a k přijetí božsko‑lidského řádu veške‑
rého dění – etiky Nového zákona: bez něho se lidstvo změní
v „zvěř a sběř“, psal kdysi Emanuel Rádl, a eticky narušená
doba, hluchá k moudrosti Boží, mu dosud dává za pravdu:
„Nemám dvoch synov na ukrižovanie, budete museť na Gol‑
gotu sami“, tlumočil básník‑prophet nové doby, Milan Rúfus,
zjitřený Boží vzkaz lidstvu.
Lidé mravních dimenzí dostávají nejednou – zvláště v časech
duchovní anarchie či „odumírání ducha“ (Konrad Lorenz) –
bolestné údery od pseudointelektuálních mediokrit, lidí, kte‑
ří nesnesou mezi sebou člověka, překračujícího jejich lidský
i vědní horizont. Nelítostné insinuace novodobých „bezcitků“,
bezohledných „katanů ducha“ (o nichž věděla své i Božena
Němcová), zanechávají rány v duši citlivé bytosti: šrámy na její
jemné nervové tkáni pronikají do jejího nitra, způsobují „mik‑
roskopická srdeční krvácení“ (jež ničila i Borise Pasternaka, jak
svědčí osud románu Doktor Živago), signalizující nevyhnutelný
„eschaton“ člověka s citlivým svědomím. Šrámů na duši a ne‑
úprosného „eschatonu“ nezůstal ušetřen ani Jaroslav Hroch,
nezapomenutelný přítel a hledač „pravdy“ na cestách „ducha“.
Loučení s milovaným manželem a otcem osamělá rodina
Jaroslava Hrocha provázela sentencí Anatola France, vyzníva‑
jící jako poselství jeho kolegům i žákům – všem, kdo ho měli
rádi: „Nic z toho dobrého a krásného, cos učinil, se neztratí.
Všechno zůstane“.
Miroslav MIKULÁŠEK
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Divadelní představení LUTHER 1517–2017.
POLTERGEIST UND BEWEGER na katedře
germanistiky FF OU

Lucas Cranach st.
Martin Luther (1525)

Dne 25. dubna 2017 v 10:30 a 12:30 zasedli v hledišti divadelní
učebny E313 zvědaví diváci, kteří se těšili na dlouho avizované
představení LUTHER 1517–2017. POLTERGEIST UND BEWE‑
GER. U příležitosti pětisetletého výročí zahájení Lutherovy re‑
formace nastudovali studenti katedry germanistiky za podpory
asistentky lektora DAAD drama představující osudové okamži‑
ky ze života zatracovaného kacíře. Jednotlivé obrazy sestavila
v jednolitý dramatický útvar doc. Pavla Zajícová, která rov‑
něž za technické podpory Dr. Pišla celé představení režírovala.
O svém hlavním hrdinovi píše:

O Martinu Lutherovi
31. října 1517 přibil Martin Luther svých 95 tezí proti odpust‑
kům na bránu wittenberského Zámeckého kostela. Tento
počin je považován za počátek německé církevní reformace.
Martin Luther (1483–1546) studoval sedm svobodných
umění v Eisenachu, poté práva a teologii v Erfurtu. Na
Universität Wittenberg vyučoval morální filozofii. Za základ křesťanské víry prohlásil Bibli, nikoliv její papežské či
kněžské výklady. Jedna z jeho hlavních tezí zní: Pouze víra
vede k milosti boží, nikoliv odpustek. Lutherova kázání, jeho
každodenní proslovy (Tischreden) a v neposlední řadě jeho překlad Bible do lidového jazyka podnítily vznik protestantských
církví - zvaných od té doby luteránské nebo evangelické.
Luther (v popředí) coby zpěvák putovního sboru Kurrende
v patricijském domě Cotta v Eisenachu. (lutherhaus‑eisenach.
com). U rodiny Cotta působil v letech 1498–1501 jako
domácí učitel.
V roce 1525 se Luther oženil s bývalou jeptiškou, hrdou
a energickou Katharinou von Bora (1499–1552). K vlastním šesti dětem (Johannes, Elisabeth, zemřela osmiměsíční,
Magdalena, Martin, Paul, Margarethe) přijali Lutherovi pod
svou střechu jedenáct dětí chudých příbuzných. V rodině žili
a pobývali také čeledíni, děvečky, studenti a hosté ze široka
i z daleka. O všechny se starala Katharina. U společného stolu
sedělo každý den okolo čtyřiceti strávníků.
Bývalý wittenberský klášter, který Lutherovým daroval
saský kurfiřt, dala Katharina přestavět pro potřeby rodiny.

Lucas Cranach st.
Katharina von Bora
(1526)

Mnišský hřbitov proměnila na zeleninovou zahradu, zřídila
ovocný sad, chovala prasata, husy, slepice, postavila úly, pečo‑
vala o rybník, vařila pivo.
Dnes žije po celém světě na 5 000 Lutherových potom‑
ků, z nichž se již však žádný nejmenuje Luther. Po meči linie
Luther vymřela v 18. století. Christian Priesmeier, president
Lutheridů, je představitelem 14. generace potomků Martina
Luthera a Kathariny von Bora.
Je známo, že Luther byl člověk jadrného vyjadřování, smě‑
lý, vznětlivý, rozporuplný. Veřejně vystupoval vždy nebojácně
a stejně jako Jan Hus se nepodrobil církevním, finančním ani
jiným mocenským autoritám. Neustále však pochyboval sám
o sobě a často propadal depresím. Snadno uzavíral přátelství
a vůči svým přátelům byl štědrý. Tato jeho vlastnost byla tr‑
nem v oku šetrné a hospodárné Katharině, která zajišťovala
živobytí široké rodině.
Své odpůrce Luther smrtelně nenáviděl a volal po jejich fy‑
zické likvidaci – jak jinak než upálením. Na jedné straně no‑
vověký hledač pravdy, jenž ztělesňoval vlastnosti jako pevnost,
pracovitost, cílevědomost, na druhé straně reprezentant stře‑
dověku, jenž pěstoval a šířil nenávist vůči jinakosti.
Na závěr alespoň několik z nesčetných notoricky známých
Lutherových výroků:
I kdybych věděl, že zítra bude konec světa, zasadil
bych ještě dnes jablůňku. - (Rada řečníkům:) Vystupuj
svěží. Otvírej hubu. Skonč brzy. - Největší bláznovství
je neříct mnoha slovy nic. - Jen blázen nemiluje víno,
ženy, zpěv. - Žena má ještě silnější zbraň než jazyk,
totiž slzy. Čeho nedosáhne výmluvností, toho dosáh‑
ne pláčem. - Víno je silné, král silnější, žena ještě sil‑
nější, pravda nejsilnější. - Srovnat svědomí je víc než
mít stovky říší. - Člověk se narodil k práci jako pták
k létání. - Existuje jen ten, kdo se dokáže rozhodnout.
- Neexistuje víra bez lásky. - Hudba je dar od Boha.
Zažene ďábla a rozveselí. - Kdyby Bůh nerozuměl leg‑
raci, pak bych nechtěl přijít do nebe. - Kdo chce mít,
musí dávat. - Svět je plný každodenních zázraků.
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V hereckých výkonech studentů germanistiky bylo znát
zaujetí pro dramatické ztvárnění rolí i uspokojení z výborně
sehraných scén. Bylo zřejmé, že během nácviků a zkoušek se
nenásilnou formou seznámili nejen s peripetiemi Luthero‑
va života, ale i se souvislostmi vzniku jeho velkolepého díla.
Daniel Gomola, student 2. ročníku NMgr. Učitelství němec‑
kého jazyka a literatury pro SŠ, o tom zpravuje:
Divadlo, které jsme měli možnost nacvičovat a následně
i zahrát, bylo úžasnou možností vštípit si několik důležitých
střípků ze života německého teologa Martina Luthera, stejně
jako možností nejen si slovní zásobu rozšířit, ale především
zaktivovat. Z didaktického hlediska je divadlo úžasnou for‑
mou, jak si osvojit všemožné idiomy (v této hře kupříkladu
Wind von etw. bekommen = donést se komu), ale i slova s obec‑
ně nižší frekvencí (např. Gesindel = lůza). Z historických re‑
álií se naše obzory rozšířily především o dobové pozadí Sva‑
té říše římské, ale i pozadí tehdejšího počátku reformace na
území dnešního Německa. Jde‑li konkrétně o Lutherův život
a život jeho ženy Kathariny (rozené von Bora), mohli jsme si
připomenout okolnosti Lutherova rozhodnutí přerušit studia
práv a vstoupit do augustiniánského kláštera, stejně i jako
důvody, které vedly Luthera k vyhotovení dokumentu tra‑
dičně nazývaného 95 tezí, dále průběh jednání na říšském
sněmu ve Wormsu či vyhotovení překladu Nového zákona.
Do výčtu toho, co divadlo dalo, patří jistě i navázání nových
kontaktů, vytvoření kolektivu, se kterým čas utíkal rychleji.
Jelikož by divadelní představení mělo být vrcholem, nikoliv
ovšem závěrem snažení hercova, ukončili jsme tuto epizodu
společným setkáním v podniku Vinný sklep U Mostu nad
vínem a sýry Kaškaval a Halloumi. Radostné ovšem bylo ne‑
jen zakončení, nýbrž i průběh celého nácviku. To pramenilo
především z mnoha počátečních přeřeků, které odrážely přes‑
ný opak chtěného (jako příklad může posloužit promluva od‑
půrce Říma Martina Luthera: Rom? Das ist für mich Freude.
Aber Studium? = Řím? Ten je mi radostí. Ale studium? namís‑
to chtěného Studium? Das ist für mich Freude. Aber Rom? =
Studium? To je mi radostí. Ale Řím?). K příjemné a domácí
atmosféře přispěla i pravidelná rozcvička před každým spo‑
lečným nacvičováním jednotlivých promluv nebo i čaj v pra‑
covně doc. Pavly Zajícové při nácviku výslovnosti – tuto
maličkost nutno vyzvednout, protože v drtivé většině přípa‑
dů se student v těchto prostorách ocitá za jiným a jistě více
stresujícím účelem, který nyní klepe již díky měsíci květnu na
dveře. Den samotného představení byl i dnem vzpomínání,
neboť na něj přišli i žáci a učitelé z gymnázia, které navštěvo‑
vali dříve dva účinkující. Žáci měli možnost se do samotné hry
rovněž zapojit coby knížata pokřikující na Luthera všemožná
obvinění a odsouzení – byla jim dána poměrně velká míra
svobody, jak dané role ztvárnit. Nápadem jednoho z žáků bylo
škrtnout sirkou při promluvě: Er soll brennen! Wie Johannes
Hus! = Měl by hořet! Jak Jan Hus! žel ke zrealizování nedošlo,
neboť tento nápad přišel až po skončení představení.
Skupinu herců však netvořili jen studenti germanistiky, do
svých řad nezištně přijali i studenta 2. ročníku NMgr. studia
Historické vědy Filipa Plachého. Bez velkých problémů a kom‑
plikací byl vřele přivítán do komediantské rodiny a ztvárně‑
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ním několika rolí přispěl ke zdárnému průběhu představení.
Význam zapojení studentů jiných oborů do německy mluvené
divadelní hry zdůrazňuje ve svém příspěvku:
O možnosti hrát německé divadlo na naší fakultě jsem se
dozvěděl od paní docentky Pavly Zajícové na jednom z uni‑
verzitních výletů. Tato nabídka mě velice zaujala. Už na za‑
čátku svého vysokoškolského studia jsem se přes přátele do‑
stal k amatérskému divadelnímu souboru Dědinor, se kterým
jsme bavili účastníky bohemistických večírků. Po několika
sezónách však soubor zanikl, neboť část jeho účastníků do‑
studovala nebo pro běžné životní starosti už mnoha lidem ne‑
zbýval na divadlo čas. Divadlo mi chybělo, a když přišla tato
možnost, tak jsem neváhal. Navíc jsem si říkal, že je to zajíma‑
vá forma, jak si zopakovat němčinu, které jsem se od střední
školy nevěnoval. A opravdu, celý cyklus naprosto překonal má
veškerá očekávání. Paní docentka s námi trpělivě pilovala vý‑
slovnost na individuálních konzultacích, vyráběla nové rekvi‑
zity a promýšlela práci s nimi. Divadlu věnovala bez nadsázky
většinu svého volného času. Zkouška byla jeden a půl hodi‑
ny týdně. I když se to může zdát málo, za semestr jsme stihli
nacvičit Andorru od Maxe Frische, která měla úspěch. Letos
jsme se pustili do životopisné hry o Martinu Lutherovi, která
se soudě podle ohlasů publika také vydařila.
Německé divadlo je vlastně taková škola ve škole, která se
řídí vlastními nepsanými pravidly a má svou atmosféru. Dů‑
ležitá je zde především zodpovědnost jednotlivce vůči celku.
Pokud se člověk divadlu zodpovědně věnuje, je závěrečný pot‑
lesk nádhernou odměnou za půlroční práci.
V publiku se sešli studenti odborných středních škol
a gymnázií, spolužáci a vyučující z katedry germanistiky,
prof. Jan Malura z katedry české literatury a literární vědy i zá‑
stupce vedení Filozofické fakulty OU, proděkan pro studium
Dr. Richard Psík. Bouřlivý potlesk po ukončení představení
svědčil o zajímavém, divácky přitažlivém ztvárnění děje
a předznamenal další pokusy na prknech, které znamenají
svět, i v letech následujících.
Pavla ZAJÍCOVÁ
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Paragone 2017. Čtvrtý ročník celostátní soutěže
studentů dějin umění o cenu profesora Milana
Tognera, tentokrát v Ostravě.
Ve dnech 11. a 12. května 2017 se v Gongu, v areálu Dolní ob‑
lasti Vítkovice, konal čtvrtý ročník celostátní soutěže studentů
dějin umění Paragone. Organizace letošního ročníku se tento‑
krát ujala Katedra dějin umění a kulturního dědictví FF OU,
soutěž finančně podpořila také Uměleckohistorická společnost
(UHS).
Paragone se zúčastnili mimo studentů kateder dějin umění
z Prahy, Brna, Českých Budějovic, Olomouce a Ostravy také
studenti kurátorských studií Fakulty umění a designu Univer‑
zity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Příspěvky celkem osm‑
nácti soutěžících obsáhly širokou chronologickou i tematic‑
kou škálu počínaje Byzancí přes umění středověku a baroka
až k tématům z moderního a současného umění, kurátorství
a designu. Domácí katedru zastupovali Martin Slepička, který
hovořil o kultu a zobrazování sv. Ambrože v umění českého
středověku, Veronika Šindlerová, jež zaujala tématem vývoje
gotického presbyteria v Podbeskydí a Viktor Baumgartner
s nerealizovanými projekty z éry socialismu na někdejší
Gottwaldově třídě v Ostravě.
Odborná porota sestávající z členů všech českých a morav‑
ských uměnovědných pracovišť a UHS měla nelehkou úlohu,
neboť všechny přednesené příspěvky byly kvalitní a zajímavé,
a nakonec se proto rozhodla ocenit čtyři nejlepší. První cenu
získala Klára Peloušková z Katedry teorie a dějin umění Vysoké
školy uměleckoprůmyslové v Praze s příspěvkem Stálé expozice
designu 20. a 21. století: Od „dobrého designu“ k designu jako
nositeli sociálních vztahů. Na druhém místě se umístil Patrik
Farkaš z Katedry dějin umění Filozofické fakulty univerzity
Palackého v Olomouci s příspěvkem Karol Filip Schallhaus

Vítězové letošního Paragone: Klára Peloušková, Patrik Farkaš,
Anna Ebenová a Eliška Špálová. (foto: Rostislav Švácha)

a hornouhorská krajinomalba 18. storočia, třetí místo získala
Anna Ebenová z Ústavu dějin křesťanského umění Katolické
teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s referátem Ze
Západu na Východ: Proměny recepce italského komunistického
malíře Renata Guttusa v Československu v letech 1949–1979,
čtvrtou oceněnou studentkou je Eliška Špálová z Ústavu pro
dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
která představila téma: Architektonický kubismus v Čechách –
revize uměleckohistorických přístupů. I když naši studenti nako‑
nec na pomyslném stupni vítězů nestanuli, skvěle a důstojně re‑
prezentovali KDU i ostravskou filozofickou fakultu a patří jim
za to veliké poděkování! Příští ročník Paragone se bude konat
v Praze v prostorách Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakul‑
ty Univerzity Karlovy. Naši studenti rozhodně chybět nebudou.
Daniela RYWIKOVÁ

Český prezidentský mýtus, rozhovor s Yvonou Kottovou
PhDr. Yvona Kottová, roz. Esterková, studovala obory Uči‑
telství českého jazyka a literatury a historie a Anglický jazyk
a literatura na FF OU. V rámci doktorského studia oboru Čes‑
ký jazyk se zabývala novoročními projevy českých prezidentů
a dotkla se také problému mytického rozměru kultu, který se
v českém prostředí kolem prezidenta Masaryka vytvořil – a po‑
kračoval pak s jistými obměnami i ve funkčních obdobích dal‑
ších prezidentů.
Po tříletém pobytu na Novém Zélandu, kde vyučovala ang‑
ličtinu a češtinu, nyní působí na znojemském gymnáziu a ob‑
chodní akademii.
Jak to, že hned první prezident byl nejen oslavován a ctěn za
své zásluhy, ale stal se i živou legendou?
Nesporný vliv na vznik masarykovské legendy mají jeho zá‑
sluhy týkající se vzniku samostatného Československa. Díky

nim byl mezi lidmi velmi oblíben, nicméně jeho pozice ve spo‑
lečnosti nebyla vždy taková. Poté, co významně ovlivnil boj za
nepravost Rukopisů, které do té doby fungovaly coby fetiš čes‑
kých nacionalistů, vystoupil v roce 1899 proti antisemitským
útokům v případě tzv. hilsneriády. U části české společnosti
tak požíval nebývalou autoritu, na druhou stranu byl často
pro své v té době radikální názory napadán. Z důvodů častých
útoků na jeho osobu i celou rodinu dokonce zvažoval odchod
do USA. Domnívám se, že jeho rozhodnutí zůstat v Evropě
a těžké rány osudu, které zasáhly jeho rodinu – věznění dcery
Alice, smrt syna Herberta, vážný zdravotní stav jeho manžel‑
ky Charlotte – posílily silný kult Tatíčka Prezidenta, který pro
blaho národa obětoval svůj rodinný život. Velkou roli sehrál
i jeho „plebejský původ“ – cesta chlapce z chudého prostředí
až na samotný vrchol společnosti rozhodně nebyla jednodu‑
chá. Silnou oporou byly Masarykovi i legionářské prapory,
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které vystupovaly jako jeho vojsko a dovršovaly mýtus vůdce,
který Masaryk sám „nepřímo“ podporoval: nazýval se „prv‑
ním legionářem“ a často se objevoval s „čapkou Masaryčkou“.
Snažil se vystupovat jako nadstranický prezident, nicméně
ve formování osudů a poměrů v zemi byl velmi aktivní: činil
tak nejen prostřednictvím svých ústavních pravomocí. Svou
image a legendu nepochybně Masaryk pěstoval, jeho intelek‑
tuální sebestřednost však masarykovský mýtus nevytvořila.
To až lidé ovlivněni dramatickými událostmi přelomu a po‑
čátku století.
Co říkáte na hypotézu, že Masaryk byl levobočkem císaře
Františka Josefa I.? Někteří historikové pokládají nalezené
indicie za věrohodné.
Osobně mám na tuto otázku jen velmi laický názor, který
zakládám na znalosti několika spíše vědecko‑populárních tex‑
tů než odborných statí. Ráda bych však v této souvislosti pou‑
kázala na již výše zmíněnou tezi, že kult prezidenta Masaryka
byl umocňován jeho plebejským původem, který mu měl ztě‑
žovat cestu ke vzdělání i do vyšší společnosti. Nicméně kul‑
ty Masaryka i Františka Josefa I. jsou si v mnohém podobné:
František Josef I. byl v době své vlády symbolem celé epochy.
Stejně jako Masaryk byl vnímán jako disciplinovaný muž, od‑
daný své zemi, svému poslání, své armádě. I do jeho života
zasáhlo několik životních tragédií: neúspěšný atentát na jeho
osobu v roce 1853, smrt bratra Maxmiliána v Mexiku, smrt
syna Rudolfa, jeho ženy Alžběty i jeho následovníka Františ‑
ka Ferdinanda d’Este. I přes tyto rány osudu vždy zastával
zodpovědně svůj úřad. Vystupoval jako skromný, nenáročný,
konzervativní čestný muž, který své osobní štěstí obětoval pro
blaho svého lidu. Paralely mezi životními osudy a postoji jsou
tak mezi oběma muži zřejmé a měly nesporný vliv na dotváře‑
ní kultů obou osobností.
Masaryk historicko‑kritickým způsobem bořil některé mýty,
například kult svatého Václava nebo romantické ideje
obrozenců, ale na druhé straně cíleně podporoval mytizaci
husitství.
Ano, Masaryk se jako hluboce založený protestant nadch‑
nul ideou husitského a českobratrského humanitního demo‑
kratismu. Svými spisy z osmdesátých let 19. století, kterými
vzbudil nadšení i rozpaky, rozpoutal spor o smysl českých
dějin. Jeho bojovný „husitismus“ se projevil i v letech pováleč‑
ných, když byl v roce 1925 přijat nový zákon o svátcích a pa‑
mátných dnech – došlo ke zrušení mariánských svátků a zem‑
ského svátku Jana Nepomuckého. Masarykova oslava nově
vyhlášeného památného dne 6. července, dne věnovaného pa‑
mátce Jana Husa, vedla k diplomatické roztržce s Vatikánem,
která prezidenta evidentně nemrzela. Mytizace husitství, jistě
ne však v návaznosti na Masaryka, byla vlastní i politickým
reprezentantům druhé poloviny 20. století. Zde šlo pouze
o nástroj sloužící k propagaci komunistické ideologie a sociál‑
ní a kulturní politiky komunistické strany.
Zajímavý je i Masarykův postoj ke kultu svatého Václava.
Masaryk jej nějak nerozvíjel, ale v jistých ohledech jej respek‑
toval. Rozhodně jej nepřijal v té podobě, v jaké byl utvářen
v době pobělohorské, ale například při oslavě tisícího výročí
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úmrtí tohoto světce poukázal na to, že tak silně hájil přemy‑
slovský stát, že i jeho nástupci museli v jím založené tradici
českého státu pokračovat. Z našeho pohledu se do legendy
svatého Václava promítá několik společných prvků českých
mýtů tvořících kult hlavního reprezentanta státu. V rámci
absolutizace dobra a zla je mučedník Václav dáván do proti‑
kladu s po moci toužícím bratrem Boleslavem. Plebejský pů‑
vod vůdce, který jsme popsali i u Masaryka a nacházíme jej
i u Josefa II. nebo Václava Havla, je u svatého Václava vylíčen
již ve středověkých legendách, kdy se jako skromný mnich
oddává cestě pokání. Vykupitelská role svatého Václava, který
byl kvůli svým mírumilovným názorům zavražděn bratrem
a následně kanonizován, je dalším typickým rysem kultu čes‑
kých vůdců: Josef II., císař českých sedláků, byl donucen k od‑
chodu do ústraní, protože jeho reformy ohrožovaly postavení
mnoha vlivných lidí, zmiňovaný František Josef I. i v den své
smrti pracoval pro blaho monarchie, Masaryka donutil boj za
pravdu a svobodu k odchodu ze země i od svých nejbližších.
Stejně jako Josef II., který byl často líčen jako statečný vůdce
svého vojska s lidskou tváří (např. v dílech Boženy Němcové),
a Masaryk, který měl své vojsko v podobě již zmiňovaných
legionářů, měl i svatý Václav svou armádu – vojsko blanických
rytířů. I z těchto prvků, které se při mytizaci významných
představitelů země projevují, je patrné, že se dá hovořit o speci‑
fických rysech kultu českých panovníků potažmo prezidentů.
Dokázal i Beneš udržet vysokou prestiž prezidentského úřadu,
přinejmenším u Čechů?
Domnívám se, že ano. Jeho nástup do prezidentského úřa‑
du byl ovlivněn přáním Tatíčka Prezidenta – ve svém abdi‑
kačním projevu žádal Masaryk, aby se jeho nástupcem stal
Edvard Beneš. Ten si ale musel podporu v parlamentu vy‑
jednat, aby byl i za podpory několika komunistických po‑
slanců zvolen novým prezidentem. Beneš byl mezinárodně
uznávaným prezidentem, což souviselo s jeho dlouhodobou
funkcí ministra zahraničí a prestižní pozicí v diplomatických
službách. Vliv tragických politických událostí na prestiž pre‑
zidentského úřadu byl nesporný. V období emigrace byl ve‑
doucím představitelem zahraničního odboje, ale po válce byla
politická situace v Československu zcela odlišná od té před‑
válečné: nový režim měl dosti represivní charakter. Politická
rozhodnutí byla projednána stranami národní fronty a kodifi‑
kována dekrety prezidenta republiky. Význam prezidenta klesl
poté, co se 28. října 1945 sešel parlament, a ještě více poté, co
v roce 1946 proběhly volby. Beneš byl navíc stále nemocnější
a události se řítily neúprosným tempem. V období února 1948
byl na pokraji svých fyzických sil a i přesto, že s vývojem udá‑
lostí nesouhlasil, nedokázal mu bránit. Dodnes je Benešova
role a rozhodnutí v mnoha ohledech nejednoznačná.
A co komunističtí prezidenti? Těžili z aury obklopující úřad
prezidenta?
U komunistických prezidentů byl kult prezidenta uměle
formován hlavně stranickou propagandou. Nápadné to bylo
již v případě prezidenta Klementa Gottwalda, který dokonale
naplňoval mýtus o plebejském původu vůdce – nemanželský
syn z Dědic u Vyškova si splnil sen a stal se prezidentem.
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Po vzoru Masaryka, „prezidenta Osvoboditele“, a Beneše,
„prezidenta Budovatele“, začala stranická propaganda nazývat
Gottwalda „prezidentem Hospodářem“, případně „preziden‑
tem Sjednotitelem“ a oficiálně se o něm hovořilo jako o „prv‑
ním dělníkovi“, „truhláři na Hradčanech.“ Příchod Gottwalda
na Hrad byl líčen jako naplnění smyslu české historie, dovr‑
šením mýtu české státnosti, znovuzrozením Přemysla Oráče.
Kult prezidenta byl posilován i v oblasti onomastické: Baťův
Zlín byl přejmenován na Gottwaldov, 152 obcí po něm pojme‑
novalo své ulice. Byly o něm vydávány pochvalné spisy, které
vycházely ve statisícových nákladech a postupně vytlačovaly
práce zakazovaného Masaryka.
Prezidentství Václava Havla bylo od počátku výjimečné. Nebo
jsou tu jisté podobnosti a návazné body?
Od počátku svého úřadu naplňoval kult silného reprezen‑
tanta, kdy dochází k absolutizaci dobra a zla – zanikající to‑
talitární systém proti svobodnému Československu. Aviezer
Tucker popsal nástup Václava Havla do úřadu prezidenta
v prosinci 1989 jako pohádku, v níž se po dvou desítkách let
boje za lidská práva tento disident‑intelektuál stal filozofem
‑vladařem, přesídlil z ruzyňského vězení na Hradčany a ob‑
klopil se svými rytíři kulatého stolu z řad disidentů, kteří na‑
stoupili na místa ministrů a úředníků. Václav Havel nejen jako
filozof, ale také jako prezident přijal premisu „života v pravdě“
za základní doktrínu politického života.
Mýtus o plebejském původu prezidenta potvrzuje i Havlův
životní příběh: Narodil se sice ve známé podnikatelské a in‑
telektuálské rodině, ale v komunistickém režimu mu nebylo
umožněno studovat na střední škole podle vlastního výběru.
Z kádrových důvodů nebyl přijat na žádnou vysokou školu hu‑
manitního zaměření. I jeho osobní život a manželský příběh
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podporoval „image“ hrdiny, který národním otázkám a touze
po svobodě svého státu obětoval své osobní štěstí. Oženil se
s „první dámou českého disentu“, která nebyla na rozdíl od ně‑
kterých jiných žen našich prezidentů jen stínem v pozadí. Byla
vnímána jako láskyplná, tolerantní až panenská žena, pod‑
porující charitu, oddaná svému muži. Její smrt byla vnímána
jako dovršení Havlova utrpení. To, že se pak oženil s mladou,
veselou Dagmar, znamenalo pro Havla velký zásah do jeho
herojské role, která zároveň klade na vůdce nutnost dokonalé
čistoty, včetně celibátu. Jeho vykupitelská role byla naplněna
častým pronásledováním a vězněním v období totality. Velký
význam měla i jeho schopnost usmiřovat nábožensky odlišně
orientované skupiny – jako velký pacifista prosazoval svobodu
ve všech ohledech, tedy i těch náboženských, stýkal se s čelný‑
mi představiteli katolické církve a „přibližoval“ i východních
náboženství – buddhismus.
Jaké vlastnosti by podle vás měl náš nový prezident mít? Stačí,
aby byl schopen důstojně plnit povinnosti svého úřadu, nebo
musí, alespoň v něčem, navázat na tradice od počátku repub‑
liky tak silně vkořeněné?
Podlé mého názoru je naprosto zásadní, aby si náš prezi‑
dent uvědomoval a pokorně plnil svou roli, povinnosti tak, jak
jsou vymezené naší ústavou – aby své pravomoci nepřekračo‑
val, nepoškozoval dobré jméno naší republiky a snažil se svým
jednáním společnost sjednocovat nikoli bojovat proti skupi‑
nám či jednotlivcům, kteří se proviňují tím, že s jeho počí‑
náním nesouhlasí. Byla bych moc ráda, kdyby nový prezident
navázal na tradici „pravdoláskařství“ a obnovil prestiž prezi‑
dentského úřadu.
Rozhovor vedl Vladimír ŠILER

Vyhodnocení studentské ankety k volbě nové hlavy státu
Znění ankety jsme otiskli v březnovém čísle Listů FF.
Získali jsme kolem 50 anketních listů od studentů inter‑
ního studia a kolem 50 anketních listů od studentů Univer‑
zity třetího věku. Za pomoc při organizaci velmi děkujeme
doc. Mlčákovi, vedoucímu katedry psychologie.
Odpovědi na první otázku – jaké vlastnosti by měl mít pre‑
zident naší republiky – příliš nepřekvapily. Požadované kladné
vlastnosti hlavy státu jsou u obou oslovených skupin zhruba
stejné – jsou výčtem očekávaných kladných vlastností každé
vůdčí osobnosti.
Jejich představy o osobě prezidenta jsou evidentně ab‑
straktní, nepopisují žádného konkrétního jedince. Nejčastěji
se u obou oslovených skupin vyskytly tyto odpovědi:
Čestný, charismatický, mající schopnost důstojně reprezento‑
vat, schopnost obklopit se chytrými lidmi, sebekritický, mít skvě‑
lé rétorické schopnosti, úctu k lidem obecně, umění stmelovat
národ, vysoké IQ, velkorysý, vzdělaný, znát cizí jazyky.
Zato vlastnosti nežádoucí, záporné, které by prezident ne‑
měl mít, se zdají vycházet z konkrétních zkušeností. U stu‑
dentů interního studia je jejich seznam mnohem obsáh‑

lejší než u studentů U3V. Z dlouhého seznamu vybíráme
nejfrekventovanější:
Alkoholismus, arogance, hádavost, jízlivost, sebestřednost,
vulgárnost, samolibost, mstivost, přehnané sebevědomí a chy‑
bějící sebekritičnost, protěžování kamarádů, tvrdohlavost, ne‑
schopnost uznat chybu a omluvit se, neúcta k lidem, neschop‑
nost tolerovat jiný názor.
Překvapující byla v seznamu nežádoucích vlastností zcela
ojedinělá vyjádření k okolnímu světu: „hodnotové zaměření
na východ“ (u studentů denního studia) a „nebýt proevrop‑
ský“ (u studentů U3V).
Redakce Listů FF tleská těmto vyjádřením:
Být vlastenec, mít důvěru a úctu většiny národa, být vzděla‑
ný nejen v ekonomice a politice, ale i v kultuře obecně a v his‑
torii, mít schopnost kvalitní argumentace a diplomatického
jednání, schopnost správně se rozhodnout, mít sociální cítění
a smysl pro životní prostředí, být nadstranický, umět naslou‑
chat lidem, mít schopnost empatie, mít smysl pro humor.
Redakce LISTŮ FF
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Poděkování paní Anně Hahnové
Určitě jste si všimli změny ve složení týmu
vrátnice D na ul. Reální. Dnem 30. dubna zde
ukončila své dlouholeté působení na postu
vrátné‑recepční paní Anna Hahnová a předala
pomyslnou štafetu paní Petře Zdunkové.
Vrátní‑recepční jsou ti, koho po příchodu do
budovy obvykle spatříme jako první. Oni utvá‑
řejí počáteční dojem o daném úřadu a tvoří po‑
myslnou vstupní bránu do instituce. Zde probíhá
první komunikace, první a nejdůležitější krok,
podle kterého si návštěvníci tvoří úsudek o celé
organizaci. A na Filozofické fakultě OU byla pl‑
ných dvacet sedm let tou dobrou duší fakulty právě paní Anna
Hahnová.

Jak uvedl v děkovné řeči pan děkan
Zářický, loajálním, laskavým a vstřícným pří‑
stupem, informovaností o fakultním a uni‑
verzitním dění přispívala paní Hahnová k vel‑
mi dobrému obrazu naší alma mater v očích
jejích zaměstnanců, studentů i veřejnosti. Na
fakultě jí velmi záleželo, o čemž svědčí její
dobrovolná a příkladná péče o fakultní zeleň.
Do další životní etapy přejeme paní Anně
Hahnové především pevné zdraví, pohodu,
mnoho radosti v rodinném kruhu a nechť si
plnými doušky užívá krás života. Doufáme,
že na své spolupracovníky nezapomene a často na fakultní
půdu zavítá. Je srdečně zvána!
Jana BOLKOVÁ

Jubilejní turistika na hřebeni Slezských Beskyd

Sportovní den na vrcholu Velkého Stožku. (foto M. Javorská)

Letošní Sportovní den Ostravské univerzity opět nabízel pes‑
trou paletu tradičních, ale i méně obvyklých sportovních čin‑
ností. K nejžádanějším aktivitám patřila pěší turistika, pro
jejíž účastníky připravili členové katedry studií lidského pohy‑
bu Pedagogické fakulty OU, Dr. Roman Farana a Dr. Jaroslav
Uchytil, pohodovou trasu česko‑polským pomezím Slezských
Beskyd.
Dovolím si připomenout, že turistická část Sportovního
dne se letos konala v nové koncepci už podesáté. O její ob‑
líbenost se zasloužil někdejší dlouholetý vedoucí katedry tě‑
lesné výchovy, doc. Vojtěch Gajda, který vyšel vstříc podně‑
tům univerzitních zaměstnanců, aby turistické cíle nemířily
jen na známé vrcholy Beskyd, ale směřovaly i do destinací
vzdálenějších a nabídly i trasy méně známé. Od roku 2008 se
tedy datuje novodobá historie turistických „výplazů“ v rám‑
ci Sportovních dnů naší alma mater. Od té doby jsme mimo
jiné absolvovali túry hřebenem Javorníků, Nízkým i Hrubým
Jeseníkem, Sulovskými skalami atd. Nutno poznamenat, že
za desetiletí trvání se už vytvořila napříč fakultami a rektorá‑

Sportovní den 2017 (foto. T. Mikšánková)

tem stálá a skvělá parta zejména účastnic (muži jsou bohužel
v menšině), se kterými není nouze o zábavu. Akci dominuje
a od počátku v ní má nejsilnější zastoupení filozofická fakulta,
která letos opět nezklamala – turistiky se zúčastnila většina
sekretářek a neakademických pracovnic fakulty, jen škoda,
že pánské osazenstvo FF tradičně reprezentoval jediný muž –
Ing. Petr Brzezny.
Východiskem letošní túry byl vrchol Bahenec (890 m), na
němž se nachází stejnojmenný hotel s pivními lázněmi. Už
toto místo nabízelo skvělé výhledy na pásmo hor táhnoucí se
od Javorového, přes Ostrý, Polom až na slovenskou stranu do
oblasti Velké Rači. Zhruba po kilometru chůze touto malou
osadou vystřídal louky smíšený les, kterým jsme pokračovali
do sedla Groniček, Odtud většina účastníků absolvovala strmý
výstup na vrchol Stožek (978 m), tvořící česko‑polskou hra‑
nici. Od roku 1922 zde stojí nejstarší polská chata Slezských
Beskyd, takže bylo jasné, že zde se odměníme vrcholovou
prémií v podobě pěnivého moku Żywiec. Od chaty se oteví‑
rají fantastické pohledy na polská hraniční horstva a na
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Slovensko, takže jsme samozřejmě využili příznivého počasí
a kochali se krásnými scenériemi. K dalšímu bodu naší tra‑
sy – vrcholu Filipka, nás už pak čekala pohodová trasa s mír‑
ným stoupáním. Cesta vedla smíšenými lesy, které střídaly
jasně zelené louky, poseté typickými goralskými dřevěnicemi.
Krásného počasí, krásné krajiny, klidu a probouzející se jar‑
ní přírody jsme si dosyta užívali a nikam nepospíchali. Zasta‑
vili jsme se na vrcholu Filipka, ležícím na hraničním trojmezí
obcí Hrádek, Návsí, Nýdek, což připomíná typický hraniční
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kámen. A už se před námi rýsoval cíl našeho putování, stylo‑
vá hospůdka, vyhlášená skvělou kuchyní. Tady se při bigosu
a dalších slezských specialitách rozběhla družná zábava s ko‑
legy z ostatních fakult a rektorátu, ale čas utíkal příliš rychle.
V závěru nás ještě čekal sestup k chatě Hrádek, kde byla ko‑
nečná našeho celodenního putování.
Jen neradi jsme opouštěli tento krásný kout a už se těšíme
na turistickou nabídku Sportovního dne 2018!
Jana BOLKOVÁ

Hraniční kámen (foto. T. Mikšánková)

Novinky nakladatelství academia
Vlasovci v boji za Prahu
– Pavel Žáček

Edice je nejrozsáhlejším souborem dokumentů vztahujících
se k průběhu Pražského povstání a pomoci dobrovoleckých
jednotek českému hnutí odporu v závěrečných okamžicích
druhé světové války. Editována jsou originální rukopisná či
strojopisná hlášení velitelství „Bartoš“ i dalších povstaleckých
velitelství, která se přímo či nepřímo vztahují k zásahu jedno‑
tek 1. ruské divize VS KONR genmjr. S. K. Buňačenka v Praze
a jejím bezprostředním okolí. Tato hlášení neobsahují pouze
informace o osách postupu vlasovského útvaru, ale zachycují
také aktuální situaci a problémy, které řešila jednotlivá povsta‑
lecká velitelství. Zvláště při čtení zpráv o postupu německých
útočných skupin můžeme ještě dnes doslova cítit dramatičnost
tehdejší situace. Vychází v edici 1938–1953

Život s češtinou
– Marie Čechová

Kniha navazuje na předchozí titul Řeč o řeči, čerpá materi‑
ál z živé řečové praxe, a to běžné, mediální, odborné a školské.
Zachycuje řečové jevy v jejich dynamice, všímá si posunů v je‑
jich užívání v konfrontaci s jevy systémovými. Obsahuje dva
základní oddíly: Úvahy o řeči (nejrozsáhlejší část) a Úvahy nad
češtinou ve škole. Kniha se orientuje na odbornou obec češti‑
nářů, především na učitele a studenty češtiny, na profesionální
uživatele češtiny i na širší kulturní veřejnost.

Tři králové
– Jiří Padevět

Publikace provede čtenáře po místech spojených s legen‑
dární odbojovou organizací Tři králové. Navštíví místa, na

kterých připravovali výbušniny a ilegálně vysílali Josef Ma‑
šín, Václav Morávek a Josef Balabán, ale také řada jejich spo‑
lupracovníků. Zvláště v případě vysílacích míst radiostanice
Sparta I se jedná o zapomenuté hrdiny, které tato kniha snad
důstojně připomene. Vychází v edici Průvodce.

Liber viaticus Jana ze Středy
– P. Brodský, M. Vaculínová

Liber viaticus si dal pořídit Jan ze Středy, vzdělaný a umě‑
nímilovný prelát z nejužšího okruhu rádců a důvěrníků Kar‑
la IV., mezi lety 1353 a 1364. Po obsahové stránce jde o breviář,
ale důležitá je především malířská výzdoba. Ve vynikající prá‑
ci iluminátora se projevují vlivy toskánské a francouzské, ale
výzdoba rukopisu zároveň stojí u vzniku nového, národního
slohu knižní malby. První moderní monografie věnovaná jed‑
né z nejcennějších památek české středověké kultury, uložené
v Knihovně Národního muzea v Praze, se skládá ze dvou svaz‑
ků. V prvním z nich představují Liber viaticus studie předních
historiků a historiků umění, druhý svazek obsahuje kompletní
faksimilované vydání rukopisu. Vychází v edici Umění.
Vybrala Eva MRHAČOVÁ

A ještě dvě skvělé novinky
V „našem“ ostravském knihkupectví ACADEMIA byla obno‑
vena kavárna!!! Znovu tak můžeme přijít, listovat zajímavými
knihami a popíjet při tom výbornou kávu!!!
A ta druhá novinka: knihkupectví ACADEMIA je pod‑
pisovým místem pro kandidáta na prezidenta – prof. Jiřího
Drahoše, expředsedu Akademie věd!!!
Eva MRHAČOVÁ
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Z programu Fiducie na měsíc červen
8. 6. v 18.00 Zdenka Braunerová a ženy v české
historii – moderovaná diskuse s historičkou
Milenou Lenderovou

Specialistka na dějiny každodennosti, dějiny žen a česko
‑francouzských kulturních vztahů, autorka monografie o ži‑
votě a díle významné české malířky Zdenky Braunerové v roz‑
hovoru s moderátorem Liborem Magdoněm.

10. 6. v 19.00 Komentovaná procházka sadem
Milady Horákové s Jakubem Ivánkem a Pavlem
Hruškou

Vycházka s popularizátorem soch Jakubem Ivánkem a lite‑
rárním historikem Pavlem Hruškou po sadu, který kdysi býval
hřbitovem. Sraz před Domem kultury města Ostravy.
Na území dnešního parku se v minulosti nacházel městský
hřbitov, židovský hřbitov a hromadný hrob asi 230 německých
civilistů, zavražděných v průběhu května a června 1945. Rov‑
něž zde stála význačná architektonická památka – krematori‑
um od architekta Vlastislava Hofmana z let 1922–1925, které
bylo ojedinělou kubistickou stavbou nejen v kontextu Morav‑
ské Ostravy. Právě v tomto krematoriu byly spáleny ostatky
osob zastřelených gestapem za odbojovou činnost během dru‑
hé světové války, oběti bombardování, poválečného běsnění,
oběti stalinismu a oběti velkých hornických katastrof. Park je
rovněž místem nebývalé koncentrace soch, zejména děl svě‑
tově uznávaných autorů z Mezinárodních sympozií prostoro‑
vých forem 1967, 1969 a 1993.

13. 6. v 18.00 O mystifikaci, divných povídkách,
architektuře i Argu – moderovaná diskuse s jedním z nejznámějších současných českých spisovatelů Milošem Urbanem

Výrazná osobnost současné české literatury, autor oceňo‑
vaných románů Sedmikostelí, Hastrman nebo Stín katedrá‑
ly, mystifikátor a redaktor nakladatelství Argo Miloš Urban
v diskusi s moderátorem Liborem Magdoněm. Řeč bude ne‑
jen o literatuře, ale také o architektuře, redaktorské práci
a o všem, co vás zajímá a na co budete mít chuť se zeptat.

15. 6. v 18.00 Po zakázaných (cyklo)stezkách –
komentovaná procházka ke břehu Lučiny
s průvodci Pavlem Hruškou a Janem Lenartem

Sdílená procházka pro cyklisty i pěší až do údolí Lučiny,
kde si řekneme vše o této cenné přírodní lokalitě, která je pro
většinu Ostravanů neznámá. Sraz v Komenského sadech za
radnicí. Procházku povede Jan Lenart z Ostravské univerzity,
který pohovoří o řece a o vlivu těžby na ni v minulosti, o sva‑
zích a také o tamních skalách a podzemních prostorách. Ko‑
legou mu bude literární kritik a amatérský přírodovědec Pavel
Hruška, který mimo jiné pohovoří o geniu loci a přírodních
zajímavostech míst, kterými budeme procházet. U řeky Lučiny
nainstalujeme naučnou ceduli o této cenné přírodní lokalitě,
která je nyní bohužel dostupná jenom po cyklostezce.

21. 6. v 18:00 Čtenářský klub o knize Geniální
přítelkyně italské autorky Eleny Ferrante.

Román Geniální přítelkyně je prvním dílem stejnojmenné
tetralogie, která vzbudila pozornost literární kritiky – posled‑
ní díl byl nominován na italskou cenu Strega a dostal se mezi
šestici kandidátů na The Man Booker International Prize. Ve‑
čerem provází literární historička Iva Málková.

29. 6. v 18.00 Oživme náměstí! – benefiční koncert pro náměstí E. Beneše a křest bulletinu
Krásná Ostrava

Hudba, okrašlování, květináče, knihobudka, opékání párků
a slavnostní odhalení zážitkové trasy, to vše na náměstí, které
společně zkulturníme tak, aby přestalo být pouhým průcho‑
zím místem. Sraz všech okrašlovačů a aktivních lidí, kterým
není současný stav náměstí lhostejný, přímo na místě. Pokřtí‑
me také nové číslo bulletinu Krásná Ostrava.
Z bohatého programu Fiducie na červen vybrala
Eva MRHAČOVÁ

Ústředním tématem červnových LISTŮ budou informace
o přestavbě budovy E.
redakce Listů
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ
Čtyři otázky pro Mgr. Andreu Holešovou, Ph.D.,
vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., se stala
členkou katedry anglistiky a amerikani‑
stiky FF OU po ukončení magisterského
studia oboru Učitelství anglického jazyka
a literatury a německého jazyka a litera‑
tury pro střední školy v roce 2002. Dok‑
torské studium oboru Anglická a americ‑
ká literatura absolvovala na Filozofické
fakultě Univerzity Palackého v Olomou‑
ci. Na katedře anglistiky a amerikanisti‑
ky Andrea vyučuje předměty zaměřené
na Spojené státy americké (americkou
literaturu, americké drama, kulturu,
kulturní zeměpis USA a historii) a již ně‑
kolik let katedru také vede.
Katedra, která v minulých letech utrpěla
velké ztráty (zemřeli dva profesoři),
se poměrně rychle vzpamatovala, je
akreditačně velmi úspěšná: má v několi‑
ka různých typech akreditována studia
bakalářská, magisterská i doktorská.
Jaký máte plán dalšího rozvoje katedry?
V nejbližší době nás stejně jako ostat‑
ní katedry FF čeká akreditace nových
studijních programů. V tuto chvíli je
tedy prioritou zabezpečit kontinuitu
studia a připravit takové studijní progra‑
my, které budou atraktivní pro uchazeče
a zároveň budou vycházet z koncepce
katedry a také splňovat požadavky ze
strany Národního akreditačního úřa‑
du. Naším cílem je koncipovat studijní
plány tak, aby oslovily různé typy zájemců o studium – tedy
ty, kteří zvolí kombinaci lingvistických i literárních disciplín,
dají přednost zaměření na odborný jazyk či překlad nebo by po
ukončení studia rádi působili jako učitelé angličtiny na střed‑
ních školách. Ráda bych také posílila tým katedry anglistiky
a amerikanistiky především v oblasti lingvistiky a translatolo‑
gie a počítá se také s kariérním růstem stávajících členů katedry
(habilitace členů lingvistické i literární sekce). Za nezbytné po‑
važuji také zapojení katedry do mezinárodní spolupráce i užší
kooperaci s firmami i vzdělávacími institucemi našeho regionu.
K dobrému jménu vaší katedry přispělo studentské divadlo
ELTO, založené prof. Connollym – naším prvním lektorem
z Fulbrightovy nadace. Jaké jsou další plány ELTA?
Od jeho založení se ve vedení ELTA vystřídalo několik
zahraničních i českých členů katedry. Již několik let má vý‑

běr i realizaci studentských představení na
starosti Dr. Markéta Bilanová, pod jejímž
vedením studenti každý semestr nastu‑
dují jednu divadelní hru. V roce 2016 se
ELTO zapojilo také do oslav výročí úmrtí
Williama Shakespeara, když uvedlo mo‑
derní parodii na hru Macbeth s názvem
Scots on the Rocks, a i do budoucna budou
základem repertoáru především kratší díla
současných autorů či tematická pásma.
Plánujeme ještě více otevřít představení ve‑
řejnosti a nabídnout je ještě většímu počtu
studentů středních škol, kteří si tak mohou
nejen procvičit svou angličtinu, nýbrž také
získat povědomí o katedře i jejích aktivi‑
tách. Zájem studentů (nejen katedry anglis‑
tiky a amerikanistiky) o účast v divadelní
skupině je tradičně velký a mnozí studenti
v ELTU působí již několik semestrů. Čle‑
nové naší divadelní skupiny se také aktiv‑
ně zapojují do kulturních a propagačních
akcí katedry i celé fakulty (například for‑
mou videí pro Noc vědců či účastí na akci
Shakespeare v parku), za což bych jim
i touto cestou ráda znovu poděkovala.
Na jakém odborném tématu teď pracujete?
Svým zaměřením patřím k literárně
kulturní části naší katedry a dlouhodobě
se zajímám o americké drama a americkou
populární kulturu. Při zpracování své di‑
sertační práce jsem se zaměřila na tvorbu
amerického režiséra, herce a dramatika
Woodyho Allena od počátků jeho kariéry do konce 20. sto‑
letí. K tomuto tématu bych se v současné době ráda částečně
vrátila a zaměřila se na dílo tohoto autora po roce 2000, kdy
došlo k celé řadě změn týkajících se témat, typických postav
i Allenova autorského rukopisu. Zároveň se věnuji současné‑
mu americkému dramatu a jeho specifikům.
K vašim velkým koníčkům patří pejsci, máte myslím dva. Jaká
je to rasa a co všechno dovedou?
Máte pravdu, již devět let jsou důležitými členy naší domác‑
nosti také dva psi – fenka německého ohaře a maďarský ohař.
Oba bez problémů zvládají běžnou poslušnost, lovecký výcvik
však nemají. Oba psi mi spolehlivě dovedou zlepšit náladu
a „dobít“ energii.
Za odpovědi poděkovala Eva MRHAČOVÁ
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ČESKÁ ŠLECHTA aneb PŘÍKLADY
HODNÉ NÁSLEDOVÁNÍ
Díl IX. Bořek‑Dohalští
Nejstarší zmínka o jedné z nejstarších
radou, a po smrti kapitulního děkana
českých šlechtických rodin pochází
Jana Sedláka na konci září 1930 také me‑
z roku 1395. Původně vladycká, poz‑
tropolitním kanovníkem svatovítského
ději panská a hraběcí rodina Bořek
chrámu na Pražském hradě. Ve funkci
‑Dohalských sice své jméno odvozuje od
kněze preláta rytířského a špitálního
názvu vesnice nacházející se nedaleko
řádu svatého Laraza Jeruzalémského se
Hradce Králové, její osud je však ve 20.
věnoval humanitární a charitativní čin‑
století neodmyslitelně spjat s krajinou
nosti. Stal se ordinariátním komisařem
západočeského Chodska. Tam se také
sester františkánek v Břevnově a duchov‑
v rodovém zámku Přívozec u Domažlic
ním rádcem Svazu československých ka‑
narodil hraběti Františku Karlu Bořek
tolických žen a dívek. V průběhu konání
‑Dohalskému (1843–1925) a jeho cho‑
celostátního katolického sjezdu v Praze
ti Ludovice (1863–1920) z váženého
v roce 1935 měl na starost ženské spol‑
belgického rodu d’Hoop 23. října 1889
ky a vedl všechna italská a francouzská
v pořadí již druhý syn Antonín. Spo‑
jednání. Antonín Bořek
‑Dohalský byl
lečně s bratry Františkem (1887–1951),
stejně jako ostatní představitelé jeho
Ludvíkem (1895–1909) a Zdeňkem
rodu politickým stoupencem Českoslo‑
(1900–1945) byl Antonín vychováván
venské republiky a jejích prvních dvou
v prostém prostředí západočeského ven‑
prezidentů. Jako příslušník staročeské
kova. Po vychození přívozecké obecní
šlechtické rodiny a představitel vysoké‑
školy odeslali rodiče sotva desetiletého
ho katolického kléru se Antonín Bořek
syna do pražské Strakovy akademie po‑
‑Dohalský neztotožnil se změnami po
skytující podporu dětem ze zchudlých
vyhlášení protektorátu Čechy a Mora‑
šlechtických rodin. V Praze navštěvoval
va. Rezignace na post arcibiskupského
Antonín Malostranské gymnázium, po
kancléře, kterou nabídl v létě 1939, byla
jehož úspěšném zakončení (1907) násle‑
kardinálem Kašparem přijata až po roč‑
doval osud mnoha šlechtických druho‑
ním váhání na konci léta 1940. Po smrti
rozenců a vstupem do arcibiskupského
kardinála Kašpara v dubnu 1941 se stal
semináře se vydal na církevní dráhu.
Antonín Bořek‑Dohalským nejvíce dis‑
Hned na počátku vysokoškolských stu‑
kutovaným nástupcem na právě uvolně‑
dií byl nadějný seminarista odeslán na
ný arcibiskupský stolec. Intriky němec‑
Antonín Bořek‑Dohalský (1889–1942)
papežskou univerzitu De Propaganda
kých konkurentů, Bořek
‑Dohalského
Fide v Římě, kde byl po pěti letech stu‑
protinacistické názory, a v neposlední
dia prohlášen doktorem teologie a v únoru 1912 vysvěcen na
řadě také činnost jeho bratrů (Zdeněk působil za války v odbo‑
kněze. Pastorační činnost nastoupil Antonín Bořek‑Dohalský
ji a František v diplomatických službách v Londýně) způsobily
jako druhý kaplan v Boru u Tachova. Krátce po přeložení do
5. června 1942 knězovo zatčení. Přímo po mši svaté v ústavu
Příbrami (1914) byl začínající kněz převelen (1916) na bojiště
slepých dívek na Kampě byl společně s bratrem Františkem
první světové války, kde jako polní kněz poskytoval na úze‑
odvlečen na Pankrác, odkud byli po čtrnácti dnech převezeni
mí tehdejší carské říše duchovní útěchu bojujícím, raněným
do Terezína. Antonínovi přitížil v očích nacistů fakt, že věděl
a umírajícím. Po návratu z války působil Antonín Bořek
o úkrytu atentátníků na říšského protektora Heydricha v kos‑
‑Dohalský krátce v Příbrami, odkud byl poslán do Hluboše
tele sv. Cyrila a Metodě v Resslově ulici a neoznámil je. V po‑
u Svaté Hory, kde se po místě administrátora ujal na Nový
lovině června 1942 byl Antonín Bořek‑Dohalský deportován
rok 1922 funkce místního faráře. Do vysoké církevní politiky
do Osvětimi, kde byl podle slov pamětníků vystaven nelidské‑
se nadějný kněz zapojil v říjnu 1924, kdy jej úřadující praž‑
mu zacházení, kterému 3. září 1942 podlehl. Urna s popelem
ský arcibiskup František Kordač povolal do hlavního města
českého vlastence a kněze nebyla rodině nikdy předána. Jmé‑
a jmenoval svým sekretářem a ceremoniářem. V roce 1928 se
no Antonína Bořek‑Dohalského připomíná pomník s křížem
stal Antonín Bořek‑Dohalský čestným tajným komořím pape‑
u rodinné hrobky Bořek‑Dohalských na blížejovském hřbitově.
že Pia XI., o rok později (1929) kancléřem a arcibiskupským
Kamil RODAN
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ
Předvolební debaty
Debaty kandidátů přenášené masovými sdělovacími prostřed‑
ky jsou samozřejmou součástí předvolební kampaně. Dříve
je přenášel rozhlas, dnes je máme spojené především s televi‑
zí a stále častěji se odehrávají také v internetových médiích.
V rámci kampaně mají debaty poněkud specifický status. Nere‑
žírují je samotné strany. Kandidáti se zde ocitají na cizí, i když
ne nutně neutrální půdě a máme je možnost porovnat mezi
sebou. Z médií je zpravidla známe, ale je velký rozdíl, mají‑li
politici vlastní prostor a nemusí se potýkat s reakcemi protiv‑
níků. Debaty neobsahují jen jednotlivé promluvy, teze, posto‑
je, názory, ale velmi podstatná je v nich dynamická složka, cit
pro kontext a pohotovost reakce. Nestačí se vyslovit důrazně
a pregnantně, ale je třeba vyniknout před ostatními kandidá‑
ty. Debata je pro všechny kandidáty velice citlivou událostí,
protože se může lehce ukázat, že pečlivě budovanou image (na
billboardech a v televizních šotech) politik není schopen potvr‑
dit v jiném kontextu. V debatách lze mnoho ztratit a nemno‑
ho získat. Politici si také zřídkakdy mohou dovolit se debaty
neúčastnit, protože by tím projevili nezájem a poskytli volný
prostor na scéně svým konkurentům. Předvolební boj nespo‑
čívá jen v tom, co je řečeno. Podstatnější je samotná viditelnost
kandidátů. Předvolební kampaň je založena vlastně na stejném
principu jako reklama. Ty nejbohatší firmy, které mají na rekla‑
mu nejvíce peněz, zákazníky nepřesvědčují argumenty. Rekla‑
ma na Coca‑Colu neříká, proč byste si ji měli koupit. Stačí, že
životní prostor svých zákazníků obsadila svými logy a obrazy
mladých lidí s lahví nápoje v ruce. Podobně není až tak důle‑
žité, jaká hesla si politik na billboardy zvolí. Podstatné je, že je
schopen jimi obsypat zemi natolik, aby je člověk potkával stá‑
le. Proto je každý kandidát vděčný za jakýkoliv prostor, který
může ve sdělovacích prostředcích obsadit. Výjimkou potvrzu‑
jící pravidlo je vyjádření prezidenta Zemana, který prohlásil,
že se předvolebních debat nebude účastnit. Může si to dovolit
proto, že jako prezident má publicitu dostatečně zajištěnou.
Ač jsou debaty pro kandidáty velmi důležité, nemusí to
znamenat, že dobrým výkonem v debatě si kandidát může na
svou stranu získat nové příznivce. Především je velmi obtížné
úspěch v debatě posuzovat. Většinou není jisté ani to, kdo v de‑
batě uspěl a kdo ne, natož abychom mohli tento úspěch kvan‑
tifikovat. Po každé debatě probíhá diskuse o tom, kdo debatu
vyhrál, ale zřídkakdy na tom panuje shoda. Lidé většinou hod‑
notí na základě názorů, které si utvořili dávno před debatou.
Pravicoví komentátoři v novinách prohlašují, že schopnějším
řečníkem byl pravicový kandidát a levicoví zase oceňují levi‑
cového. Podle toho se dá usuzovat, že smyslem debaty není ani
tak přesvědčit soupeřovy voliče, jako spíš utvrdit v podpoře ty
stávající. Nesmíme zapomínat, že v současných demokratic‑
kých společnostech je volební účast nízká, a proto volby nemu‑
sí rozhodovat ani tak to, kdo koho volí, jako spíš, kdo k volbám
přijde. Přesto existují příklady, kdy předvolební debaty zřejmě

o výsledku rozhodly. V roce 1960 se konaly vůbec první maso‑
vými sdělovacími prostředky přenášené prezidentské debaty
ve Spojených státech. Stáli proti sobě Richard Nixon a John F.
Kennedy. Debata měla velkou publicitu a sledovalo ji asi 70 mi‑
lionů diváků. Zajímavé je srovnání názorů televizních diváků
a rozhlasových posluchačů. Podle posluchačů v debatě zvítě‑
zil Nixon, zatímco diváci oceňovali spíše výkon Kennedyho.
Nixon byl krátce předtím propuštěn z nemocnice, vypadal
bledě a unaveně. Navíc odmítl make‑up a v průběhu debaty
se silně potil, což na televizní obrazovce zvlášť vyniklo. První
debatu následovaly další tři, v nichž už Nixon své chyby na‑
pravil, ale tyto debaty už sledovalo daleko méně lidí. Zatímco
před první debatou podle průzkumů lehce vedl Nixon, po prv‑
ní debatě se vedení ujal Kennedy, který také nakonec zvítězil.
Druhým příkladem jsou poslední prezidentské volby u nás,
které se konaly v lednu 2013. Většinu zhruba rok trvající kampa‑
ně byl favoritem voleb Jan Fischer. I když jej ke konci roku podle
průzkumů předstihoval Miloš Zeman, zdálo se být jisté, že oba
utvoří dvojici postupujících do druhého kola. Odstup dalších
kandidátů činil více než deset procentních bodů. Přesto Fischer
ve volbách propadl. Umístil se na třetím místě pouze s těsným
odstupem na další umístěné. Co se stalo tak zásadního v posled‑
ních dnech před volbami? Vlastně nic podstatného, ale proběhly
nejdůležitější předvolební debaty. Volby se konaly už 11. ledna,
což znamená krátce po vánoční pauze. Termín, kdy se mohly
debaty konat, se tedy koncentroval právě na pár dní na začátku
roku. Většina předvolebních debat se konala právě v tyto dny.
V hlavních prosincových debatách proti sobě navíc stá‑
li jen Fischer a Zeman. Fischera, Schwarzenberga, Franze
a Dienstbiera tak mohli lidé porovnávat až na začátku roku.
V těchto debatách Fischer zapadnul, a tedy v rámci žánru
propadnul. Výraznější byli jeho konkurenti Schwarzenberg
a Dienstbier, kteří si také ve volbách oproti odhadům před‑
volebních agentur výrazně polepšili. Význam předvolebních
debat v těchto volbách je podpořen ještě jinou skutečností. Vý‑
zkumy volebního chování ukazují, že lidí často volí na základě
zvyku. Pokud volí některou ze stran vícekrát za sebou, volí ji
i dál bez ohledu na aktuální chování politiků. Proto se dá čekat,
že význam předvolebních debat a kampaně obecně nebude tak
silný například v parlamentních volbách. Poslední prezidentské
volby byly ale první svého druhu. Proto volba na základě zvy‑
ku nemohla hrát roli. Tím se zvýraznil význam událostí kam‑
paně. V nadcházejících volbách bude tento vliv slabší, protože
někteří lidé jsou už rozhodnuti volit stávajícího prezidenta, ale
přesto bude silnější než u parlamentních voleb. Projeví se pře‑
devším při hledání protikandidáta současného prezidenta pro
druhé kolo. Zatím ohlášené protikandidáty lidé příliš neznají
(alespoň ne jako politiky) a bude velmi záležet, jak se v této roli
projeví. Předvolební debaty proto opět budou velmi důležitými
událostmi.
Vít HORÁK

