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POKLADY EVROPSKÝCH GALERIÍ A MUZEÍ

Vatikánská muzea II. —Sixtinská Kaple
Jedním z  nejúžasnějších „exponátů“ Vatikánských muzeí je 
proslulá Sixtinská kaple (Capella Sistina). Apoštolského pa‑
láce ve Vatikánu. Je zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie a pro 
turisty je přístupná pouze přes Vatikánská muzea. Je místem, 
kde se konají volby papežů.

Autorem plánů renesanční kaple z let 1475–1483 byl Baccio 
Pontelli. Kaple je 40,9 metru dlouhá, 13,4 metru široká a 20,7 
metru vysoká. Rozměry odpovídají mírám původního Šalo-
mounova chrámu v Jeruzalémě, čímž byla vyjádřena souvis‑
lost mezi křesťanským a židovským náboženstvím. Pojmeno‑
vána je po papeži Sixtu IV., který ji nechal postavit.

Kaple je známá hlavně svou vnitřní výzdobou, na níž se po-
díleli nejvýznamnější renesanční umělci v čele Michelangelem, 
jenž je autorem jedinečné výmalby stropu a  monumentál-
ních fresek Stvoření Adama a Poslední soud. Kapli zdobí ale 
i četné výjevy ze života Krista a Mojžíše, jejichž autory jsou 
např. Perugino, Sandro Botticelli nebo Domenico Ghirlandaio.

Papež Julius  II. vyzval roku 1506 k  účasti na výzdobě 
Michelangela, který mezi roky 1508–1512 vymaloval strop. 
Na stropě je zachyceno Stvoření světa, Prvotní hřích a nechy‑
bí výjevy ze Starého a Nového zákona. Prvotní hřích ukazu‑
je Adama a Evu, kteří ochutnávají zakázané ovoce ze Stromu 
poznání a jejich vyhnání z Ráje. Nejznámějším výjevem je ale 
Stvoření Adama, jehož probouzí k  životu svým nataženým 
prstem Bůh Otec.

Za papeže Pavla III. pak namaloval Michelangelo na západní 
stěnu kaple fresku Posledního soudu. Umělec ji vytvořil zcela 
sám v letech 1535–1541. Zobrazil celkem 390 postav seskupe‑
ných kolem Krista, které jsou vzkříšeny z mrtvých a rozdělo‑
vány na spasené a zatracené. Po Kristově pravici jsou nama‑
lováni spravedliví, po jeho levici pak zatracení, kteří klesají 
do pekla.

Marek ZÁGORA

WWW.FF.OSU.CZ

Michelangelo, Poslední soud Sixtinská kaple
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Pokyny pro formátování příspěvků
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Listy Filozofické fakulty Ostravské univerzity č. 3/2018 – listopad, ročník 9. LISTY JSOU NEPRODEJNÉ. 
Redakční rada: předsedkyně: doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc., tajemnice: Mgr. Jana Bolková, členové redakce: ThLic. Vladimír Šiler, Dr., 
doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D., Mgr. Barbora Michlová, Mgr. Marek Zágora, Hana Greplová. 
Grafika a sazba: 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, 2018.

Sixtinská kaple, interiér

Sandro Botticelli, Mojžíšův životMichelangelo, Delfská Sibyla
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„Právě v  těchto dnech jsem dokončil scénu Stvoření člověka. 
Nahý člověk sedí nebo skoro leží na holé zemi. Tvůrce, který se 
rýsuje na nebi, mu dotekem ruky dává život.

První člověk jako by předvídal svoji budoucnost. Natahu‑
je paži ke Stvořiteli, ale zdá se, že není schopen odtrhnout 
se od země, z níž se zrodil. Je to melancholická figura, která 
snad ještě nechápe význam a důležitost života, jenž jí byl dán. 
Její proporce a  formy jsou heroické. Je to člověk předurčený 
k starostem a námaze. Prostý člověk, který se ukazuje Tvůrci 
a ostatním nebeským bytostem tak, jak je – oblečený pouze 
do své vlastní kůže. Není tu žádný fíkový list zakrývající jeho 

člověčí přirozenost a ohlašující jeho příští pokrytectví. Je sám.
Vedle něho není strom ani lístek, žádná věc, kterou by z reali‑
ty jeho obrazu mohl vyjmout ten, kdo se na něj dívá. Je silný 
pouze svými svaly a svým životem, jejž musel přijmout, aby 
nezůstal v netečnosti a nicotě. Jeho jedinou společnicí je země. 
Před ním neexistoval život. Také proto je sám. Tento člověk 
nevzbuzuje ještě soucit, protože je silný. Zakrátko se postaví na 
nohy a započne své strašné dobrodružství.“

(Úryvek z knihy italského profesora umění Rolanda Cristo-
fanelliho Deník Michelangela blázna vybrala Eva Mrhačová)

Michelangelo, Stvoření Adama

Michelangelo, Potopa a Noemova archaMichelangelo, Prvotní hřích a Vyhnání z ráje
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ

Jak vzpomínáš na svá ostravská studijní léta?
Velmi ráda. Byly to zlaté časy – jak pro mne, tak pro naši ka‑
tedru. Na svůj vysněný obor jsem se dostala až napodruhé, 
takže jsem rok po maturitě strávila na jazykové škole studiem 
angličtiny a přípravou na další kolo přijímacích zkoušek. Do té 
doby jsem polsky uměla jen pár slovíček a básniček, a to díky 
mému otci, který ve mně lásku k Polsku pěstoval od dětství, 
a také díky našim dovoleným u Baltu, na které nedám dopustit. 
Dodnes tam máme mnoho přátel. Když mne konečně na polo‑
nistiku přijali, byla jsem nejšťastnější na světě. V ročníku nás 
bylo jen 5 a nikdo z nás neměl za sebou polské školy. Byli jsme 
tak trochu raritou. Stala se z nás skvělá parta, která svůj obor 
milovala a doslova jím žila. Přispělo k tomu zcela jistě i to, že 
jsme měli možnost osobně poznat „legendy“ ostravské poloni‑
stiky: profesora Kadłubce, profesora Damborského, docentku 
Mrhačovou a mnoho dalších. Hodně jsme se zapojovali také 
do života katedry: hráli jsme divadlo, pomáhali organizovat 
konference a oslavy, publikovali jsme. Zkrátka nás to bavilo.

Studentské divadlo SZCZYT pod vedením našich studentských 
manželů Vidlákových tehdy vzniklo vlastně náhodou. Dnes už 
neexistuje. Vzpomínáš na ten zázrak? Scházíte se někdy?
Myslím, že na SZCZYT nelze zapomenout. Jako spousta nej‑
lepších nápadů vznikla i myšlenka založit studentské divadlo 
při katedře polonistiky v roce 1999 někde v hospodě. Vůbec 
nás tehdy nenapadlo, že budeme mít takový úspěch. Domov‑
skou scénu jsme měli ve „staré“ Aréně, ale hráli jsme i na jiných 
místech, dokonce až v Praze a v Polsku. Bylo to dost náročné, 
protože jsme byli neherci a neměli jsme čas ani disciplínu, ale 
vždycky jsme to nějak dotáhli…Společně jsme nazkoušeli čtyři 
hry, z toho dvě v polském nářečí „po naszymu“. Když pak čle‑
nové souboru postupně absolvovali, bylo čím dál těžší se schá‑
zet a věnovat divadlu čas. Měli jsme pak ještě několikrát snahu 
soubor obnovit, ale už se to nepodařilo. Nicméně vzpomínky 
na SZCZYT a spousta hlášek z našich her žijí dál.

Mgr.  Kateřina Eliášová absolvovala na naší fakultě v  roce 2003 
obor Polská filologie. Po skončení magisterského studia pokračovala 
v doktorském programu, který nedokončila. Již během studií se zača-
la věnovat překladům z polštiny. Po studiích pracovala jako obchod-
ník se zaměřením na polský trh u předního distributora IT a spotřeb-
ní elektroniky. Od roku 2005 žije opět na Hukvaldech, kde vyrostla.

Během rodičovských dovolených překládala a vyučovala polštinu 
v  jazykové škole a ve firmách. Postupně se stále víc zapojovala do 
provozu restaurace U námořníka na Hukvaldech, kterou v roce 1997 
otevřel její manžel Petr, rovněž hukvaldský rodák, bývalý námořník 
naší Zaoceánské plavby. V roce 2014 rozšířili restauraci o ubytování 
v penzionu. S manželem má dva syny, Jakuba a Vojtěcha. Již druhé 
volební období je členkou zastupitelstva obce Hukvaldy. Ve volném 
čase běhá a učí se jógu.

Redakce Listů FF
Katka s liškou na Hukvaldech

Scény ze Szczytu
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Úspěšná studentka se po studiu vdala za někdejšího námoř-
níka a majitele dnes vyhlášené restaurace U námořníka na 
Hukvaldech. Uplatníš ve své nové roli nějak to, co jsi u nás 
vystudovala?
Já jsem byla vždycky spíš praktický typ než badatelka. Takže 
jsem ani neměla ambice věnovat se polštině akademicky. Spíš 
jsem chtěla využít jazyk, takže jsem hodně překládala, učila 
jsem ve firmách a  dělala „obchoďačku“ pro polský trh. Jen‑
že s narozením syna a rozvojem manželova podnikání došlo 
na to, že jsem se do provozu restaurace zapojovala stále víc. 
A když jsme se rozhodli, že k restauraci vybudujeme ještě pen‑
zion, bylo rozhodnuto. Takže teď svou polštinou maximál‑
ně ohromuji naše hosty z Polska, kterých k nám jezdí docela 
dost. Ráda bych se zase někdy vrátila k překládání, které mne 
ohromně baví, ale s malými dětmi a rodinným podnikáním to 
zatím nejde.

Krásná rodina. Ale teď mne napadá: rodiče jsou námořník 
a lingvistka: jak vlastně vychováváte děti – výchovou přísnou 
nebo volnou?
Vychováváme, jak nejlépe umíme. Můj muž je vede ke sportu, 
já se v nich naopak snažím vzbudit lásku ke knihám. Obojí je 
těžké, protože dnešní doba mobilů, počítačů a internetu koníč‑
kům moc nepřeje. Jsme oba dost přísní, i když já asi přísnější, 
a tradiční rodiče. Děti podle nás potřebují jasně dané mantine‑
ly. Ať budou v životě dělat cokoli, chceme, aby z nich byli slušní 
a féroví lidé. Takže například na teď tolik populární „nevýcho‑
vu“ se u nás nehraje.

Milá Katko, děkuji za odpovědi a přeji Ti z celého srdce: AŤ 
SE TI VŠECHNO I NADÁLE DAŘÍ!

Text: Eva MRHAČOVÁ  
Fota: rodinný archiv

Katka v nové roli

Katka s manželem

Vchod k NámořníkoviŠťastná rodina Rodilá Hukvalďanka
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OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 
PORAZILA GOLIÁŠE
Ostravské univerzitě se podařilo něco nevídaného. Ex‑
pozici Ostravské univerzity na veletrhu vzdělávání 
Gaudeamus 2018 vyhodnotili porotci jako nejlepší ex‑
pozici veletrhu. Velikány typu ČVUT, Masarykovu či 
Karlovu univerzitu, VUT a Mendelovu univerzitu a další 
desítky vysokých škol nechala Ostravská univerzita ten‑
tokrát za sebou.

Kromě velké radosti všech organizátorů s  sebou ví‑
tězství přináší mnoho výhod. Mimo jiné získává pri‑
vilegované postavení na řadě serverů o  vysokých ško‑
lách, desetitisíce korun na prezentaci na portále 

FILOZOFICKÁ FAKULTA  
V PODZIMNÍCH MĚSÍCÍCH

ANI DALŠÍ ABSOLVENTI SE V ŽIVOTĚ NEZTRATILI!!!

Ke stému výročí vzniku Československé republiky vyšla pozo‑
ruhodná knížka: Charlotta, žena T. G. M. Napsala ji Lenka Slí‑
vová, naše absolventka. Lenka Slívová se podílela i na scénáři 
televizního filmu Josefa Císařovského Poslední slovo Charlotty 
Garrigue Masarykové, který byl uveden v říjnu.

Televize vysílala takřka po celý rok řadu dokumentů týkají‑
cích se osudových osmičkových výročí. V některých vystupo‑
val jako expert historik Pavel Carbol – absolvent naší fakulty. 
Pavel Carbol externě spolupracuje s katedrou historie a je také 
předsedou Společnosti Edvarda Beneše.

Z letošních komunálních voleb vzešlo nové vedení ostravské 
radnice. V Radě města jsou tři ženy – a dvě z nich jsou naše 
absolventky. Kateřina Šebestová byla už podruhé jmenována 
náměstkyní pro životní prostředí (za hnutí ANO). Andrea 
Hoffmannová (za Piráty) se nově stala náměstkyní primátora 
pro školství a sport.

Máme radost, že naši absolventi se nejen ve světě neztratí, 
ale navíc dělají čest své alma mater.

Vladimír ŠILER
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vysokeskoly.cz a slevu z ceny expozice v příštím roce. Rektor 
univerzity prof. Lata ještě téhož dne přijal gratulaci řady pro‑
rektorů a  rektorů jiných univerzit. Večer pak oslavil ve spo‑
lečnosti celého Gaudeamus týmu, kde bylo celkem 5 desítek 
studentů a zaměstnanců OU.

Porota i  uchazeči ocenili především velikou vstřícnost 
a ochotu všech zúčastněných i možnost relaxace a odpočinku 
na našem stánku v jinak přeplněných prostorách veletrhu. Vel‑
ký dík tak patří i zástupcům Filozofické fakulty OU z řad stu‑
dentů, jmenovitě Haně Peigerové z KPS, Veronice ‑Elizabeth 

Virta z  KAA, Tomáši Hermanovi z  KHI, Davidu Miffkovi 
z KDU, KCJ a Veronice Prokopové z KPS. Veletrh během čtyř 
dní navštívilo přes 32 000 návštěvníků, přičemž o studium na 
Filozofické fakultě OU projevilo vážný zájem přes tisíc uchaze‑
čů, jimž se neúnavně věnovali naši studenti, rozdáno bylo přes 
4 000 letáků s nabídkou studia na FF. Největší zájem byl tradič‑
ně o studium psychologie a angličtiny. Letos jsme zaznamenali 
také zvýšený zájem o studium španělštiny.

Text: Nela PARMOVÁ 
Fota: Simona SAEVERUD

PŘEDNÁŠKA VELVYSLANCE SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO 
V ČESKÉ REPUBLICE NA PŮDĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
Dne 6. 11. 2018 proběhlo v aule Ostravské univerzity slavnost‑
ní setkání studentů a vyučujících katedry germanistiky FF OU 
s  Jeho Excelencí velvyslancem Spolkové republiky Německo 
v České republice, Dr. Christophem Israngem. Pan velvyslanec 
proslovil přednášku Deutschland als Partner der Tschechischen 
Republik: Erfolge und Herausforderungen (Německo jako part‑
ner České republiky: úspěchy a výzvy), jejíž obsah zahrnoval 
podnětné impulzy k následné diskuzi. Široké spektrum dotazů 
z řad studentů i vyučujících odráželo hluboký zájem o mož‑
nosti mnohostranné spolupráce a dalšího rozvoje bilaterálních 
vztahů. Následné neformální setkání pana velvyslance se členy 
katedry germanistiky FF OU a zástupci vyučujících němčiny 
na středních školách potvrdilo připravenost všech zúčastně‑
ných k prosazení většího podílu výuky němčiny v rámci vzdě‑
lávacího procesu.

Text: Irena ŠEBESTOVÁ / Foto: Lenka VAŇKOVÁ
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LISTOPAD 2018 NA FF: MĚSÍC BOHATÝ NA VÝSTAVY
Společnou péčí děkanátu FF a redakce Listů FF byla v galerii 
Na Půdě uspořádána výstava

Zakladatelé státu – 100 let republiky,
na které byly představeny významné události a osobnosti, kte‑
ré se zasloužily o vznik ČSR.

Vernisáž se konala ve středu dne 24. října. Výstava byla za‑
jímavá zejména tím, že ji připravili studenti katedry historie 
Tomáš Kocur a Jan Herman, slavnostní projev připravil a pro‑
nesl rovněž student této katedry Radek Huška.

Vernisáž oživili naši kolegové z Fakulty umění OU – student 
zpěvu Radek Morcinek za doprovodu pianisty Dr.  Lukáše 
Poledny.

Autenticitu dodali celé malé slavnosti studenti katedry his‑
torie Miroslav Maňas, Tomáš Rusek a Martin Lokaj v polních 
uniformách českých legionářů. O vernisáž byl velký zájem – 
galerie byla plná.

Velké poděkování patří Mgr. Zdenku Palovi za technickou 
přípravu výstavy.

Text: Daniela RYWIKOVÁ, Eva MRHAČOVÁ 
Fota: Tomáš RUCKI

Výstava „Nezávislé“ na katedře slavistiky
Data 28. 10. a 11. 11. 2018, tedy data dvou výročí připomína‑
jících 100 let od vzniku Československa a Polska, orámovala 
prezentaci výstavy „Nezávislé“ na katedře slavistiky. Výstava, 
kterou zde mohli studenti i široká veřejnost zhlédnout, připo‑
míná rok ženských práv, který polský Sejm vyhlásil u příleži‑
tosti stoletého výročí přiznání volebních práv ženám v  oka‑
mžiku obnovení samostatného státu. Výstavu oficiálně zahájili 
ředitel Polského institutu v Praze Maciej Ruczaj a proděkanka 
pro zahraniční a vnější vztahy PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D. 

Na celkem 15 panelech výstava přiblížila zajímavé osu‑
dy polských žen v  historickém kontextu, mj.  Marie Curie‑

‑Skłodowské (vědkyně, která jako první získala dvě Nobelovy 
ceny), Ireny Sendlerové (odbojářky, jež z varšavského ghetta 
zachránila stovky židovských dětí) nebo Anny Walentynowic‑
zové (jeřábnice a aktivistky, bez níž by nevznikla Solidarita).

Text: Jiří MURYC 
Fota: Martin STRAKA



LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity                  STR. 9

Fotografie Miroslava Hodečka: Kontrasty Ukrajiny.
Vernisáž této výstavy se konala 13. listopadu a spolu s FF se 

na ní podílela Diecézní charita ostravsko ‑opavská a  Středis‑
ko humanitární pomoci a  rozvojové spolupráce. O  výstavu 
i o ukázky ukrajinské kuchyně, které připravil doktorand ka‑

tedry slavistiky Dimitrij Klymenko, byl velký zájem. Rovněž 
tato výstava byla bohatě navštívena: přišli studenti i obyvatelé 
Ostravy.

Text: Daniela RYWIKOVÁ
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ZÁJEM O ERASMUS+ STÁLE ROSTE
Dne 8.  11.  2018 proběhla pod záštitou proděkanky pro za‑
hraniční vztahy Dr. Rywikové Prezentace studijních pobytů 
a praktických stáží vedená fakultní referentkou pro zahraniční 
vztahy Ladou Gottwaldovou. Za katederní koordinátory FF 
OU prezentaci navštívila doc. Nedomová z oddělení rusistiky.

Cílem prezentace bylo seznámit studenty s možnostmi vyjet 
na zahraniční studijní pobyt či praktickou stáž v rámci pro‑
gramu Erasmus+ a dále zprostředkovat zážitky studentek, kte‑
ré již na erasmovském pobytu byly.

Hlavní informativní prezentaci Lady Gottwaldové dopl‑
nily studentky Adéla Zatloukalová a  Barbora Matuštíková, 
které svým vyprávěním dojmů z pobytu nadchly zúčastněné  
studenty.

Adéla Zatloukalová, studentka oboru Ruština ve sféře pod‑
nikání, prožila dva úspěšné semestry na Tallin university v Es‑

tonsku. Barbora Matuštíková, která studuje obor Němčina ve 
sféře podnikání a realizovala již dva zahraničí studijní pobyty, 
a to na Graz University a Innsbruck University v Rakousku.

Prezentace erasmovských studijních pobytů a praktických 
stáží je pořádána Filozofickou fakultou každý rok před otevře‑
ním výběrových řízení na výjezdy v rámci Erasmu+. Prezen‑
tace se každoročně těší velkému zájmu studentů a studentek. 
Letos projevilo zájem přes 50 studentů (místnost G 201 na 
Mlýnské ulici byla téměř plná), kteří zaujatě poslouchali a po 
ukončení akce kladli četné dotazy.

Je nám potěšením, že studenti FF OU si uvědomují, že 
„Erasmus+ není jen pár měsíců života, ale život v několika mě‑
sících“.

Lada GOTTWALDOVÁ

Seznam uzavřených Inter ‑institucionálních smluv pro 
Erasmus+ program katedra platnost

studentská mobilita

počet
délka 

(měsíce)*
BELGIE

Hogeschool Gent

KAA, 
KGE, 
KRO 2021 3 15

BULHARSKO
Великотърновски университет „Св. св. Кирил 
и Методий“ KSL 2021 4 24
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ KSL 2021 2 5
Нов български университет KSL 2021 2 10
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ KCL 2021 2 5

ESTONSKO

Tallinna Ülikool
KAA 2021 3 15
KSL 2021 2 12

Tartu Ülikool KAA 2021 2 10
FINSKO

Jyväskylän yliopisto
KGE 2021 3 15
KPS 2021 3 5

Helsingin yliopisto KCJ 2021 x x
FRANCIE

Université Blaire Pascal Clermont ‑Ferrand KRO 2021 4 20
Université Bordeaux Montaigne KGE 2021 2 20
Université de Bretagne ‑Sud KRO 2021 3 15

Université de Lorraine KRO 2021
4 20
5 25

Université de Nice Sophia Antipolis KFI 2021 2 12
Université de Strasbourg KRO 2021 1 5
Université Paris Descartes KRO 2021 1 5

CHORVATSKO

Sveučilište u Zadaru
KDU 2021 2 10
KGE 2021 2 10
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IRSKO

National University of Ireland, Maynooth
KPS 2021 2 10
KAA 2021 2 10

ITÁLIE
L‘Università degli Studi di Perugia KRO 2021 2 10

Università degli Studi di Salerno
KAA 2021 2 12
KGE 2020 3 18

LITVA
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius KSL 2021 10 40

LOTYŠSKO
Latvijas Universitate KSL 2021 3 15
Ekonomikas un kultüras agstskola KAA 2021 3 10

MAĎARSKO
Pécsi Tudományegyetem KAA 2021 3 12
Szegedi Tudományegyetem KCL 2021 2 10

Közép ‑európai Egyetem
KHI 2021 2 5
KAA 2021 2 5

Debreceni Egyetem KSE 2021 2 5
MAKEDONIE

SS. Cyril and Methodius University in Skopje KCL 2021 2 10
NĚMECKO

Universität Regensburg KGE 2021 1 5
Westsächsische Hochschule Zwickau KGE 2021 2 12
Europa ‑Universität Viadrina Frankfurt (Oder) KHI 2021 2 12
Freie Universität Berlin KLA 2021 3 10

Friedrich ‑Schiller ‑Universität Jena
KGE 2021 3 15
KCJ 2021 ‑ ‑

Hochschule Zittau/Görlitz KGE 2021 3 15
Julius ‑Maximilians ‑Universität Würzburg KGE 2021 5 50
Technische Universität Dresden KGE 2021 3 15

Technische Universität Chemnitz
KHI 2021 4 24
KSE 2021 2 10

Universität Erfurt KGE 2021 3 15
Universität Koblenz ‑Landau KGE 2021 2 6

Universität Leipzig
KCL 2021 2 10
KGE 2021 3 5

Universität Passau
KHI 2021 2 12
KGE 2021 5 30

Universität Paderborn KSE 2021 3 15
POLSKO

Maria Curie ‑Skłodowska University KRO 2021 2 10
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach KDU 2021 2 20

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

KHI 2021 2 10
KSL 2021 2 10
KPS 2021 3 15
KSE 2021 3 15

Akademia Techniczno ‑Humanistyczna w Bielsku ‑Białej KSL 2021 6 30
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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II KSL 2021 2 10
Państwowa Wyższa Szkola Zawodowa w Raciborzu KAA 2021 2 10

Uniwersytet Gdański

KSL 2021 3 13,5
KSL 2021 2 9
KHI 2021 2 9

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

KSL 2021 2 10
KHI 2021 2 5
KCL 2021 3 5

Uniwersytet Jagielloński

KFI 2021 5 5
KPF 2021 5 5
KRU 2021 5 5
KFI 2021 5 5
KHI 2021 2 5
KLA 2021 5 25

KSL
2021 4 20
2021 1 5

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
KDU 2021 2 12
KSL 2021 2 5

Uniwersytet Łodzki

KAA 2021 2 10
KRU 2021 4 20
KHI 2021 2 10
KFI 2021 2 10
KSL 2021 2 10
KPS 2021 2 10

Uniwersytet Marii Curie ‑Skłodowskiej w Lublinie
KSL, 
KHI 2021 2 10

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie KDU 2021 2 12
AKADEMIA IGNATIANUM w Krakowie KFI 2021 2 5
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowje 
w Krakowie KSLA 2021 2 10

Uniwersytet Opolski

KCL 2021 2 10
KFI 2021 2 9
KSL 2021 2 10

Uniwersytet Przyrodniczno ‑Humanistyczny w Siedlcach KSL 2021 2 10

Uniwersytet Śląski w Katowicach

KCJ 2021 2 5
KSL 
(rus) 2021 2 10
KSL 2021 2 10
KSE 2021 2 5
KGE 2021 ‑ ‑
KFI 2021 5 5
KHI 2021 2 10
KHI 
(JD) 2021 10 5
KCL 2021 2 5

Uniwersytet Warszawski

KHI 2021 2 10
KRO 2021 4 20
KSL 2021 1 5
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Uniwersytet Wroclawski

KCL 2021 5 10
KPS 2021 2 10
KFI 2021 3 10
KHI 2021 2 10
KRO 2021 2 5
KSL 2021 5 10
KGE 2021 2 10

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu KRO 2021 2 5
Uniwersytet Zielonogórski KHI 2021 2 5
Uniwersytet Rzeszowski KAA 2021 2 9
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KSL 2021 ‑ ‑
Uniwersytet Szczeciński KRO 2021 4 5
Uniwersytet Warmińsko ‑Mazurski w Olsztynie KSL 2021 3 12
Politechnika Opolska KSE 2021 2 5

Akademia im. Jakuba z Paradyża

KAA 2021 2 5
KGE 2021 2 5
KSL 2021 2 5

PORTUGALSKO

Instituto Politécnico do Porto

KDU 2021 2 10
KHI 2021 2 5
KRO 2021 4 5

RAKOUSKO
Karl ‑Franzens ‑Universität Graz KGE 2021 3 5
Universität Innsbruck KGE 2021 2 10
Universität Wien KCL 2021 ‑ ‑

RUMUNSKO

Universitatea din Bucureşti
KCL 2021 2 5
KRO 2021 2 5

SLOVINSKO

Univerza v Ljubljani

KCJ 2021 3 9
KSL 2021 2 12
KSE 2021 4 5

SLOVENSKO

Katolícka univerzita v Ružomberku

KAA 2021 2 5
KCL 2021 2 5
KPS 2021 4 5
KSL 2021 4 5

Paneurópská vysoká škola v Bratislave
KCJ 2021 ‑ ‑
KPS 2021 2 10

Prešovská univerzita v Prešove

KCL 2021 2 8
KGE 2021 1 5
KFI 2021 1 4
KPS 2021 0 0
KRU 2021 2 8
KRO 2021    
KLA 2021    
KPF 2021 2 10
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Trnavská univerzita v Trnave

KDU 2021 2 10
KFI 2021 2 10
KPS 2021 2 10
KLA 2021 2 10

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave KPS 2021 2 5

Univerzita Komenského v Bratislave

KAA 2021 2 10
KPS 2021 2 10
KHI 2021 2 5
KFI 2021 2 5
KCJ 2021 2 10
KCL 2021 4 5

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

KSE 2021 2 5
KSLA 2021 2 10
KPF 2021 2 10

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

KAA, 
KGE, 
KRO, 
KSL 2021 4 20
KFI 2021 2 10
KHI 
(JD) 2021 10 5
KCJ 2021 4 20
KPS 2021 2 10

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

KAA 2021 2 6
KFI 2021 3 10
KGE 2021 2 5
KLA 2021 3 15
KDU 2021 2 10
KPS 2021 10 2

KSLA 2017 2 5
KHI 2017 2 4,5

ŠPANĚLSKO

Universidad de Almería
KRO 2021 3 5
KPS 2021 2 5

Universidad de Cantabria KRO 2021 6 30
Universidad de Jaén KAA 2021 2 12

Universidad de La Laguna
KFI 2021 6 5

KRO 2021 6 30
Universidad de Málaga KRO 2021 5 5

Universidad de Oviedo
KRO 2021 3 15
KAA 2021 2 10

Universidad de Santiago de Compostela KRO 2021 2 12
Universidad de Valladolid KRO 2021 3 15
Universidad de Vigo KAA 2021 2 10
Universidad del Pais Vasco KRO 2021 2 10

ŠVÉDSKO
Högskolan i Jönköping KAA 2021 4 20
Högskolan Kristianstad KAA 2021 2 10
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TURECKO
Sakarya Üniversitesi KGE 2021 1 5

VELKÁ BRITÁNIE

Leeds Beckett University
KAA, 
KFI 2020 4 20

Queens University of Belfast
KDU, 
KHI 2019 1 5

University of Oxford KCL 2018 ‑ ‑
University of Glasgow KCL 2021 3 9

*délka pobytu v měsících se odvíjí od počtu studentů,
např. 4 studenti na 20 měs. znamená pro 1 studenta výjezd
na 5 měsíců

WORKSHOPY PRO VYUČUJÍCÍ A STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL 
NA KATEDŘE GERMANISTIKY FF OU
Dne 24.  10.  2018 připravili již tradičně členové katedry ger‑
manistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity pro stu‑
denty středních škol a  jejich vyučující dva workshopy. Zá‑
stupci tří středních škol a gymnázií si v první části nazvané 
SCHILLERNDES ÖSTERREICH pod vedením rakouské lek‑
torky Mag. art. Dagmar Pistrich nejprve formou testu ověřili 
své znalosti o Rakousku, následně je pak v rámci interaktiv‑
ních her kreativně rozšířili. Ve druhé části, nazvané „NA PO‑
ČÁTKU BYLO SLOVO…“ ANEB KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ, 

představila Dr. Eva Polášková možnosti, jak si obohatit slovní 
zásobu, přiblížila různé významy slov a jejich vhodnost použi‑
tí v rozdílných kontextech. Oba workshopy byly přijaty jejich 
účastníky s neskrývaným nadšením a podnítily u nich zábav‑
nou formou zájem pro další studium německého jazyka.

Text i foto: Irena ŠEBESTOVÁ
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FILOZOFICKÁ FAKULTA 
A REGION

VÝSLEDEK SOUTĚŽE NA SOCHAŘSKOU VÝZDOBU HROBU  
SOCHAŘE AUGUSTINA HANDZELA
Vítězem veřejné soutěže na umělecké dílo Hrob 
ostravského sochaře Augustina Handzela se stal 
akad.  sochař Jan Šneberger. Soutěž vypsal os‑
travský Antikvariát a  klub Fiducia. Odborná 
porota hodnotila osm soutěžních návrhů od 
sedmi autorů. Jednomyslně vybrala návrh Jana 
Šnebergera. Na vítězném návrhu ocenila jak ná‑
pad, tak i jeho zpracování.

Vznik uměleckého díla byl podpořen dotací 
statutárního města Ostravy z programu Veřejný 
prostor. Dílo bude na slezskoostravském hřbi‑
tově odhaleno v  červnu 2019. Hrob adoptoval 
spolek Fiducia ve spoluporáci s  Okrašlovacím 
spolkem Za krásnou Ostravu v březnu 2018.

Ilona ROZEHNALOVÁ

IGOR KITZBERGER
Český sochař Igor Kitsberger, který letos oslavil 55. narozeniny, je dnes přes 
své relativní „mládí“ sochařem světového formátu. Pro naši fakultu je vý‑
znamný navíc tím, že v  roce 1993 vytvořil na výzvu tehdejší děkanky FF 
a kunsthistorika doc. Petra Holého insignie naší filozofické fakulty. Již čtvrt 
století jsou naše překrásné insignie, inspirované kulturou Velké Moravy a po‑
stavou J. Á. Komenského, ozdobou všech našich promocí a zůstanou jí po celá 
další desetiletí a staletí…

Vernisáž výstavy byla nádherná, litovala jsem jen toho, že jsem zde nepo‑
tkala jediného našeho studenta. Pro studenty humanitní fakulty by měla být 
účast na tak významných vernisážích samozřejmostí.

Výstava potrvá do konce roku 2018, věříme, milí studenti, že si její návštěvu 
nenecháte ujít.

Eva MRHAČOVÁ

VÝTVARNÉ CENTRUM CHAGALL VÁS SRDEČNĚ ZVE  
NA VÝSTAVU

AK. SOCHAŘ IGOR KITZBERGER  
MGA. SEBASTIAN KITZBERGER
BCA. KRISTIAN KITZBERGER
VÁCLAV KITZBERGER

AUTORSKÁ VÝSTAVNÍ SÍŇ V OSTRAVĚ.
VÝSTAVA POTRVÁ OD 1. 11. DO 31. 12. 2018.
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OSTRAVA MÁ ANGLICKOU MAPU OSTRAVSKÝCH VÝLETŮ
Antikvariát a  klub Fiducia vydal anglickou verzi oblíbené Mapy 
ostravských výletů, ve spolupráci s  Filozofickou fakultou Ostrav‑
ské univerzity a okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu. Mapa 
v  anglické verzi formou dvaceti pěších tras představuje atraktivní, 
ale i obecně málo známá, a přitom něčím pozoruhodná či výjimečná 
místa tohoto svérázného města. Texty přeložily studentky Tereza 
Řehová a  Soňa Zapletalová, anglickou jazykovou redakci měli na 
starosti Richard Conaway a Renáta Tomášková, českou redakci pak 
Monika Horsáková.

Zájemci v mapě naleznou dvacet tras, jež povedou zajímavými, čas‑
to netradičními a  turistickými či naučnými příručkami dosud ne‑
zmapovanými oblastmi na území města (všechny trasy jsou dostup‑
né městskou hromadnou dopravou a jejich délka je 5–20 kilometrů). 
Potenciálním výletníkům přiblíží populární kulturní památky, ale 
upozorní je i na mnohé jiné významné a dosud málo propagované 
objekty či stavby, jejich vývoj, proměnu a historické souvislosti, zave‑
dou je na řadu míst s jedinečným a nenapodobitelným „geniem loci“, 
Mapa ostravských výletů vznikla za finanční podpory Statutárního 
města Ostravy, Nadačního fondu Kousek po kousku, Nadace české 
architektury a MUDr. Davida Feltla a  je k dostání v Antikvariátu 
a klubu Fiducia.

Ilona  ROZEHNALOVÁ

(P. S. Redakce Listů FF se ptá: Co na to říkáte, ostatní 
jazykové katedry?)

NOVINKA NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA
Sto let českých Vánoc — Koura Petr, 
Kourová Pavlína
V knize Sto let českých Vánoc se čtenáři dozvědí, jak se u nás pro‑
měňovaly oslavy nejkrásnějších svátků celého roku od doby první 
republiky, v období nacistické okupace, v padesátých letech, ve „zla‑
tých šedesátých“, v éře normalizace, v porevolučních devadesátých 
letech až po první dvě desetiletí nového milénia. Jak Vánoce prožíva‑
li řadoví občané, někteří českoslovenští prezidenti, vojáci zahraniční 
armády, dělníci nuceně nasazení v Říši nebo političtí vězni nacismu 
a komunismu? Někteří pamětníci paradoxně označují právě Vánoce 
v koncentračních táborech, ve frontových zákopech či v komunistic‑
kých uranových lágrech za nejhezčí, jaké kdy v životě prožili. Snaha 
o  oslavu vánočních svátků v  tomto nelidském prostředí je zajíma‑
vým svědectvím o zachování lidské důstojnosti i v nejextrémnějších 
podmínkách. Při práci na knize, kterou lze též vnímat jako příspě‑
vek k  dosud ne zcela zdokumentovaným dějinám každodennosti, 
autoři prostudovali velké množství dobových pramenů a  oslovili 
desítky pamětníků nejrůznějšího věku a profesí. Z jejích stránek tak 
promlouvají nejen archivní dokumenty, ale také rodinné fotografie, 
dobové inzeráty a reklamy, vánoční ozdoby, karikatury z legálního 
i ilegálního tisku, propagandistické plakáty, vánoční přání, fejetony 
nebo básně a v neposlední řadě také dosud nepublikované autentické 
vzpomínky.

Anna SWIATKOVÁ
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PUBLIKACE XX LET FIDUCIE
Antikvariát a  klub Fiducia, který patří mezi nejznámější ne‑
závislá kulturní centra Moravskoslezského kraje, vydává k 20. 
výročí své existence knihu, jež se mimo jiné pokouší zmapovat 
ostravské kulturní dění v posledních dvou dekádách.

Křest publikace nazvané 20 let Fiducie a ostravské umělec‑
ké scény proběhne v pondělí 3. prosince 2018 v 18.00 hodin 
ve Fiducii. Kniha, do níž přispělo 57 autorů, reflektuje nejen 
dvacet let aktivit klubu, ale je především zamyšlením nad tím, 
kam a zda se ostravská umělecká scéna i vnímání architektury 
či veřejného prostoru od roku 1998 do současnosti posunuly. 
„Nechtěli jsme, aby kniha byla jen oslavou Fiducie, s editory 
Monikou Horsákovou a  Pavlem Hruškou jsme se proto roz‑
hodli, že se v ní pokusíme Fiducii vřadit do širších souvislostí 
a kontextu kulturně ‑společenských proměn moravskoslezské 
metropole v  posledních dvaceti letech,“ vysvětluje majitelka 
Fiducie Ilona Rozehnalová. „Čtenáři zde tedy najdou odborně 
koncipované eseje věnované ostravskému veřejnému prostoru, 
architektuře, historii, literatuře, výtvarnému uměni a fotogra‑
fii, divadlu, filmu i hudbě,“ dodává Ilona Rozehnalová. Autory 
zmíněných „obzíravých“ textů jsou Martin Strakoš, Vojtěch 

Vlček, Ondřej Slach, Rostislav Švácha, Milena Vitoulová, Ilona 
Vybíralová, Martin Jemelka, Petr Šimíček, Jan Malura, Iva 
Málková, Tomáš Knoflíček, Petr Vaňous, Martin Mikolášek, 
Josef Moucha, Eva Lenartová, Monika Horsáková a  Martin 
Režný.

Kromě těchto odborně koncipovaných esejů kniha obsa‑
huje i  nejrůznější vzpomínky, pozdravy a  reflexe lidí, kteří 
antikvariát a klub na Mlýnské ulici s oblibou a často navště‑
vují. Najdete mezi nimi například příspěvky Ivana Pinkavy, 
Jindřicha Štreita, Ivana Binara, Eduarda Ovčáčka, Radovana 
Lipuse, Michala Zezuly, Kateřiny Ondřejkové, Jiřího Fiedora, 
Hany Puchové, Jiřího Nekvasila, Tomáše Vůjtka a řady dalších 
osobností nejen ostravského kulturního a  společenského ži‑
vota. Výpravná kniha obsahuje také velké množství fotografií 
z akcí, které Antikvariát a klub Fiducia (spolu se spřízněným 
spolkem Za krásnou Ostravu) během své existence uspořádal. 
Vydání knihy finančně podpořili: Moravskoslezský kraj, Mini‑
sterstvo kultury ČR, Statutární město Ostrava, tiskárna Printo, 
MUDr. David Feltl.

Ilona ROZEHNALOVÁ

CESTOVATELSKÉ ČRTY
METROPOLE DUŠE — KUALA LUMPUR
Filosof poznává města na vlastní kůži
Ani cestovní bedekry oplývající obvykle superlativy nepovažu‑
jí Kuala Lumpur za významnou turistickou destinaci. Vlast‑
ně se čtenářům omlouvají, že se museli ocitnout zrovna tady. 
Osobně jsem si letenku z Yogyakarty do Kuala Lumpur koupil 
čistě z recese. To jsem ale nevěděl, o jak vážnou megapoli se 
vlastně jedná.

Do města jsem přijížděl až navečer. Přivítala mě ohromná 
kulisa tmavých obelisků koupajících se v bledém slunci. Sama 
budila pocit něčeho mimozemského, jako opuštěné struktury 
dávno zaniklých ras z románů Clarka nebo Bradburyho. Mra‑
kodrapy se vnucovaly mému pohledu nepřetržitě. Mezi masou 
mramoru a kovu působily lidské bytosti uboze a bezvýznamně. 
Jako pilní hlodavci, kteří obsadili doupě po velkém predátorovi.

Překvapí mě ticho. Kuala Lumpur čítá na osm milionů lidí. 
Přesto neslyším žádné hlučné skupinky nebo pokřikování. 
Lidé se po širokých tmavých bulvárech pohybují většinou in‑
dividuálně a ani se na mě nepodívají.

Na první dny v KL vzpomínám jako na neurčitou šmouhu. 
Ani s určitostí nedokážu povědět, čím jsem vlastně trávil svůj 
čas. Vím, že jsem se zhusta procházel po nočním centru a po‑
zoroval štíty hranolů proti inkoustově tmavé obloze. Pociťoval 
jsem závrať. Žulové chodníky působily křehce a neurčitě, jako 
by se každou chvíli měly propadnout do hlubin.

Shledal jsem velmi obtížným seznámit se s místními. Všich‑
ni mluvili jenom o práci a působili dojmem, že se bojí zastavit, 
aby nemuseli prožívat stejné pocity jako já. Sám jsem se roz‑
hodl vrátit ke studiu. Začal jsem navštěvovat Národní knihov‑
nu Malajsie a  objevil kontroverzní svazek Mind, Modernity, 
Madness od bostonské profesorky Liah Greenfield. Autorka 
v něm zkoumá vliv urbanizace na prevalenci duševních one‑
mocnění. Přitom hájí odvážné tvrzení, že se psychotické po‑
ruchy vyvinuly až jako důsledek městského (či alespoň vysoce 
organizovaného) životního stylu. Ve své práci rozlišuje mezi 
vnitřní a vnější kulturou. Vnější kultura zahrnuje psané i ne‑
psané pozůstatky, od literárních děl po sváteční zvyky. Jako 
vnitřní kulturu označuje schopnost jednotlivce smysluplně 
se uspořádat a zvnitřnit v  rámci žitého každodenního světa. 
Čím je společnost urbanizovanější, tvrdí Greenfield, tím větší 
diskrepance panuje mezi vnitřní a vnější kulturou. V důsled‑
ku mnohovrstevnaté společnosti sestávající z  mnoha kultur 
a subkultur, stejně jako sociálního tlaku, stojí vnitřní integrace 
kultury čím dál více úsilí. U predisponovaných jedinců se v ur‑
čitém bodě začíná vnější kultura vlamovat do té vnitřní. Psy‑
chotik se tak stává pasivním přijímačem nahodilých impulsů.

Mám pocit, že navštívená města porušují osobní hranice 
různým způsobem. Bangkok bombarduje mysl sekvencí 
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ostrých záblesků, podobně jako filmový pás. Místo plynulého 
lineárního dění tak vytváří nepravidelnou mozaiku krátkých 
zážitků. Kuala Lumpur naopak mysl vyprazdňuje. Je ztěles‑
něním mentálního nastavení, které řečtí filosofové označovali 
jako apeiron – táhlá neprostupná mlha.

Z myšlenek mě vyrušil ramenatý pracovník ochranky pro‑
bodávající okolí ohnivým pohledem. Jako obvykle si přehodil 
pušku na záda a jal se mi beze slova důkladně prohledávat ba‑
toh. Zřejmě byl tak zvyklý navazovat důvěrné kontakty, ale ni‑
kdo z knihovny ho neměl nikdy odvahu poučit o slušném cho‑
vání. Chvíli jsem chtěl protestovat, ale pak jsem si důkladně 
prohlédl zkrácenou pumpovací brokovnici Mossberg opatře‑
nou vojenskou sumkou na extra munici, a velkoryse se rozhodl 
vzdát svých práv ve prospěch mezinárodního boje proti terori‑
smu. Chlapíka střežícího sekci humanitních věd a zahraniční 
poezie s takovou palebnou silou raději nebudu provokovat.

Ještě jednou se podívám na odhodlanou tvář terminátora 
z knihovny. Problémy vyjmenované v knize se tohoto muže 
netýkají. Zřejmě je pevně usazen v  rodné indické komuni‑
tě v Bricksfieldu. Jistě sloužil dlouhá léta u armády a možná 
i u policie. Práci vykonává svědomitě – pokud by se zítra roz‑
hodla ruská armáda pro invazi do oddělení sociologie, musela 
by počítat s nejhorším debaklem od dob Afghánistánu.

Zavírám knihu a mířím do centra. Místní mi doporučují na‑
vštívit ulici Changkat. Prý to tady žije. Jenže místní turistický 
ruch trpí stejnou beztvarostí jako zbytek města. Turisté jsou 
rovnoměrně rozpuštěni po všech čtvrtích a v mekce turismu 

jich tedy nenacházím o nic více než jinde. Pár Britů pospáva‑
jících u piva. Hlouček latinskoamerických chlapců s podezřele 
zarudlýma očima, kteří skupují v samoobsluze celou zásobu 
cukrovinek. Zato se na mě hrnou hordy žen z přilehlých ma‑
sážních salonů. Všechny vypadají víceméně stejně. Co jim 
bůh nenadělil na chrupu, to přidal na těle. Tahají mě za ru‑
kávy velkýma hrubýma rukama, za které by se nemusel sty‑
dět ani zasloužilý ostravský horník. Přitom celou proceduru 
včetně šťastného konce popisují hrůzostrašně obrazotvorným 
jazykem. Dokázal jsem se vysvobodit jen s krajním vypětím 
všech sil a sedl si do přilehlé restaurace. Objednal si vodnaté 
pivo Tiger a pozoroval dva čínské důchodce pojídající obalo‑
vané kuřecí řízky. Nebudu celou věc nijak přikrášlovat – z čis‑
tě turistického hlediska je Kuala Lumpur naprostá katastrofa. 
Ale pokud cestujete za intelektuální inspirací podobně jako já, 
najdete jen málo zajímavějších míst. Obzvláště pokud dispo‑
nujete mírně masochistickými sklony.

Koupím si letenku do Bombaje. Plánuji tam pár dní zůstat, 
než se vrátím do Evropy. Kvůli problému s vízem mě ale letec‑
ká společnost nepustí do letadla. Vracím se do hotelu v Kuala 
Lumpur v mizerné náladě. O  své příhodě se svěřím zaměst‑
nanci ve výtahu.

Abyste rozuměli, KL disponuje možná nejlepšími a zároveň 
nejlevnějšími hotely na světě. Za pár korun tady kromě luxusu 
dostanete i špičkově vyškolený personál. Nejvýhodnější jsou 
pro našince hotely čínské. Málokdy sem totiž zavítá cizinec, 
takže každého bělocha rádi přivítají. Tedy pokud není 

Kuala Lumpur – klenba nákupního centra  Kuala Lumpur – staveniště další tower
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Američan… Onen liftboy mi například jednoho dne vyleštil 
zrcadlo ve výtahu celkem devětkrát, než mi povolil vstoupit 
dovnitř, za což se mi omlouval až do jedenatřicátého patra.

Zpráva o mých patáliích se brzy roznese kolem. Když ráno 
vstoupím rozespalý do lobby, obklopí mě hlasité vzdechy. „I’m 
so sorry what happened to you,“ přiběhne ke mně žena prodá‑
vající za přepážkou zájezdy. „We all hope you’ll find another 
flight home,“ doprovodí ji vrátný přidržuje mi dvoukilovou 
tašku, jako kdybych byl invalida.

Hotelovému komplexu vládne pevnou rukou asi padesáti‑
letý Číňan, kterému chybí jedno oko. Jeho ostrá tvář je vždy 
dokonale oholená. Nosí drahé obleky tlumených barev, proti 
kterým mé nejlepší kousky připomínají kusy hadru na podla‑
hu. Pokaždé vypadá, jako by se právě vrátil z večeře s britskou 
královnou. A také tak mluví. Anglicky hovoří čistě a dokáže 
používat obratně knižní termíny. To mu ale nezabrání překva‑
pivě nevybíravým způsobem odbýt snědého venkovana, který 
se náhodou přišel zeptat na cestu. Zkrátka by z fleku mohl hrát 
padoucha ve filmech Jamese Bonda.

Dnes se pan ředitel překonává. Sotva mě uvidí, sepne ruce 
a obrátí oči vsloup: „Tento nehorázný, neslýchaný, ba přímo 
skandální incident má pro nás jednu obrovskou výhodu – totiž 
že vás můžeme přivítat zpátky. Vítejte zpátky, sir Peter!“ roz‑
táhne rukávy opatřené zlatými manžetami, zatímco se oba 
recepční uctivě klaní. Trochu rozpačitě doplácím kartou nej‑
levnější pokoj, který mají k dispozici. Rád bych panu řediteli 
dal spropitné za dojemnou péči během celého pobytu, nechci 
ho ale rozesmát drobnými. To ale ještě netuším, že mě hned 
navečer sklátí ošklivá chřipka. Zbytek pobytu se tak nestane 
nic zajímavého. Polehávám na pokoji a polykám ibuprofeny, 
abych alespoň trochu zmírnil návaly zimnice a horečky. Sna‑
žím se uzdravit alespoň do té míry, abych byl schopen přele‑
tu do Evropy. Konec se tak trochu zkomplikuje, ať se ale do 
země propadnu, jestli tohle nebyl setsakramentsky povedený  
výlet!

Petr VĚCEK 
autor je absolvent oboru Filozofie na FF OU

Kuala Lumpur – Petronas Towers
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PAMĚŤ
MEZINÁRODNÍ DEN FILOSOFIE
Na měsíc listopad připadá množství významných svátků a me‑
zinárodních dnů. Kromě jiných v listopadu slavíme také Me-
zinárodní den filosofie, který je věnován dědictví a vědění filo‑
sofů/ek. Proto bych se ráda krátce zamyslela nad postavením 
filosofie v naší společnosti.

Filosofie je pro společnost jako střecha pro dům, jehož zákla‑
dy tvoří technika a přírodověda, pilíře ekonomie a stěny právo. 
Nicméně znamená také samotnou podstatu/esenci domu ja‑
kožto celku. V tomto smyslu by to bez filosofie bylo jen bezúčel‑
né složení materiálu. Jak ji můžeme vnímat ve vědeckém světě?

Otázky, které filosofie pokládá a snaží se řešit, nejsou pou‑
hé prázdné fráze. Hledání vyššího smyslu či nadstruktury 
v námi pojímaném světě je jedním z klíčových momentů lid‑
ství a i přes současné snahy o brutální utilitarizaci vědeckého 
poznání, filosofie zůstává pro mnoho lidí přitažlivou a hodnot‑
nou. Mnohé vědecké disciplíny nám usnadňují život a  nabí‑
zejí odpovědi na různé otázky – ať už po fungování anebo po 
původu věcí. Přesto se vždy jedná o  jednotlivé disciplíny, je‑
jichž dílčí poznatky nemohou obsáhnout celou složitost světa. 
A v tuto chvíli nastupuje filosofie, která pokládá své všetečné 
otázky a zpochybňuje jinak pevná přesvědčení, ale současně 
i  propojuje a  dává nahlédnout na možnosti chápání „celko‑
vého obrazu“. Mimo to, pokud se vrátíme zpět k pozici filo‑
sofie mezi jinými vědními obory, můžeme říci, že zastřešuje 
a ochraňuje ve svém zvýznamnění celou rodinu humanitních 
oborů, které jsou poslední dobou terčem shazování. Obory 
zabývající se dějinami či lidskou psychikou z  netradičního 
pohledu (např.  obligátně genderová studia, která byla kupří‑
kladu nedávno v Maďarsku zrušena) se mohou ideově opírat 

o filosofické konstrukty chápání světa a bytí, bez nichž by ne‑
byly ničím jiným než koníčkem menších skupinek podivínů. 
Přesvědčovat, že tyto nauky mají smysl a blahodárný dopad na 
celou společnost, je také, i když nepřímým, cílem filosofie. Pro 
obory o poznání ve společnosti oblíbenější, technické a příro‑
dovědné, je pak filosofie spíše záchrannou brzdou, korekcí či 
mantinelem, jenž napovídá či případně probouzí ve správné 
chvíli pochybnosti často etického rázu. Právě řešení etických 
problémů, které přicházejí s novými vědeckými výdobytky, je 
jednou z hlavních částí filosofické práce. Nicméně sama filo‑
sofie dává základ moderním poznáním a tak není pouze ab‑
straktním archaismem vznášejícím se nad vědeckou oikume‑
nou. Filosofie jazyka například je zásadní pro chápání, práci 
a další rozvoj počítačových sítí a v budoucnu snad i umělé in‑
teligence. Tímto se dostáváme k jednotlivci, k vnímání pojmu 
filosofie u běžného, v žádné vědě hlouběji neinteresovaného 
člověka. I  když se může zdát, že lidé často odmítají filosofii 
s posměšky, jako reminiscenci minulosti, pozůstatek dob, kdy 
se z ní ještě líhly vědy, opak je pravdou a v každém člověku je 
zakořeněn (i když někdy velice hluboko) stín otázek tak těž‑
kých, že se k nim odváží přistoupit jen v lehkém alkoholickém 
opojení či na sklonku života. Nakonec však vždy toužíme po 
něčem větším a poznání a jeho hledání je vysvobozením, uka‑
zujícím cestu z tápání v konzumním postmoderním světě dne‑
ška. Připomeňme si tedy i letos 21. listopadu Mezinárodní den 
filosofie nejen jako odkaz velkých myslitelů, ale také jako živé 
snažení o poznání, které nás převyšuje jako jednotlivce a při‑
náší moudrost nebo alespoň její střípky celému lidstvu.

Barbora MICHLOVÁ

Nejvýznačnější řečtí filosofové: Sokrates, Platón, Aristotelés
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ
BOLŠEVISMUS A MARXISMUS
Nechci se v této souvislosti vyhnout problému tak zvaného bol-
ševismu a  specielně ruského, protože spojením naší armády 
s Ruskem má pro nás význam zvláštní. Prožil jsem bolševickou 
revoluci na Rusku; pozoroval jsem ji velmi zblízka a  pozoro-
val jsem ji s největším zájmem a smím říci, docela objektivně, 
Lenin prohlašuje svůj komunistický program za pravý marxis-
mus. Avšak Lenin se mýlí.

Marx prodělal několik stadií svého socialistického vývoje; jistě 
třeba rozlišovat marxismus dvojí. Je marxismus revolučního 
r. 1848, komunistického programu, a prvního svazku „Kapi‑
tálu“; ale ve svém druhém stadiu Marx vzdal se již revoluč‑
nosti svého mládí a  přijal stanovisko evoluční, až konečně 
Engels krátce před svou smrtí této revolučnosti úplně se vzdal  
a výslovně.

Lenin a  jeho stoupenci dovolávají se tudíž marxismu, kte‑
rého se Marx a Engels sami později vzdali. Leninovský bolše‑
vism je skutečně mnohem více revolučním anarchismem, po 
případě syndikalismem než socialismem. O  tom četné pro‑
jevy Leninovy z poslední doby znalce věci nemohou nechat  
v pochybnosti.

Lenin však dovolává se marxismu i jinak neprávem. Marx, 
to je pravda, staví dělnickou masu příkře proti buržoasii; 
z toho však Engels a Marxovi stoupenci správně vyvodili de‑
mokratický princip majoritní. Lenin však diktaturu proletari‑
átu přejímá ve smyslu minoritním. Pokud však jde o proleta‑
riát ve smyslu Marxově, Marx a Engels si žádali dělníka, který 
se stane následníkem Fichte a  celé německé filosofie a  vědy 
a tento proletariát filosofický měl převzít od buržoasie vedení 
společnosti.

Marx očekával od konečného převratu a od diktatury prole‑
tariátu vyšší stadium nejen vývoje hospodářského, nýbrž i kul‑
turního. Avšak Lenin a jeho stoupenci representují hospodář‑
ský a kulturní primitivismus ruského negramotného mužíka. 
Lenin prohřešil se proti zákonu dělby práce, nepochopil, že 
vytvoření nové společnosti vyžaduje nové odborníky politické, 
hospodářské a sociální.

Ve svých řečech Lenin velmi často připouští, že on a  jeho 
stoupenci dělili chyby a že se chybami učili; jenže ty chyby 
znamenají tisíce a  tisíce lidských životů marně utracených. 
Svědomitý sociální politik učí se ze zkušenosti věků, musí 
umět čerpat z historie, musí pochopit pravou tendenci vývoje, 
zejména své doby a na takové zkušenosti musí stavět svou no-
vou budovu, respektive opravovat budovu starší.

Leninova taktika upomíná příliš taktiku Ivana Hrozného. 
Ruský bo1ševismus nepřekonal ruského carismu. Nepopírám 
a sám jsem se o tom přesvědčil, mezi ruskými bolševiky, jsou 
lidé ideální, jsou také teoretikové, ale nebyli s svůj úkol; dnešní 
Rusko a jeho zoufalá hospodářská anarchie, všeobecná bída 
a všeobecný hlad vyvracejí leninovský komunismus. Nevidím 
jedním slovem v ruském bolševismu pravého marxismu, a po‑

kud je marxismem, je vyvrácením marxismu spíše než jeho 
potvrzením, jakože vůbec tato válka a její následky, zdá se mi, 
nejsou verifikací marxismu, nýbrž jeho vyvrácením.

Zajisté si všimne každý, že bolševism v  Rusku vznikl po 
porážce vojenské, podobně také v  Německu a  Uhrách, tedy 
v zemích poražených; pro psychologické pochopení moment 
nadmíru výmluvný.

U  nás se bolševism někdy odsuzuje jakožto neslovanský 
a neruský. Já naopak myslím, že Lenin je Rus a typický Rus, 
třebaže se německým socialismem pokazil.

U  nás bolševismus by byl neorganický. Bylo by nesprávné 
přenášet k nám programy a metody ruské, vzniklé ze zvláštních 
a docela abnormálních poměrů; naše dělnictvo má vyšší vzdělání, 
má jiné zkušenosti a úkoly než dělnictvo ruské a proto nemůže 
napodobit vzor ruský. Ale pok1ádám bolševistický komunism zá-
sadně za nemožný.

Původ historického článku:
Poselství presidentova 1920, autor T. G. Masaryk. 

Připravil Jan VOREL

Tomáš Garrigue Masaryk


