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Leonardo da Vinci
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Leonardo (1452–1519) patří k největším 
umělcům italské renesance. Byl 
všestranně nadaným malířem, vy-
nálezcem, teoretikem umění a urbanis-
tou, ale sám sebe považoval především 
za vědce, neboť umění a vědu považoval 
za jedno. Vyučil se u Verrocchia, na 
jehož obraze Křest Krista se asi také 
jako mladý tovaryš podílel. Mezi léty 
1473 až 1475 Leonardo namaloval 
Zvěstování Panně Marii (obr. 1), které 
pojal jako exteriérovou podvečerní 
scénu, jejímuž pozadí dominují sty-
lizované stromy s různými tvary ko-
run, dobře demonstrující Leonardovo 
chápání přírody, kterou chce pochopit 
pomocí vědy a malířství. Umělec nemá 
kopírovat přírodu, ale používat in-
venci a představivost. Jádrem Leonar-
dovy dokonalé malířské techniky je tzv. 
rilievo sfumato – modelování stínem a 
světlem. V roce 1482 odchází Leonardo 
na doporučení Lorenza Medicejského 
do Milána, kde zůstává až do roku 1499. 
V letech 1495 až 1498 maluje Poslední 
večeři v refektáři kláštera Santa Maria 
delle Grazie (obr. 2), která byla Vasarim 
označena za nejdokonalejší zpodobení 
tohoto námětu v dějinách malířství, a 
Madonu ve skalách (obr. 4), jež vyniká 
precizní kresbou a šerosvitem. V roce 
1500 se Leonardo vrací zpět do Floren-
cie, kde maluje „ikonu“ renesančního 
umění - Portrét Mony Lisy (obr. 3). Snad 
žádný obraz v dějinách umění nevzbu-
zuje tolik otázek jako Mona Lisa. Podle 
nejrozšířenějších hypotéz se jedná buď o 
portrét milenky Giuliana Medicejského, 

nebo manželky vévody del Giocondo. 
Tvář portrétované ženy je ztělesněním 
záhady. Obraz má neuvěřitelnou at-
mosféru, jež je umocňována šerosvitem 
zahalujícím tvář portrétované, i zvláštní 
nedefinovatelnou krajinou v pozadí. 
V letech 1488 - 1490 Leonardo maluje por-
trét Cecilie Gallerani, milenky Lodovica 
Sforzy. Slavný obraz známý jako Dáma 
s hranostajem je dnes v Muzeu  Czarto-
ryských v Krakově. V roce 1516 se Leonardo 
stal dvorním malířem francouzského krále 
Františka I. Ve Francii, na zámečku Cloux u 
Amboise také v roce 1517 zemřel.
                    Daniela RYWIKOVÁ
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HUDEBNÍ FESTIVAL JANÁČKŮV MÁJ

Stará pravda říká, že úspěch je směsicí 
tvrdé práce a velkých snů. Neměří se hodi-
nami za pracovním stolem, ale mírou 
nadšení a touhou nabídnout nový pohled 
na známé věci. Přesně to jsou důvody, proč 
už osmatřicátou sezonu patří k Janáčkovu 
máji.

„Festivaly klasické hudby se v Ostravě 
pořádaly od vzniku Janáčkovy filharmonie 
v roce 1954. Úplně prvním oficiálním byl ale 
Ostravský máj, na který navázal v roce 1976 
Janáčkův máj. Tehdy byla Ostrava opravdu 
černá – ve městě oceli a horníků se hudbě 
mnoho prostoru nedostávalo,“ vzpomíná 
ředitel a dramaturg festivalu Jaromír Javůrek. 

Možná i proto, že vzešel z ne právě 
příznivých podmínek, drží si tento dnes 
už mezinárodní hudební festival své stálé 
místo na slunci. A s jarem v moravsko-
slezské metropoli ho spojují nejen tisíce 
věrných posluchačů, ale i interpreti z celého 
světa, kteří se do Ostravy velmi rádi vracejí. 
„S úsměvem a pokorou vzpomínám na 
všechna ta slavná jména, se kterými jsem 
měl čest se setkat – od brilantních dirigentů 
přes špičkové sólisty až po ta nejuznávanější 
hudební tělesa. Každý večer, který jsme 
společně strávili, považuji za mimořádně 
dobře investovaný čas,“ říká Javůrek. 

A jeho reakce na trudnomyslné řeči  o tom,
že na koncerty chodí pouze senioři, kterých 
je čím dál míň? „Tak to je jeden velký omyl,“ 
směje se Javůrek. „Klasická hudba není 
těžká, nestravitelná a nezáživná. Právě 
naopak! Mozart, Vivaldi, ale i Janáček, 
Chačaturjan a novodobí autoři jako třeba 
Pärt dokáží ze sedadla zvednout nejednoho 
žáčka i středoškoláka. Musím říct, že jich na 
J
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Janáčkově máji nevídáme málo. Vycházíme 
jim vstříc také výhodným vstupným,“ uvádí 
festivalový šéf. 

Janáčkův máj se pomalu blíží ke čtyřicítce. 
Přichází věk zralosti a vyváženosti. Přesně 
taková bývá jeho dramaturgická linka, 
takoví jsou umělci, kteří do kraje Leoše 
Janáčka přijíždějí ze všech koutů světa. „Myslím, 
že nebudu přehánět, když řeknu, že náš 
festival je ostravským rodinným stříbrem, o 
jehož lesk je nutné stále pečovat. Letos se 
blýská opravdu báječně,“ usmívá se J. Javůrek 
a hned jmenuje koncerty, o kterých se bude 
jistě mluvit i za pár let: „Zahajovací koncert

v Gongu už máme za sebou, velmi se 
vydařil a těší mne reakce lidí. Čekají nás ale 
ještě jiné lahůdky - Oratorní večer s dráž-
ďanským dvousetčlenným chórem, kon-
cert Prolínání hudebních kultur a mladá 
japonská houslistka Shoji, violoncellista 
Perényi, neuvěřitelně talentovaný miláček 
ostravského publika Ohlsson, geniální vio-
listka Zimmermann a další a další.“

Podrobné informace o všech de-
vatenácti koncertech 38. Mezinárodního 
hudebního festivalu Janáčkův máj, který 
právě zní moravskoslezským krajem, jsou 
k dispozici na www.janackuvmaj.cz.

Vzácní hosté letošního Janáčkova máje: světoznámá pěvkyně Dagmar Pecková,     
  světoznámý dirigent Libor Pešek.

TŘI TÝDNY TOHO NEJLEPŠÍHO Z KLASICKÉ HUDBY
aneb

Rozhovor s Mgr. Jaromírem Javůrkem, ředitelem Janáčkova máje, speciálně pro LISTY FF vedla tisková 
mluvčí Janáčkova máje, paní Tamara VRLÁ
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UNIVERZITY STARÉHO A NOVÉHO SVĚTA
Mgr. Karla Kovalová, Ph.D.,

vystudovala obory angličtina a 
francouzština na FF Univerzity Palackého 
v Olomouci.  Pětiletá doktorská studia 
v oboru moderní historie a literatura se 
zaměřením na černošská a ženská studia 
absolvovala na Drew University ve Spo-
jených státech amerických. Její disertační 
práce o černošské autorce Alici Walkerové 
získala v USA dvě ocenění. S názvem To 
Live Fully Here and Now: The Healing Vi-
sion in the Works of Alice Walker ji vydalo 
prestižní americké nakladatelství Lexing-
ton (Rowman & Littlefield ). Na Drew 
University byla první a jediná, komu 
byla nabídnuta výuka černošské literatury

ještě před ukončením doktorátu.        
Na katedře anglistiky Ostravské univer-

zity působí Karla Kovalová od roku 2004.  
V bakalářském programu vyučuje kurzy 
britské literatury 20. století a americké 
literatury, v magisterském programu  -  
kurzy černošské literatury, postkoloniál-
ní literatury a genderových studií.  Její 
největší láskou je černošská literatura, 
kterou vyučovala i ve Spojených státech 
amerických a jejíž výuku považuje za své 
poslání. 

Počtem publikačních bodů získaných 
za zveřejněné vědecké práce patří Karla 
Kovalová k nejlepším na naší fakultě.

JAK TO CHODÍ NA DREW UNIVERSITY                                  

Drew University je soukromá univer-
zita, která se nachází v městečku Madi-
son ve státě New Jersey, necelou hodinu 
cesty od New Yorku. Byla založena 
v roce 1867 jako teologický seminář, 
který je dodnes jednou ze tří hlavních 
složek této instituce, společně s Col-
lege of Liberal Arts (pro studium 
bakalářských oborů) a Casperson 
School of Graduate Studies (pro 
studium magisterských a doktorských 
oborů). I když nepatří k institucím 
Ivy League (jako např. Yale nebo Har-
vard), je to univerzita s dobrým reno-
mé. Ve světě je známa především díky 
teologickému semináři a archivu me-
todistických studií (United Methodist 
Church Archives), ve Spojených státech 
pak zase díky unikátní sbírce písem-
ností spisovatelky Willy Cather a jmé-
nu Thomase Keana, rektora univerzity 
z let 1990-2005, který byl 48. guverné-
rem státu New Jersey a předsedou 
národní vyšetřovací komise událostí 
11. září. Pro ty, kteří na Drew stu-
dovali, je „univerzitou v lese“ (univer-
zitní kampus je zasazen do nádherného 
lesoparku, o který je náležitě pečováno) 
a místem nadstandardních, téměř ro-
dinných vztahů mezi učitelem a žákem 
(které na větších institucích nejsou 
možné). A díky mezinárodní komunitě 
studentů (i učitelů) také malým mik-

rokosmem světových kultur. V tomto 
prostředí jsem prožila pět let jako 
doktorandka oboru Moderní his-
torie a literatura se zaměřením na 
černošská a ženská studia (Afri-
can American and African studies 
a Women’s studies) a zároveň jsem 
zde v posledním roce svého studia 
vyučovala černošskou literaturu.  
   Co obnáší doktorské studium na Drew 

University?  Asi podobně jako v České
republice určité penzum seminářů 
v závislosti na vybraném oboru. 
Jelikož můj obor byl vlastně dvouo-
borem, minimálním počtem seminářů 
bylo číslo patnáct, což  v praxi znamena-
lo dva a půl roku studia, konkrétně 
pět semestrů po třech seminářích. 
Možná bych ale měla vysvětlit, co 
mám na mysli, když říkám seminář. 

(z pohledu doktoranda a učitele)

   
   Casperson School of Graduate Studies.                  Foto: archiv

Karla Kovalová je jediná členka ka-
tedry anglistiky a amerikanistiky, která 
absolvovala doktorská studia na americké 
univerzitě. 

                 Eva MRHAČOVÁ
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Používám ho jako obecný termín, 
pod který zahrnuji různé typy 
výuky, ze kterých si může dok-
torand vybrat: tutoriál pro jedno-
ho studenta (s jedním vyučujícím-
odborníkem), tutoriál pro dva 
studenty (s jedním vyučujícím-
odborníkem), klasický seminář 
pro maximálně patnáct studentů 
(který vede jeden vyučující), in-
terdisciplinární seminář (který 
vede více vyučujících z jiných 
oborů), nebo tzv. samostatné 
studium (independent study), kdy 
jste součástí kurzu pro bakaláře 
či magistry, ale věnujete se studiu 
do větší hloubky. Vyzkoušela jsem 
všechny typy výuky a musím říct, 
že všechny „mají něco do sebe“. 
V tutoriálech máte možnost být 
středem pozornosti a popovídat 
si o tom, co vás zajímá, s fundo-
vaným odborníkem. V klasickém 
semináři máte možnost slyšet 
myšlenky jiných, které vás nutí 
nejen k zamyšlení a revizi vlast-
ních myšlenek, ale také k hledání 
společné řeči, která nerozděluje. 
V interdisciplinárním semináři se 
naučíte vidět svět z mnoha úhlů

a vést dialog s jinými vědními 
obory a kurz pro bakaláře či ma-
gistry vám ukáže, jak dokážete 
diskutovat s těmi, kteří nejsou ta-
kovými odborníky jako vy. Ať už 
si vyberete kterýkoliv typ výuky, 
všechny tyto semináře mají něco 
společného: nejsou založeny na 
přednáškách, ale na aktivní kri-
tické diskuzi, která se odvíjí na 
základě objemného množství na-
studované literatury. A všechny 
vyžadují spoustu psaní. Dá se říct, 
že v průměru napíšete do každého 
semináře 30-50 stran textu za se-
mestr a přečtete alespoň 15 knih. 
Ani milovníci přednášek však 
nepřijdou zkrátka. Přednášky se 
samozřejmě konají. Během se-
mestru přijíždějí na univerzitu 
nejrůznější osobnosti - včetně 
známých spisovatelů i politiků 
- a pořádají se nejrůznější akce 
(oslavy, protesty, koncerty...). 
Samotné dění na univerzitě je 
vlastně jedním nepřetržitým in-
terdisciplinárním a multikul-
turním seminářem. 

Po absolvování seminářů 
přicházejí na řadu zkoušky: jazykové 

JAK TO CHODÍ NA DREW UNIVERSITY

Teologický seminář univerzity.                                       Foto: archiv

a oborové (tzv. comprehensive exams). 
Na rozdíl od našeho přístupu (teď 
mluvím za sebe, jelikož zkouším 
anglický jazyk pro doktorandy) 
jazykové zkoušky na Drew jsou 
jen písemné a ověřuje se v nich 
schopnost porozumění textu. Ke 
zkoušce si můžete přinést vlastní 
slovník i gramatiku a překládá se 
jen z cizího jazyka do angličtiny, 
asi jednostránkový úryvek z kni-
hy, která je po celý rok k dispozici 
ke studiu v univerzitní knihovně.  
Zkoušky musí student absolvovat 
dvě, zpravidla si však může jazyky 
zvolit sám. U teologických oborů 
se toleruje jako jeden možný ja-
zyk i mateřština mezinárodních 
studentů. U mého oboru možnost 
volby jazyka (ani mateřštiny) ne-
byla, zkouška byla předepsána z ja-
zyka francouzského a německého. 

Souhrnné oborové zkoušky jsou 
rovněž písemné a mají podobu tří, 
čtyř, nebo šestihodinových bloků, 
během kterých musí student zfor-
mulovat esej na dané téma (či 
spíše několik esejů) a prokázat své 
odborné znalosti a celkovou orien-
taci  v problematice.  Vzhledem k 
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rozsahu studijního materiá-
lu předchází každé zkoušce 
několikaměsíční studium, kdy 
si student společně s vedoucím 
předmětu sestaví seznam primární 
i sekundární literatury, na jehož 
základě jsou pak zadávány otázky. 
Seznam četby k jedné zkoušce se 
pohybuje kolem dvou set titulů 
a záleží jen na vás, jak dlouho se 
budete připravovat. V průměru si 
obor vyžaduje asi čtyři souhrnné 
zkoušky a při troše vůle a hodně 
píle se to dá zvládnout za rok. 

Pokud jste zvládli všechny 
zkoušky, zasloužíte si titul ABD 
(„all but dissertation“ - tedy 
„vše až na disertaci“), který je, 
myslím, srovnatelný s českým 
ti-tulem PhDr., protože co se 
týče počtu napsaných stran, tak 
jenom během zkoušek jste nap-
sali téměř celou knihu. V praxi 
tento neformální titul znamená, 
že jediné, co vás dělí od formál-
ního titulu Ph.D., ., je obhajoba 
disertační práce. Ve skutečnosti je 
před vámi ještě dost dlouhá cesta 
a někdo ji z mnoha důvodů, ať už 
f inančních nebo rodinných, vzdá 
před koncem. Asi podobně jako u 
nás, než začnete disertační prá-
ci psát, musíte provést rozsáhlý 
výzkum a sepsat návrh disertační 
práce (tzv. „thesis proposal“). 
Jedná se o zhruba desetistránko-
vý dokument, ve kterém popíšete 
myšlenku vaší práce, její cíle a me-
todiku, dosavadní výzkum v dané 
oblasti, váš originální přístup k prob-
lematice a zdroje, se kterými budete 
pracovat. Tento dokument bude 
procházet třemi komisemi a jen 
v případě, že bude schválen jako 
„neprůstřelný“, máte vyhráno. 
(I když ne tak docela. Klidně se 
vám totiž může stát, že než práci 
stihnete dopsat, vyjde k tématu 
kniha, která vše řekne za vás, a 
vy budete muset začít znovu od 
začátku. I takový je život.) Ob-
hajoba disertační práce je ústní, 
veřejná a je skutečně obhajobou. 
Od tří posuzovatelů vaší práce totiž 
předem neobdržíte písemný po- 
sudek, takže musíte být připra-

veni skutečně na všechno (tedy na 
různé otázky). Na druhou stranu 
i posuzovatelé vaší práce předem 
netušili, co je vlastně čeká, protože 
rozsah práce není pevně stano-
vený. Existuje pouze nepsané pra-
vidlo, že práce nad šest set stran je 
už „dost dlouhá“. Disertační práce 
se na Drew (a myslím, že je tomu 
tak všeobecně na všech americ-
kých univerzitách) jako mono-
grafie automaticky nevydávají. Ale 
někdy se stane, že určité naklada-
telství projeví o vaši práci zájem, 
pokud se jim z nějakého důvodu 
zalíbí váš rukopis. Vím, že několik 
absolventů Drew mělo to štěstí, 
včetně mě. 

Během psaní disertační práce 
jsem dostala možnost vyučovat na 
Drew University kurz černošské 
literatury v rámci programu 
černošských studií. Nakonec 
jsem vyučovala kurzy dva („obra-
zy černošských žen v literatuře“ 
a „otroctví v literatuře“) a ved-
la jeden tutoriál („Toni Morri-
son“). Byla to pro mě výjimečná 
z k u š e n o s t ,  k te ro u  j s e m p ř i j a l a 
s pokorou, ne proto, že jsem v té 
době ještě neměla dokončený dok-

torát, ale proto, že jsem si 
uvědomovala své postavení: byla 
jsem cizinka a navíc „jedna další 
běloška“, která vyučuje černošskou 
literaturu v rasově smíšené třídě. 
V českém prostředí, kde kategorie 
rasy nehraje doposud žádnou větší 
roli, bychom asi považovali debatu 
o tom, zda může běloch vyučovat 
černošská studia, za absurdní, ale 
ve Spojených státech amerických, 
v zemi s historií útlaku černochů 
a kooptace černošské literatury 
ze strany bílých akademiků je 
situace trochu jiná. Navíc témata 
zabývající  se diskriminací a ra-
sismem mohou v rasově smíšené 
třídě snadno vyústit v konf likt. 
Právě v kurzech černošské litera-
tury ve Spojených státech jsem 
si uvědomila,  jak zodpovědná je 
role učitele,  který by neměl být 
pouhou f igurou předávající  či  in-
terpretující  fakta, ale člověkem, 
který nutí studenty i  sám sebe 
vidět věci z mnoha úhlů pohledu 
a hledat onu společnou řeč, 
která přes všechny naše rozdíly 
nerozděluje.
                       Karla KOVALOVÁ 

JAK TO CHODÍ NA DREW UNIVERSITY

Great Hall - reprezentační sál univerzity.      Foto: archiv
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V roce 2011 se vedení filozofické 
f a k u l t y  roz h o d l o rozš í ř i t  m e z i -
národní aktivity také mimo zajmo-
vou sféru programu Erasmus. Svou 
roli zde sehrálo hned několik zásad-
ních skutečností, které bylo nez-
bytné v nadcházejícím období 
zohlednit. Především čtvrt století 
Evropskou unií budovaná interuni-
verzitní síť se jevila v řadě segmentů 
již značně přesycená a taktéž bu-
doucnost programu Erasmus nebyla 
a není stále ujasněna. Současně zde 
existovala nemalá poptávka ze strany 
některých našich pracovišť, zejmé-
na rusistiky, historie, ale i dalších, 
zaměřit navazování vědeckých 
a pedagogických kontaktů také 
směrem na východ, především do 
zemí bývalého Sovětského svazu. 
Tyto naše snahy úzce korespon-
dovaly také se zájmy České repub-
liky, která začala své hospodářské 
aktivity ve stále větší míře oriento-
vat právě do tohoto prostoru, jenž 
po období  ekonomické s tagnace 
v 90. letech minulého století zažívá 
rychlý hospodářský vzestup. 

Iniciátorem prvního kontaktu 
byl Generální konzulát České re-
publiky v Doněcku, který oslovil 
vybrané české vysoké školy, zda by 
nepodpořily výuku českého jazy-
ka pro komerční sféru na Doněcké 
státní univerzitě podnikání. Vzhle-
dem k tomu, že naše fakulta má 
s tímto typem studia dlouholeté 
zkušenosti, a od počátku jednání 
zde byla jasně avizována idea reci-
procity, navštívila delegace vedení 
fakulty a katedry slavistiky Doněck, 
kde podepsala smlouvu o vzájemné 
spolupráci obsahující mj. konkrét-
ní podmínky výměny pedagogů pro 
výuku komerční češtiny, ruštiny a 
ukrajinštiny. V rámci naplňování 
podmínek smlouvy navštívila v dub-
nu naši fakultu hlavní koordinátor-
ka mezinárodní spolupráce našeho 
ukrajinského partnera, dr. Irina 
Nikolajevna Sikorska. Cílem její 
návštěvy byla mj. také příprava pro-
jektu „Social and political transfor-
mations in V4countries and Ukraine:

past, present and future”, jehož par-
ticipantem je také naše fakulta.

Druhou, neméně zásad-
ní destinací, kam směřovaly 
internacionalizační snahy naší 
fakulty v uplynulém roce, byla 
Ázerbájdžánská republika. Podob-
ně jako v předchozím případě bylo 
inic iátorem bi laterá lních jedná-
ní mezi naší fakultou a Slovanskou

univerzitou v Baku Velv yslanectv í 
Če s ké re p u b l i k y v  Á ze rb á j d ž á -
nu, konkrétně velvyslanec Radek 
Matula, jehož úkolem bylo po 
navázání diplomatických vztahů 
mezi oběma zeměmi zprostředko-
vat také kontakty kulturní a 
vědecké. A byla to právě naše fakul-
ta, která jako první reagovala na 
výzvu Ministerstva zahraničních

Mezinárodní spolupráce mimo ERASMUS přináší 
první výsledky

Přednášku věnovanou České republice, Ostravě a možnostem studia na naší 
fakultě navštívila hned poprvé více než stovka zájemců. Prezentaci jsme poté 
museli ještě dvakrát „ reprízovat”.

Pracovní jednání na katedře slavistiky. V čele stolu její vedoucí, doc. Dr. 
Elchin E. Mehralijev, CSc.  
             Fota:  Kamal M. Abdullayev,  Adil Rajabli
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věcí, a jednoznačně deklarovala 
připravenost uzavřít partnerskou 
smlouvu o vědecké a pedagogické 
spolupráci. Oboustranně přínosná 
smlouva byla podepsána v Baku 
na počátku října loňského roku. 
Po její ratifikaci byl na základě 
předchozího ujednání MZV ČR 
finančně podpořen měsíční peda-
gogický pobyt dr. Vítězslava Vilímka 
na Slovanské univerzitě, naopak naši 
fakultu navštívila v únoru letošního 
roku ředitelka Centra českého jazyka 
a kultury Slovanské univerzity Mgr. 
Roza Šafijeva, která vedle pedago-
gických aktivit konzultovala na naší 
fakultě problémové okruhy spojené 
s dokončením své dizertační práce 
na téma ázerbájdžánsko-české fraze-
ologie. Od března do května pobýval 
na katedře slavistiky na stipendijním 
doktorandském studijním pobytu 
Mgr. Rashad Abbaszade, na konci 
května pak také jeho školitel, doc. 
dr. Elchin Eldar Mehralijev, CSc., 
vedoucí katedry slavistiky, který 
přijel mj. projednat společné vy-
dání ázerbájdžánsko-českého / česko-
ázerbájdžánského slovníku – prvního 
slovníkového díla svého druhu v historii. 
Ještě letos očekáváme příjezd také dalšího

z doktorandů... Současně s výměnou 
akademických pracovníků a 
doktorandů se slibně rozvíjí také 
spolupráce v oblasti navazujícího 
vzdělávání. V letošním roce si na 
naši fakultu podalo přihlášku pro 
obor český jazyk a literatura samo-

statně či v různých kombinacích 
pět absolventů bakalářského stu-
dia češtiny Fakulty mezinárod-
ních vztahů a regionálních studií 
Slovanské univerzity v Baku.
           
        Aleš ZÁŘICKÝ

Mezinárodní spolupráce mimo ERASMUS přináší 
první výsledky

Při podpisu smlouvy s rektorem Slovanské univerzity v Baku a předtím světovým 
dramatikem, prof. Dr. Kamalem M. Abdullajevem, DrSc. Profesor K. M. Abdullajev 
byl v roce 2012 navržen jako první Ázerbájdžánec na Nobelovu cenu (za literaturu).

Návštěva doc. Elchina E. Mehralijeva na naší fakultě v květnu tohoto roku, po jeho levici Mgr. 
Rashad Abbaszade.                                    Foto: Jana Bolková
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K nepsaným povinnostem zahraničních hostů patří na Ukrajině také návštěva 
památníků obětí válek. S Irinou N. Sikorskou v Parku leninského komsomolu na 
pahorku před tankem T 34/76

Přátelské přijetí u děkana Fakulty mezinárodních vztahů a regionálních studií, doc. 
Dr. Adila Rajabliho, CSc.

Společné jednání s velvyslancem ČR v Ázerbájdžánu, Jeho Excelenci Radkem Matulou (první 
zleva stojící), Mgr. Rozou Šafijevou, senátorem ČR a bývalým hejtmanem Olomouckého kraje 
ing. Martinem Tesaříkem (uprostřed) a rektorem SUB, prof. K. M. Abdullajevem.

 LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
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Odborná exkurze studentů psychologie 

Dne 2. a 3. května 2013 proběhla od-
borná psychologická exkurze studentů 
psychologie s názvem „Po příborských a 
vídeňských stopách Sigmunda Freuda“. 
První zastávkou našeho putování byl 
Příbor, kde se 6. května 1856 narodil Si-
gismund Schlomo Freud. V Příboře jsme 
navštívili jeho rodný dům, před nímž 
jsme spatřili měděnou repliku pohovky, 
na niž usedali jeho pacienti a svěřovali 
se do jeho péče. Samotný rodný dům byl 
vcelku malý, ale zato měl své velké kou-
zlo. Průvodcem nám byl totiž samotný 
S. Freud, který na sebe prozradil mno-
ho a co ne, to jsme našli na exponátech 
nebo ve skříňkách, v jejichž šuplících 
bylo vždy něco ukryto. S. Freud strávil 
v Příboře jen první tři roky svého života 
a poté se odstěhoval s rodinou do Vídně. 
Na Příbor však stále vzpomínal a ještě 
jednou se jako mladý hoch vypravil 
zpět do svého rodného města navštívit 
přítele. Při svém pobytu se zamiloval 
do jedné dívky, ale jeho láska zůstala 
bohužel nenaplněna. V Příboře jsme 
také neopomněli navštívit pamětní síň 
Sigmunda Freuda, v níž jsme získali 
přehled o Freudově životě, od jeho naro-
zení přes základní školu, cestu do Vídně, 
studium gymnázia, studium medicíny, 
jeho praxi, psaní nejdůležitějších prací až 
do jeho londýnské emigrace. V pamětní 
síni nás svým výkladem obohatil pan 
doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D., který 
shrnul základní události života slavného 
zakladatele psychoanalýzy a připomněl i 
jeho známý model vědomí-předvědomí-
nevědomí. Průvodkyně nám navíc nabíd-

V památníku S. Freuda v Příboře.               Foto: Dalibor Vaněk

večer do vinného sklípku, kde jsme měli 
nachystanou zajímavou ochutnávku 
moravských vín poutavě okomentovanou 
bodrým majitelem penzionu. V brzkých 
hodinách druhého dne naší exkurze jsme 
vyrazili k rakouským hranicím s cílem 
navštívit bydliště Sigmunda Freuda ve 
Vídni, kam se v roce 1859 odstěhoval. 
Freudova rodina se usídlila v jednom 
z bytů v slavné ulici Berggasse 19. Tento 
byt se později stal místem, kde S. Freud 
vykonával svou praxi a pořádal pravi-
delná středeční setkání, během nichž 
se setkával s A. Adlerem, W. Stekelem a 
mnoha jinými významnými osobnostmi 
psychoanalýzy. V expozici muzea jsme 
zhlédli převážně fotografie, protože S. 
Freud při své emigraci do Londýna odvezl 
všechen svůj majetek. Ve Vídni zůstalo jen 
vybavení vstupní haly a místnosti, kde se 
pořádala středeční setkání. A nesmíme 
také zapomenout na zrcadlo, do kterého 
se S. Freud díval, když pracoval dlouho 
do noci. Celá prohlídka muzea probíhala 
v anglickém jazyce, takže jsme si mohli 
osvěžit i naše jazykové dovednosti. Někteří 
z nás také navštívili nedalekou Freudovu 
zahradu. Zbytek času do odjezdu z Vídně 
jsme strávili procházkami po městě, prohlíd-
kou památek, nákupy či odpočinkem. 
V pozdních odpoledních hodinách jsme 
vyrazili zpět do svých domovů, obohaceni 
vzpomínkami na úžasný život a dílo za-
kladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda.
  
 Michaela ŠTĚPÁNOVÁ a Marian CIEŚLAR, 
,  studentka a student  FF   

la možnost prohlídky zrestaurovaných 
částí muzea, které nyní slouží pro účely 
různých akcí, svateb a zasedání. Ale to už 
jsme pomalu nasedali do autobusu a vy-
jeli směr Mikulov, kde jsme měli zajištěnu 
stravu, ubytování a „kulturní vložku“. 
Po trase jsme si ještě udělali krátkou za-
stávku v nádherném areálu zámku Led-
nice. Někteří z nás tuto zastávku využili 
pro prohlídku zámku, jeho obrovských 
zahrad, nebo k odpočinku, a ti sportovně 
založení, jako například naše úžasná 
paní sekretářka Libuše Staníčková a pan 
prof. PhDr. Karel Paulík, CSc., si doslova 
„zasprintovali” na vrchol zdejšího minare-
tu. Po prohlídce zámku a jeho areálu jsme 
odjeli do penzionu Venuše v Mikulově. 
Navečeřeli jsme se a ti, kteří měli zájem, šli

„PO PŘÍBORSKÝCH A VÍDEŇSKÝCH STOPÁCH SIGMUNDA FREUDA“

Pod dohledem S. Freuda v jeho rodném domě.                    Foto: Dalibor Vaněk
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V měsíci dubnu navštívil děkan 
filozofické fakulty prof. Aleš Zářický 
v doprovodu proděkana pro zahraniční 
vztahy a rozvoj doc. Marka Otiska 
a členky katedry dějin umění dr. Danie-
ly Rywikové University of Central Okla-
homa (UCO) v USA. UCO, založená 
v roce 1890, je nejstarší institucí 
poskytující vyšší vzdělání na území 
státu Oklahoma. Dnes tato státní, 
profesně a akademicky orientovaná 
univerzita nabízí 116 bakalářských 
a 58 navazujících magisterských stu-
dijních programů, jež navštěvuje více 
než 17 000 studentů, z toho přes 1 800 
studentů zahraničních. Cílem návštěvy 
bylo jednak prodloužení smlouvy mezi 
naší fakultou a UCO, zvážení možností 
projektové a vědecké spolupráce, ale i 
snaha „nalákat“ americké studenty ke 
studiu v Ostravě a zejména vyjednat 
nadstandardní podmínky pro studium 
studentů naší fakulty na UCO (po-
drobnosti naleznete na portal.osu.cz 
– Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta 
> Zahraniční vztahy > Vyjíždějící stu-
denti). Již v tuto chvíli je možno kon-
statovat, že všechny cíle náročné cesty 
se podařilo splnit a první američtí stu-
denti oficiálně deklarovali svůj záměr 
zahájit svá studia v Ostravě již v ná-
sledujícím akademickém roce.

Vedení UCO připravilo ostravské delegaci 
náročný program, který byl naplánován téměř 
na minuty, a který byl narušen pouze 
naším nezaviněným opožděným příletem 
do Oklahomy. I přes neplánovanou noc 
strávenou v letištním hotelovém komplexu 
v Detroitu američtí hostitelé neslevili z 
předem pečlivě připraveného plánu, jemuž 
dominovaly pracovní schůzky a jednání 
jak s představiteli jednotlivých fakult – dr. 
Richardem Bernardem, děkanem Jackson 

College for Graduate Studies (fakulty 
magisterských studijních programů), 
děkanem Fakulty svobodných umění, 
dr. Gary Stewardem, proděkanem Peda-
gogické fakulty (College of Education 
and Professional Studies) dr. Bryanem 
Dukem, tak s vedením univerzity a sená-
tu, zejména se senátorem prof. Jamesem 
W. Mockem, prorektorem pro studium 
dr. Williamem Radkem a v neposlední 
řadě také s rektorem, dr. Donem Betzem. 
S velkým zájmem se setkaly také naše 
přednášky a setkání s vyučujícími i stu-
denty na katedrách dějin umění, filozo-
fie a politologie, a v neposlední řadě pro 
nás velmi informačně přínosná návštěva 
u regenta státu Oklahoma pro terciál-
ní vzdělávání dr. Blaka Sonobe, který 
hovořil o vzdělávacím systému v USA a 
o autonomii vysokých škol, akreditacích 
a struktuře terciálního vzdělávání státu 
Oklahoma.

Kvůli náročnému programu bohužel 
nezbylo mnoho času k poznávání Okla-
homy, nicméně k „povinným“ bodům 
programu patřila návštěva památníku 
bombového útoku na vládní adminis-
trativní budovu (Alfred P. Murrah buil-
ding) v Oklahoma City, ke kterému došlo 
19. dubna roku 1995, prohlídka muzea 
westernového kulturního dědictví (Na-
tional Cowboy and Western Herritage 
Museum) nebo historického muzea 
v Oklahoma City. Obě instituce věnují své

UCO... UNIVERZITA OD ČERVENÝ ŘEKY

Univerzitní campus je situován v Edmondu, předměstí Oklahomy, a studentům 
poskytuje veškeré zázemí a komfort, včetně stravování, ubytování, výuky i 
možnosti trávení volného času a zábavy.

zleva: dr. Richard Bernard, dr. William Radke, rektor UCO dr. Don Betz, prof. Aleš 
Zářický a doc. Marek Otisk.                 Fota: Daniela Rywiková
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stálé expozice dějinám a kultuře 
státu Oklahoma, historii divokého 
západu, stejně jako obdivuhodné 
kultuře a umění původních obyvatel i ev-
ropských přestěhovalců, kteří postupně 
indiánské osídlení zcela vytlačili. 
Neděli, prakticky jediný volný den 
celé naší návštěvy, využil náš hostitel 
dr. Richard Bernard k výletu do kul-
turního centra indiánů kmene Chicka-
saw, původních obyvatel Oklahomy, 
jejichž současní potomci na vlastní 
náklady vybudovali areál vzdáleně po-
dobný našim muzeím v přírodě s rep-
likami originálních budov a indiánské 
vesničky, stálou expozicí věnovanou 
historii kmene Chickasaw a jeho 
kultuře, řemeslu a umění. 

Američtí hostitelé i lidé, s nimiž jsme 
měli možnost se setkat v průběhu naší 
návštěvy v Oklahomě, nejen neustále 
deklarovali velký zájem o bližší a in-
tenzivní spolupráci s naší fakultou, ale 
také už naznačovali konkrétní možnosti 
vědecko-pedagogického propojení 
našich odborníků a mnoho oklahom-
ských studentů se více než intenzivně 
zajímalo o možnost studia v Ostravě. 
Zdá se, že by tato návštěva mohla po-
moci otevřít zajímavé pole působení pro 
mnohé členy naší akademické obce.
                                  Daniela RYWIKOVÁ 

UCO... UNIVERZITA OD ČERVENÝ ŘEKY

Indiánská vesnička v areálu kulturního centra a muzea kmene Chickasaw.

Centrum Oklahoma City.

Oklahomský národní památník a muzeum stojí v místě zřícené budovy. Symbolická brána s 
číslicemi 9:01 představuje přesný čas výbuchu. Při bombovém útoku zahynulo 168 lidí včetně 19 dětí.

Old North Tower z roku 1892 je nejstarší bu-
dovou UCO v areálu univerzitního campusu.
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V dubnových LISTECH FF OU 
uveřejnil proděkan doc. Malura článek 
o bilancích a perspektivách hodnocení 
vědy. Dávám mu za pravdu, že by se 
měli naši vědecko-pedagogičtí pra-
covníci zaměřit usilovněji k tomu, aby 
výstupy jejich badatelské činnosti byly 
uveřejňovány v prestižních, meziná-
rodně uznávaných periodikách, resp. 
publikovány v prestižních nakladatel-
stvích. Že to není jednoduché ani pro 
již zkušené a ve svém oboru respekto-
vané vědce, vím z vlastní zkušenosti. 
A co teprve pro ty, kteří ještě své jmé-
no v oboru nemají? Vím však také, 
že o zařazení publikace do edičních 
programů vyhlášených nakladatel-
ských domů v cizině, resp. do pres-
tižních periodik, ne vždy rozhoduje 
skutečná kvalita, ale i okolnosti, ma-
jící s vědou jen málo společného. 
Mohl bych jmenovat hned několik 
zahraničních, velmi renomovaných 
nakladatelství vědecké literatury, 
kde vám vydají kdejaký vědecký 
nedodělek, jen když si to dobře za-
platíte. Zkrátka i ediční činnost je 
business, i tam hrají peníze svou roli. 
Nebo jste tak naivní a nevěříte, že 
v redakční a ediční činnosti nefun- 

guje rozvinutý lobbing? 
S čím ovšem nemohu souhlasit, 

je Malurův přezíravý postoj k peri-
odikám a knižním publikacím vy-
dávaným samotnými univerzitami. 
Dlouhodobou strategií se naopak musí 
stát pěstovat intenzívně vydavatelskou 
činnost univerzit (jak je tomu ostatně 
v řadě evropských i mimoevropských 
zemí). Jde jen o to, aby si univerzita 
získala svou vydavatelskou činností 
skutečnou vědeckou prestiž. Signum 
prestiže se neuděluje, to se musí vydřít 
poctivou a excelentní prací. Na rozdíl 
od Malury si nemyslím, že je lepší „bo-
dovat“ v již zavedených periodikách. 
Za racionální, s vizí dlouhodobého 
efektu vidím skutečně kvalitní a ex-
celentní vědecké výstupy publiko-
vat také v univerzitních časopisech 
a monografiích prostě proto, aby-
chom se k této prestiži a excelenci 
co nejdříve dopracovali. Nezdá se 
mi, že bychom k tomu nesměřovali. 
Vycházím-li ze zkušeností svého 
vědního oboru, mohu prohlásit, že 
např. monografie, resp. další knižní 
publikace, vydané naší univerzitou, 
jsou ve své většině vysoce hodnoceny, 
recenzovány v domácích i zahraničních 

V čem jsou naše „jistoty“ ?
periodikách. Nejednou jsem byl na 
různých celonárodních  grémiích 
svědkem toho, že jsou vydávány za dobrý 
příklad toho, jak lze vydávat kvalitní, i po 
typografické stránce vysoce hodnocené 
knihy. Některé z publikací naší univer-
zity, jmenovitě např. Biografický slovník 
Slezska a severní Moravy (25 svazků), 
Historická encyklopedie podnikatelů (2 
svazky), příp. Kulturně historická en-
cyklopedie  Slezska a severovýchodní 
Moravy patří k nejčastěji citovaným pub-
likacím (u BSSSM až několik set ročně 
doma i v zahraničí). Je-li pravdou, že 
univerzitní publikace budou v reformo-
vaném systému hodnocení  mít „šanci“ 
získat v příslušné žánrové  kategorii až
o několik desítek bodů méně než v tzv.
prestižních periodikách, pak je to jen 
další důkaz o nesmyslnosti a kon-
traproduktivnosti tohoto typu hodno-
ticího systému. Takže Malurův závěr, že 
„jestlže  jsme se dosud mohli alespoň 
zčásti spolehnout na naši fakultní ediční 
činnost, pro budoucnost to nebude 
žádná jistota“, nemohu než považovat 
za nerozumný, kontraproduktivní a de-
mobilizující. Udělejme vše pro to, aby to 
naše jistota byla. 

                                    Milan MYŠKA

Nejmladší částí studovny Filozofické fakulty je studovna romanistiky. Původně fungovala samostatně, později byla připojena ke stávající 
studovně FF. Celkový přívětivý dojem dotváří nový světlý nábytek a balustráda. Je to nejzazší část komplexu studovny FF, kde je klid a 
právě toho studenti hojně využívají ke studiu publikací přímo na místě.

V současné době tato studovna obsahuje téměř čtyři tisíce knihovních jednotek, jsou to španělské, francouzské, portugalské, rumunské, 
italské a latinské knihy, časopisy a noviny. Bohatý knižní fond studovně věnoval mimo jiné Francouzský institut v Praze, ale i samotný 
španělský král Juan Carlos. Na žádost bývalé paní děkanky doc. Evy Mrhačové podpořil studium romanistiky velkorysou zásilkou knih. 

Na balustrádě naleznete španělskou a francouzskou beletrii v originále a latinské knihy – zejména klasická díla a slovníky. Španělská a 
francouzská beletrie se půjčuje ze studovny domů na celý měsíc.

V dolní části studovny je pak nejvíce zastoupena španělská a francouzská literatura, italská a rumunská pouze okrajově. Najdete zde 
slovníky (ze španělštiny například Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, z francouzštiny Le grand Robert de la langue 
française nebo Encyclopaedia universalis), encyklopedie, učebnice, francouzskou literaturu pro děti a jiné naučné knihy v jednotlivých 
románských jazycích.

Srdečně zveme nejen všechny studenty romanistiky, ale i ostatní zájemce o románskou kulturu.
Eva MALÁ

Studovna romanistiky – příběh pokračuje

Ze studovny.                        Foto: Jiří Plešek Ze studovny.        Foto: Jiří Plešek

 LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
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Ohlédnutí za vydařeným Sportovním dnem OU 
na Rešovských vodopádech a hradu Sovinci 

Pěší turistika se stále řadí k vyhledá-
vaným sportovní aktivitám, žádaným 
v rámci pestré nabídky pohybových ak-
tivit Sportovního dne Ostravské univer-
zity. Letošní turistická trasa nás zavedla 
do romantické oblasti Nízkého Jeseníku, 
kde se v roklinatém údolí říčky Huntavy, 
uprostřed lesů, stranou hlavních ko-
munikací ukrývá národní přírodní 
památka Rešovské vodopády. Ač nepatří 
k nejznámějším ani nejmohutnějším, 
rozhodně se řadí k nejpůsobivějším, ze-
jména při jarním tání, kdy je vyšší průtok 
vody, a proto jsou právem považovány za 
jedny z nejhezčích vodopádů na našem 
území. 

Výchozím místem naší trasy byla 
obec Tvrdkov, ležící osm kilometrů od 
Rýmařova.  Převážně dámské osazenstvo 
zájezdu, zahrnující rovněž skupinu nea- 
kademických pracovnic Filozofické fakul-
ty OU, se pod vedením pořadatelského 
týmu z katedry tělesné výchovy Pedago-
gické fakulty vydalo poklidným údolím 
Tvrdkovského potoka, který se postupně 
zařezává do údolí a následně vlévá do 
říčky  Huntavy.  Po soutoku pozorujeme 
zvětšující se přívaly vody, které mají za 
následek skokovou změnu rázu toku.

V památníku S. Freuda v Příboře             Foto: Dalibor VANĚK

nejatraktivnější částí trasy, je dech-
beroucí  přehlídkou působivých 
kaskád, vodních peřejí a úchvatných 
vodopádů. Peřejnatý úsek Huntavy 
je zde přístupný díky značnému 
počtu dřevěných mostů, lávek a 
schodišť, které všem návštěvníkům 
umožňují obdivovat a vychutnat 
si tuto jedinečnou přírodní scené-
rii. Romantickou atmosféru mís-
ta umocňují zbytky středověkého 
hrádku, tyčícího se nad vodopády a 
v jejich blízkosti stojícího vodního 
mlýna, dnes již nefunkčního. Trasa 
dále vedla sluncem prozářenou kra-
jinou a probouzející se jarní přírodou 
do nedaleké malebné osady Rešov 
a pokračovala lukami a listnatými 
lesy do osady Valšovský důl. Odtud 
už následovalo pozvolné stoupání 
do cíle naší trasy, obce Sovinec, k její 
stejnojmenné hradní dominantě, jejíž 
prohlídku si většina účastníků nene-
chala ujít. Posezení s kolegyněmi z 
ostatních fakult ve venkovní hradní 
restauraci bylo příjemnou tečkou za 
vydařenou sportovní akcí posledního 
dubnového dne. 
            Jana  BOLKOVÁ 

Silný vodní proud přechází do hluboce 
zaříznutého kaňonovitého údolí s dlou-
hou soutěskou. Tento úsek je určitě

Rešovské vodopády.               Foto:  Tomáš  Václavek

Účastnice zájezdu z FF .             Foto: Šárka  Nohelová
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Co je štěstí? Je to ta muška jenom 
zlatá, která mihne křídly a uletí? Je 
opravdu štěstí tak vrtkavé a pomíjivé? 

Štěstí pro mě představuje spoko-
jenost. Spokojenost nejenom se se-
bou samým, ale i s okolím. Člověk má 
dělat to, v čem se cítí být uspokojen, 
tedy šťasten. Šťastní jsme také, když 
se nám něco daří, nejšťastnější lidé 
na světě jsou ženy při narození dítěte, 
studenti po těžkých zkouškách a lidé, 
kteří něco vyhrají. 

Dle svého okolí vnímám fakt, že 
štěstí mají lidé spojené s bohat-
stvím, tedy s majetkem. Pokud je 
štěstí opravdu závislé na hmotných 
věcech, tak proč dnešní společnost 
plná blahobytu se stále cítí méně 
šťastná? Proč se stále více a více 
prodávají knihy, jak dosáhnout štěstí, 
jak dosáhnout blahobytu? Je smutné, 
že se stáváme vyspělou společností 
a šťastni si pořád nepřipadáme. Mu-
síme hledat radu u jiných, v knihách, 
které nám vesměs řeknou to, co by si 
měl člověk uvědomit sám. Štěstí se 
nedá naučit, nebo na ně čekat, mu-
síme jít štěstí vstříc. 

A to je to, co chybí v dnešní době. 
Nevážíme si života, největšího daru, 
který nám byl poskytnut. Toužíme 
po věcech, jež mají jiní, a přitom si 
nevážíme toho, co máme. Stále chceme 
více, a tím sami sebe ničíme. Nutíme se 
do věcí, ze kterých nepociťujeme žádné 
uspokojení. Studujeme, pracujeme a 
přitom se z toho netěšíme. Děláme 
věci, protože to po nás vyžadují ostatní. 

Štěstí vůbec není tak prchavé, 
jak se zdá. Stačí dělat jen to, co nás 
naplňuje nebo dokáže učinit náš život 
smysluplnějším. Žít tak, abychom se 
nebáli ráno vstát a říct „jaké mám štěstí 
být tu dnes“. Možná to zní jako hloupé, 
neustále opakované klišé, ale místo 
stěžování bychom se měli zamyslet a 
uvědomit si, že štěstí je stále s námi od 
narození a je jenom na nás, jestli ho ne-
cháme proplout mezi prsty nebo zač- 
neme díky němu žít. 

Jak zmínil Balzac „Největším štěstím 
člověka je, když může žít pro to, zač by 
byl ochoten zemřít.“

Kateřina BEEROVÁ
studentka FF OU

nebo za života tehdy ještě žijících starších 
členů pražské židovské obce, mimo jiné 
také uvěznění představitelů obce, včetně 
proslulého rabbiho Löwa.
 Vázaná, 152 str., DPC 350 Kč
Teorie masového šílenství - Hermann Broch 
- 23.5.2013 
Brochova Teorie masového šílenství je 
souborem jeho prací z let 1939 až 1946, které 
chtěl vydat v americkém exilu, kam díky 
Jamesi Joycovi uprchl před Hitlerem, roku 
1951, překazila mu to však smrt. S oporou 
o soudobé nejnovější poznatky z filosofie, 
psychologie, sociologie a politologie chce 
ukázat na filosoficko-psychologické příčiny 
masového šílenství probíhajícího v totalit-
ních státech nejen fašistického, ale i komu-
nistického typu. Nezůstává však u konsta-
tování pouhých příčin a nastiňuje cestu, jak 
proti masovému šílenství, jehož nebezpečí 
nutně nevymizí ani smrtí diktátora, účinně 
bojovat. Navýsost aktuálně pro nás mohou 
znít Brochova slova, že při neustále nutné 
obraně demokracie před totalitarismem 
„se masy nikdy nenechají odbýt prázdnou 
sebechválou demokracie“ a že jalovými 
„tirádami je ženeme pouze tam, kde se jim 
nabídnou konkrétní, i když strašné cíle, 
tedy do armády fašismu“. Přeložil Milan 
Váňa. Vychází v edici Europa.
 Vázaná, 538 str., DPC 595 Kč
 
Homosexualita v v dějinách české 
kultury - Martin C. Putna - 18.6.2013
Kniha představuje první souborné zpraco-
vání tématu homosexuality v české kultuře, 
konkrétně v literatuře, výtvarném umění, 
divadle a filmu. České osobnosti, díla a 
fenomény jsou přitom vždy vztahovány 
k obecnějším tendencím euroamerické 
kultury a jsou analyzovány metodami vy-
cházejícími z vývoje příslušných disciplín 
světové vědy. Ve čtrnácti monografických 
kapitolách jsou zde shromážděny dosud 
méně známé či jen částečně reflektované 
poznatky o homoerotickém cítění či přímo 
homosexualitě v díle jednotlivých českých 
umělců. Až na výjimky jsou v centru po-
zornosti díla přispívající k formování no-
vodobé homosexuální identity a vnímaná 
v homosexuální komunitě jako kanonická. 
K této práci se sdružili čeští (nebo v Če-
chách žijící) badatelé různých huma-
nitních oborů, většinou střední a mladší 
generace, pod vedením literárního a kul-
turního historika Martina C. Putny. Vy-
chází v edici Historie.
 Brožovaná, 496 str., DPC 450 Kč
http://www.academia.cz/homosexualita-
v-dejinach-ceske-kultury.html
                            Připravila Eva MRHAČOVÁ

 ŠTĚSTÍ 
Nelidskost - Nicolas Grimaldi - 14.5.2013
K tomu, aby se projevila nelidskost, jejímiž 
nejkřiklavějšími formami jsou válečné 
zločiny a masakry, stačí jen nerozpoznat 
ve druhém svého bližního. Tuto svou pra-
covní hypotézu o banalitě nelidskos-
ti se autor snaží ověřit na příkladech od 
antických autorů přes Shakespearovy 
postavy či francouzskou revoluci po ma-
sakry 20. století. Zastává názor, že nelid-
skosti se nedopouští jen několik málo 
zrůdných jedinců, nýbrž ti nejobyčejnější 
lidé, pokud mají příležitost. Před našimi 
temnými stránkami nás ve svobodné 
demokratické společnosti uchrání jedině 
vzájemná tolerance pojatá jako sdílení 
odlišnosti. Přeložila Helena Beguivinová.
Vychází v edici Galileo.
Vázaná, 128 str., DPC 265 Kč 
Václav Vavřinec Reiner - Pavel Preiss
 - 14.5. 2013
Monografie předního znalce českého 
a středoevropského barokního umění 
prof. Preisse věnovaná jednomu z 
nejvýznamnějších malířů této epochy 
mnohonásobně přesahuje autorovu práci 
z roku 1970. Preiss chronologicky a velmi 
detailně sleduje životní osudy a dílo  Vác-
lava Vavřince Reinera, stejně jako dobový 
historický i myšlenkový kontext, z něhož 
jeho dílo vyrůstalo a těžilo, a zohledňuje 
moderní poznatky o tomto umělci. Vlast-
ní text doprovází oddíl dokumentace, 
který soustřeďuje všechny známé archivní 
doklady k životu a uměleckým dílům Rei-
nera, stejně jako kritický soupis malířových 
fresek, oltářních obrazů, olejových skic k 
freskám a obrazům, portrétů, kabinetních 
obrazů, kreseb a rytin vytvořených podle 
Reinerových předloh. V katalogu nechybí 
ani obrazy nezvěstné, neověřitelné či díla 
Reinerovi dříve mylně připsaná. 
Dva svazky v pouzdřě, 1200 str., DPC 2 650 Kč
 
Anonymní hebrejská kronika v raně 
novověké Praze - Avraham David
 - 23.5.2013 - Omezený náklad
Překlad rukopisu, který byl poměrně 
nedávno objeven izraelským badatelem 
Avrahamem Davidem a v roce 1993 vy-
dán v hebrejštině a anglickém překladu. 
Neznámý autor líčí historii pražské 
židovské obce od roku 1389 (kdy došlo 
v Praze k velkému židovskému pogromu) 
do doby prvních Habsburků na českém 
trůně. Těžištěm vyprávění zůstává Praha 
a České království, ale autor nepomíjí ani 
širší kontext významných evropských 
událostí. Detailnější a zvláště zajímavé je 
vyprávění v druhé části díla, kde autor líčí 
události odehrávající se za jeho života

 LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
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Centrum pro hospodářské a sociální 
dějiny Filozofické fakulty Ostravské uni-
verzity v Ostravě ve spolupráci s Filolo-
gicko-historickou fakultou Akademie 
Jana Długosze v Częstochowé  (Wydział 
Filologiczno-Historyczny Akademii 
Jana  Długosza  w  Częstochowie) 
uspořádali mezinárodní vědeckou kon-
ferenci Vzdělanec nad hranicemi „pro-
vincionality“-  první z cyklu konferencí 
Vzdělanec v provincii, která proběhla ve 
dnech 25.–26. dubna 2013 v kongresovém 
centru GONG v Dolní oblasti Vítkovic. 
Konference se konala u příležitostí os-
lav významného životního jubilea prof. 
PhDr. Milana Myšky, DrSc., dr.h.c.

První konferenční den slavnostně 
zahájil vysokoškolský pěvecký sbor Ostra-
vské univerzity v Ostravě. Pod vedením 
sbormistra Jana Spisara a Jana Štěpánka 
zazněly skladby Piotra Pałky, Thomase 
Luise de Victoria, Zdeňka Lukáše, Leoše 
Janáčka, Jakoba G. Handla a dalších. 
Následovalo slavnostní odhalení busty 
Milana Myšky, jejímž autorem je Zdeněk 
Pala, a společný přípitek pana děkana FF 
OU Aleše Zářického, prof. Milana Myšky 
a jeho vnučky Markéty a vnuka Kryštofa.

Úvodní konferenční blok byl věnován 
všeobecným a syntetickým tématům. 
Se svými příspěvky vystoupili domácí 
i zahraniční hosté: Jiří Štaif (UHSD FF 
UK) Metodologická invence a neprovin-

Dušan Škvarna (UMB Banská Bystri-
ca) Slovenský vzdělanec v 19. století; 
Sławomir Gawlas (Uniwersytet War-
szawski) Inteligencja prowincjonalna 
w Rzeczpospolitej Polskiej przed po-
wstaniem inteligencji (XVI-XVIII wiek).

Další konferenční bloky nesly 
název Inteligence v provincii jako 
společenská skupina a její struk-
tury I.–IV. a pokračovaly i druhý 
konferenční den. Své příspěvky 
přednesli: Lumír Dokoupil ve spolu-
práci s Petrem Kadlecem (oba CHSD 
FF OU) Středoškolský profesor daleko 
od centra – pedagog, badatel, veřejný 
činitel; Andrea Pokludová (CHSD FF 
OU) Profesní peripetie představitelů 
svobodných povolání na přelomu 19. 
a 20. století; Aleš Zářický (CHSD FF 
OU) Technická inteligence; Lukáš Fa-
sora (HÚ FF MU) Dělnický aristokrat, 
vzdělanec, byrokrat… K jedné prob-
lematické sociální kategorii v českých 
zemích do r. 1914; Ludmila Neslád-
ková (CHSD FF OU) Žena v Moravské 
Ostravě a na okraji ostravsko-karvinské 
průmyslové aglomerace na přelomu 19. 
a 20. století; Jana Geršlová (EF VŠB-
TUO) Ženy, které čtou, jsou nebezpečné 
(obchodnice a podnikatelky).

cionální regionalismus Milana Myšky; 
Petr Kadlec (CHSD FF OU) Inteli-
gence, intelektuálové či vzdělanci? K 
terminologii a definici pojmů; Krzysz-
tof Czajkowski (AJD w Częstochowie) 
Pomiędzy stolicą a prowincją: topografia 
losów i przygód „człowieka myślącego”; 

Vystoupení Vysokoškolského pěveckého sboru  OU.
            Foto: Mariana Stonišová

Auditorium konference - prof. Myška s  chotí  - 1. řada  zleva.
            Foto: Mariana Stonišová

Konference Vzdělanec nad hranicemi „provincionality“. 
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Vzdělanec v provincii, který si klade za 
cíl přinést nové poznatky k působení 
vzdělaných mužů v „provinciích“, míní 
analyzovat proměny jejich postojů 
k centru a otevírá témata vážící se k 
vzorům chování a jednání dané sociální 
skupiny, bude po vydařené první části 
(z pohledu účastníků i organizátorů) 
pokračovat v roce 2014 v Polsku.   
       Mariana  Stonišová
                             studentka FF OU

dia do stolicy. Kariery absolwen-
tów cieszyńskich szkół średnich 
żydowskiego pochodzenia w 2 poł. 
XIX i na pocz. XX wieku; Jiří Jung 
(CHSD FF OU) Aristokratický salon 
na periferii – návštěvníci a hosté 
knížat Lichnowských na zámku v 
Hradci; Milan Hlavačka (HÚ AV ČR, 
v. v. i) Mé virtuální setkání s Mila-
nem Myškou. Závěrečné slovo patřilo 
prof. M. Myškovi Cyklus konferencí

Druhý konferenční den zahájil 
Radim Macháň s příspěvkem Zrod 
moderního důstojníka; Hana 
Šústková (CHSD FF OU / Archiv 
Vítkovice, a. s.) Mezigenerační 
kontinuita inteligence na provin-
cii; Radoslav Daněk (CHSD FF OU 
/ AMO) „Skladatelé zkamenělé 
hudby“ v Ostravě. Provinční město 
jako tvůrčí výzva pro architekta; 
Antonie Doležalová (NF VŠE Praha) 
Být mecenášem vzdělance na pro-
vincii; Marek Rembierz (Uniwer-
sytet Śląski w Katowicach, Insty-
tut Nauk o Edukacji w Cieszynie) 
Filozof wśród pedagogów na pro-
wincji – uczestnictwo Kazimierza 
Twardowskiego w Wykładach Uni-
wersyteckich Towarzystwa Pedago-
gicznego Księstwa Cieszyńskiego 
i jego kontakty z Towarzystwem; 
Marzena Bogus (Akademia im. Jana 
Długosza w Częstochowie) Inteli-
gencja „od czarnej roboty” czyli rola 
nauczycieli szkół elementarnych w 
modernizującym się społeczeństwie 
Śląska Cieszyńskiego w 2 połowie 
XIX i na początku XX wieku; Jiří 
Němec (HÚ FF MU) Katolický te-
olog a historik Eduard Winter: 
sudetoněmecký vzdělanec v prv-
ní  republ ice ;  Stefan Król  (Peda-
gogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w Cieszynie) ve spolupráci s Janu-
szem Spyrou (Akademia im. Jana 
Długosza w Częstochowie) Na stu-

V pátek 3. května 2013 se ve studentském klubu Ostravské univerzity 
STUDENTOFF v Reální ulici uskutečnilo neformální Setkání mladých 
historiků, kterého se zúčastnili studenti a absolventi historických oborů z 
olomoucké, opavské a ostravské univerzity. Cílem této nezávislé akce bylo 
umožnit představitelům nejmladší generace českých historiků navázat 
vzájemné kontakty a vytvořit platformu pro diskusi o dění v oboru. Debata 
se týkala celé řady tematických okruhů, a to jak metodologických otázek, 
tak především praktických problémů současné historické vědy. Podle 
mínění účastníků by se tento počin mohl stát základem tradice pořádání 
podobných akcí v budoucnu.

       
Ondřej KOLÁŘ

Slezské zemské muzeum – Památník II. světové války

Mladí historici  rokovali 

 LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Konference Vzdělanec nad hranicemi „provincionality“. 

Z jednání konference.          Foto: Mariana Stonišová

V  t a b u l c e  T O P  1 5  p r a c o v n í k ů 
F F  p o d l e  R I V u  ( L i s t y  F F  O U , 
d u b e n  2 0 1 3 ,  s .  5 )  o m y l e m  v y -
p a d l o  j m é n o  d r .  A .  P o k l u d o v é . 
S e  1 3 5 , 7 0 8  b .  j í  p a t ř í  m í s t o  z a 
P .  K l a d i w o u  a  p ř e d  J .  A l  S a -
h e b e m .  Z a  t o t o  n e d o p a t ř e n í  s e 
o m l o u v á m . 

J a n  M A L U R A

O p r a v a  T O P  1 5 
p r a c o v n í k ů  F F 
podle RIVu 
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„Tradice a literatura“ 

Katedra romanistiky Filozofické 
fakulty OU ve spolupráci s Velvy-
slanectvím Francie, Filozofic-
kou fakultou Univerzity Karlovy, 
sdružením vysokoškolských učitelů 
francouzštiny Gallica, Alliance fran-
çaise Ostrava, Centrem kultury a 
vzdělávání Moravská Ostrava, p.o. 
a klubem Fiducia má čest upořádat 
ve dnech 26.- 29. června 2013 druhý 
ročník překladatelské dílny a festi-
valu Literatura a současnost. 

Dílna je určena vysokoškolským 
studentům, kteří se překladu již 
věnují a mají zájem intenzivně 
pracovat pod vedením předních 
překladatelů z francouzštiny a do 
francouzštiny. Pracovní skupiny 
povedou například nejznámější 
překladatelka současného fran-
couzského románu Jovanka 
Šotolová, překladatel románu a ne-
jen současného dramatu Petr Chris-
tov, filozof a překladatel Josef Fulka 
a básník, esejista a překladatel z 
francouzštiny i do francouzštiny Petr 
Král. Cílem dílny je přispět k tomu, 
aby se budoucí literární překladatelé 
zdokonalili ve svých dovednostech, 
ale také vytvořit co nejširší dialog 
zaměřený na kvalitu překladu mezi 
francouzštinou a češtinou a na jeho 
perspektivy. 

Tématem letošního ročníku je 
současná literatura v konfron-
taci s tradicí. Na přání studentů i 
překladatelů dílnu rozšiřujeme o 
dvě nové pracovní skupiny: překlad 
nebeletristických textů o literatuře 
a překlad do francouzštiny. 
Přihlášeno je čtyřicet studentů 
z hlavních českých univerzit (FF 
OU, UK, MU, UPOL a JČU) a 
skupinka začínajících literárních 
překladatelů z Francie. 

Festival má za cíl dát projektu co 
nejširší kulturní rozměr. Všechny

a básníka Bertranda Schmitta, který 
je rovněž spoluautorem první mono-
grafie o Janu Švankmajerovi zabývající 
se souborně celým Švankmajerovým 
dílem; o (ne)možnosti divadelního 
překladu (Petr Christov) a o filo-
zofickém pohledu na dílo Marcela 
Prousta (Josef Fulka, jenž je mimo 
jiné jedním z našich předních znalců 
tohoto autora). Proběhne také de-
bata s vydavateli světového i českého

akce proběhnou v češtině, jed-
na přednáška bude do češtiny 
tlumočena. Letošní vydání festivalu 
bude zarámováno filmem. Na úvod 
promluví Petr Král o poezii a překladu 
a přednášku doplní o ukázky z filmů 
francouzské klasiky, následovat bude 
projekce filmu s titulky Anny Ka-
reninové. Na programu jsou další 
přednášky: o surrealismu a tradici, 
v podání filmaře, literárního publicisty

Petr KRÁL                      Foto: Wanda Heinrichová

Dílna a festival Literatura a současnost 2:

I N V E S T I C E  D O  R O Z V O J E  V Z D Ě L Á V Á N Í

Hlavní host Literatury a současnosti 2 Petr KRÁL – básník, esejista, překladatel; 
píše v češtině a ve francouzštině. Napsal desítky básnických sbírek, je rovněž au-
torem próz (poslední s názvem Medové kuželky) a esejů o literatuře, malířství, fil-
mové grotesce či fotografii. Kromě osobních děl publikoval mj. francouzsky několik 
antologií české poezie, jež jsou vysoce ceněny. P. Král v rámci dílny povede skupinu 
zaměřenou na překlad do francouzštiny; u příležitosti festivalu promluví o poezii, 
„tom zvláštním dobrodružství”, o jejím překladu a o filmu jako prostoru pro poezii.
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komiksu u nás Ivanem Stablem a 
Aude Brunel. Poslední odpoledne 
festivalu bude outdoorové: hos-
té dílny a několik ostravských 
umělců zvou všechny zájemce 
na putování-čtení-happening „z 
povrchu dovnitř, z centra peri-
ferií ven“, „za místy a časem znovu 
nalezenými“,  věnované M. Prou-
stovi.  Jakkoli  je to velmi ne-
ostravský autor, vycházka má za cíl 

totéž, co je právě pro Prousta, který 
byl mimo jiné bystrým a jemným 
pozorovatelem krajiny, hluboce 
příznačné: najít. Festival uzavře 
projekce dokumentu Vzdor básníků, 
jako pocta nedávno zesnulým 
básníkům a výjimečným osob-
nostem české kulturní scény Janu 
Vladislavovi a Prokopu Voskovci 
(film spolurežíroval náš host B. 
Schmitt).

Účelem Literatury a současnosti 
je ukázat, že Ostrava se zcela 
přirozeně etabluje jako významné 
kulturní centrum ČR s nenapodo-
bitelnou atmosférou. Kolegy i stu-
denty z Filozofické fakulty OU na 
všechny festivalové akce srdečně 
zveme. 

Organizátoři dílny a festivalu 
upřímně děkují vedení Filozofické 
fakulty OU za čas a pozornost, jež 
akci po celou dobu příprav věnuje a 
jejichž význam je naprosto zásad-
ní. 

L i t e r a t u r a  a  s o u č a s n o s t  2  j e 
součástí  projektu CZ.1.07/2.3.00/
35.0053 Svět vědy - záhadný i 
zábavný.

     
           Mariana KUNEŠOVÁPřednáška Josefa Fulky o překladu filozofických textů v klubu Fiducia.

       Foto: archiv katedry

Dílna a festival Literatura a současnost 2:
„Tradice a literatura“ 

Hlavní host festivalu, celosvětově nejhranější žijící dramatik Fernando Arrabal, 
na kapotě auta v inscenaci své hry Hřbitov aut.              Foto: archiv katedry
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„Tradice a literatura“ 

Přednáška Josefa Fulky o překladu filozofických textů v klubu Fiducia.                  Foto: archiv katedry

Dílna a festival Literatura a současnost 2:

Program festivalu Literatura a současnost 2 – Tradice a literatura

STŘEDA 26. 6. 2013

17.30, FF OU      přednáška PETRA KRÁLE: Poezie a překlad s ukázkami z filmů francouzské klasiky
19.30, Minikino   Film a překlad: Láska (režie: M. Haneke, české titulky: A. Kareninová)

ČTVRTEK 27. 6.
17.00, Fiducia   přednáška BERTRANDA SCHMITTA: Surrealismus, hledání mezi revoltou a tradicí
19.00, Fiducia    přednáška PETRA CHRISTOVA: Proč (ne)překládat pro divadlo

PÁTEK 28. 6.
17.00, Fiducia   přednáška JOSEFA FULKY: Filozofie a Marcel Proust
19.00, Fiducia   debata s IVANEM STABLE a AUDE BRUNEL: Tradice, literatura a světový komiks v Čechách

SOBOTA 29. 6.
15.30, Prokešovo náměstí  Místa a čas znovu nalezené: putování-happening 
19.30, Fiducia   Poezie a film: projekce dokumentu Vzdor básníků (B. SCHMITT – P.A. SAUVAGEOT)
                                 s úvodním slovem B. SCHMITTA

S výjimkou projekce v Minikině je vstup na všechny akce je zdarma.




