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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Nejvýznamnější sochaři antického Řecka

ŘECKO lII. / Práxitelés
PRÁXITELÉS (kol. 390–340 př.n.l.)
vešel do dějin sochařství jako tvůrce prvního ženského aktu. Do té doby byl zpodobňován pouze chlapecký akt (kúros),
ženské sochy vždy halil chitón.
Tuto tradici zlomil až Práxitelés, který
svou krásnou modelku a milenku, hetéru Frýné, zobrazil jako Afrodítu, bohyni
lásky a krásy. Velká mramorová Afrodíté
pro chrám v městě Knídos byla prvním
a nejslavnějším ženským aktem v antickém sochařství. Originál se nedochoval,
sochu známe z mnoha římských kopií. Afrodíté Knidskou reprodukujeme podle kopie uchovávané ve Vatikánských muzeích.
Druhou nejznámější sochou slavného antického sochaře je Hermés s malým
Dionýsem. Patří k nejcennějším odkazům
antiky. Originál nalezen v Olympii a v malém muzeu v Olympii jej také dnes můžeme obdivovat. Práxitelův Hermés, socha
v elegantním pohybu, je mladicky krásný,
má dokonale harmonické proporce. Pravá
ruka, která zřejmě ukazovala malému Dionýsovi hrozen vína, chybí.
U obou soch, které zde reprodukujeme, vytváří propracovaná drapérie skvělý
kontrast k dokonale hladkému tělu.
Podle publikací J. Pijoan, Dějiny umění 2 a J.Boardmann, Řecké umění připravila
Eva MRHAČOVÁ
Fota: J. Pijoan, Dějiny umění 2
www.greciaclasica.org

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

OSTRAVA!!! rodinné stříbro

Smetanovo náměstí 3104/8A,
Ostrava – Moravská Ostrava

NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ
Do divadla půjdeme kvůli soše jen výjimečně. A už vůbec ne služebním vchodem.
Budova divadla Antonína Dvořáka v Ostravě, dnes jedna ze dvou scén Národního divadla moravskoslezského, zosobňuje sama
o sobě složitou historii. Od svého založení
a otevření roce 1907, kdy měla ještě neobarokní podobu podle projektu vídeňského
architekta Alexandra Grafa, se v ní koncentrovala kromě zákulisních čachrů kolem zadání stavby také otázka národnostní:
přestože divadlo bylo financováno městem,
hrálo se v něm do konce 1. světové války
německy. V mladém československém státě
získalo divadlo přídomek Národní a moravskoslezské. Po dalším politickém převratu
bylo třeba – a nejen z provozních důvodů –
potlačit měšťanský vzhled a budovu opatřit
monumentálním klasicizujícím průčelím.
Dodnes je tato přestavba průčelí podle projektu Václava Tymicha z 50. let zachována.
Národní divadlo moravskoslezské
Tehdy bylo divadlo znovu přejmenováno
a jeho „patronem“ se stal Zdeněk Nejed- ní rekonstrukce pod vedením architekta
lý. V 60. letech se odehrála předposled- Iva Klimeše. V jejím závěru byla právě u
služebního vchodu osazena socha Letící
stroje (nebo jinak Pegas, 1971) od Vladimíra Janouška. Fantaskní objekt z kované
a svařované oceli patří k progresivní vlně
české sochařské produkce, která mohla
být v Ostravě v uvolňujícím se klimatu 60.
let zastoupena kromě Janouška i dalšími
jeho druhy z pražské sochařské školy Josefa Wagnera (M. Chlupáč se dvěma realizovanými díly, Z. Palcr pouze s neférově
zamítnutou realizací). Ač se Janouškovi
dařilo opakovaně spolupracovat s architek-

V. Janoušek: Letící stroje

tem Klimešem, nepodařilo se jmenovanou
plastiku umístit na příhodnější místo. Takže
pohledu běžného divadelního návštěvníka
zůstala skryta.
Osudy dalších Janouškových kovových
plastik v Ostravě jsou neradostné – nezbyly
po nich ani základy: jedna stála na Ústředním hřbitově před budovou krematoria,
druhá ve dvoraně České pojišťovny. Možná
proto, že nevyhověly estetickému cítění politické normalizační garnitury, možná proto, že byl jejich materiál dobře zaplacen ve
sběrných surovinách.
Marie ŠŤASTNÁ

Fota: Marie Šťastná

Pokyny pro formátování příspěvků
Příspěvky prosíme odevzdávejte ve formátu MS® Word libovolné verze (DOC, DOCX), případně v OpenOffice® libovolné verze (ODT)
nebo ve formátu RTF. U formátování příspěvků zásadně nepoužívejte pro zarovnávání textu mezerník. Pro začátek nového odstavce
použijte tabulátor. Velikost a typ písma nejsou důležité. Chcete-li použít kurzivu nebo tučné písmo, použijte toto formátování ve svém
dokumentu. Pokud Váš text obsahuje zvláštní znaky z cizích jazyků, napište, prosím, k textu dovětek s upozorněním. U fotografií uvádějte jméno autora.
Příspěvky do srpnového čísla zasílejte e-mailem na adresu listyff@osu.cz nejpozději do 18. 8. 2011.
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Igor KITZBERGER a Zdeněk STUCHLÍK

v galerii Na Půdě

Filozofická fakulta se rozhodla oslavit 20. výročí svého vzniku také vernisáží děl dvou známých osobností našeho regionu.
Dne 27. dubna byla v galerii Na Půdě zahájena výstava sochařských děl významného českého sochaře Igora Kitzbergra, autora
insignií naší filozofické fakulty, o nichž jsme psali v předcházejícím čísle Listů FF, a obřích fotografií prof. Zdeňka Stuchlíka,
nově zvoleného děkana Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, známého českého astrofyzika, který se
stal i významným českým fotografem. Přinášíme Vám fotoreportáž z vernisáže této dvojvýstavy.

slávy, my máme
Prof. S. Urbanová zahajuje výstavu foto- Jako mají jinde Síň slávy
grafií, doc. E. Mrhačová připravena zahá- „pohovku slávy“! Významné hosty už
tradičně fotografujeme na této červené
jit sochařskou část výstavy
pohovce. Dnes na ní sedí fotograf světového jména prof. Jindřich Štreit, který
poctil vernisáž svou přítomností
Tři významní čeští fotografové,
zleva prof. Stuchlík, prof. Birgus
a prof. Štreit

Igor Kitzberger a jeho Boj o kuličku, jedno z nejznámějších sochařových děl
Fota: Tomáš Rucki
Sochařská výstava trvala jen krátce, 14 dní. Za tu dobu ji navštívily stovky studentů a také řada zájemců neakademiků. Kdo jste to
nestihli, tak třeba za dalších 20 let...
Eva MRHAČOVÁ
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Vzpomínka na to, jak probíhalo dne 9. 7. 1991
v České národní radě schvalování zákona
o zřízení nových univerzit
Do Prahy jsme byli pozváni poslankyní
Moserovou, předsedkyní školského výboru
ČNR, tři – prof. Hubáček, předseda přípravného výboru univerzity, doc. Bernatík, garant budování nové pedagogické fakulty a já jako garantka přípravy filozofické fakulty. Vyjeli jsme ve dvě hodiny ráno
plni napětí. Věděli jsme, že řada poslanců
je proti zřízení nových univerzit a vehementně přemlouvají ostatní, aby hlasovali
proti…
Kdykoli vidím televizní přenos z poslanecké sněmovny, vzpomenu si na to.
jak jsme onoho památného dne seděli
v první řadě prázdného parlamentního
balkónu…
Jednání sněmovny zahájila přesně
v 9 hodin předsedkyně České národní rady
JUDr. Dagmar Burešová. Úvodní slovo si
vzal ministr školství prof. Petr Vopěnka.
Hovořil o tom, že celou záležitost dlouze a pečlivě vážil a až poté, co podrobně
prostudoval jednotlivé projekty i jejich
personální zajištění, nabyl „hlubokého
přesvědčení o tom, že nové univerzity
přispějí k obecnému posílení vzdělanosti
u nás.“
V poslanecké sněmovně jsem byla
poprvé, a tak mne velmi udivilo, jak se
poslanci chovali: přicházeli pozdě, zcela
otevřeně se hlasitě bavili a ministra, který podrobně charakterizoval každý z pěti
návrhů na zřízení nové univerzity, vůbec
neposlouchali. („Podle čeho budou asi
hlasovat, když je charakteristika jednotlivých projektů, kterou podává ministr, vůbec nezajímá,“ pomyslela jsem si.)
Po ministrovi vystoupila paní poslankyně Moserová se zprávou, že všechny
výbory ČNR zákon doporučily k přijetí.
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(S úlevou jsme to vyslechli, vždyť ve většině výborů ČNR jsme osobně vystoupili,
představili projekt a požádali o podporu.)
Jako první se do zahájené rozpravy přihlásila poslankyně Krejčová. Podrobila
návrh na zřízení nových univerzit zdrcující kritice. Prohlásila, že budeme mít úroveň střední školy, že nebudeme schopni
pěstovat žádnou vědu apod. Končila slovy
„Navrhuji návrh odmítnout!“ – (Ovládl
nás bezmocný hněv. Rok poctivé dřiny na
projektu, studium zahraničních projektů,
projekt prošel přísnou oponenturou pracovníků jiných univerzit. Žádné pohrdání,
žádné úsměšky a urážky si nezasloužíme!
Řídím se myšlenkou filozofa Bolzana,
že výroky a názory politiků by měly být
důsledně zaznamenávány, po letech by se
k nim lidé měli vracet a podle toho tyto
politiky velmi přísně hodnotit. Pečlivě
jsem proto zaznamenala doslovně hlavní
myšlenky některých politiků a po dvaceti
letech je znovu prezentuji. Nechávám na
čtenáři těchto řádků, aby si o těchto politicích a jejich dnešních funkcích udělal
názor sám.)

Poslanec Jiří Payne: „Některé z těchto nově zakládaných univerzit mají mít dvě
až tři fakulty. Poněkud už to překvapuje,
protože tradice středověkých univerzit
byla založena na tom, že univerzita měla
sedm fakult. Ono založit univerzitu není
snadné. Podařilo se to Karlu IV., nepodařilo se to panu profesoru Masarykovi,
zřejmě se to podaří našemu panu ministru Vopěnkovi… Mně je líto těch studentů,
kteří se na tyto školy přihlásí…, protože je
nepochybně čeká nezaměstnanost… Ptám
se, proč tolik potřebují tyto školy název
univerzita?“ („Bože můj, člověk s takovou demagogií sedí v poslanecké sněmovně?“ pomyslela jsem si.)
Poslanec Andrej Gjurič: „Je velmi
jednoduché souhlasit, být novými otci vlasti. Jenom v blahé nevědomosti můžeme
učinit to, co se po nás žádá… Budovaná
univerzita v Ostravě má mít velmi příznivou kvalifikační strukturu, 13 profesorů
a 48 docentů. Kdo je kdy habilitoval?
Nedovedu si představit, kde by se po devastaci vysokoškolské výuky… vzalo tolik
skutečných osobností… Na co si to tu hrajeme?“ (V duchu jsem si řekla: „A odkud
se vzali docenti a profesoři na stávajících
vysokých školách? Vždyť tento poslanec
neví o vysokých školách vůbec nic.“)
Poslanec Ladislav Jakl: „Více univerzit více ví. Ale žerty stranou. Tento
zákon není výsledkem nějaké analýzy, ale
jen emancipační snahy jednotlivých regionů… Nic tak tragického se nestane, když
dnes tento zákon neschválíme, když ho
neschválíme ani za týden, ani za měsíc…“
(Komentovali jsme to na balkoně tak, že
kontroverzní lidé s extrémními názory by
neměli mít rozhodovací právo…)
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Poslanec Jan Kalvoda: „Není dost
věcných argumentů pro to, aby tyto vybrané vysoké školy nesly název a statut
univerzity… Stavím se po bok těch, kteří
vystupovali proti… Myslím, že to nepřispěje k rozvoji vzdělanosti a kultury v regionech… Jsme svědky porevolučního
naivismu…“ (Dnes si říkám, zda bychom
neměli pana Kalvodu, který později musel politiku opustit, když se přišlo na to,
že používá titul, který nemá, pozvat, představit mu fakultu a požádat jej o omluvu.)
Jako balzám na duši zněla v této dusivé atmosféře slova dalších poslanců.
Poslankyně Jana Ryšlinková: „V Paříži kromě Sorbony je deset univerzit…
Každé větší město ve Francii, stejně jako
v Anglii a v USA, má svou univerzitu.
Všechny vznikly během posledních dvaceti let. To, že na Západě v poslední době
vznikla taková obrovská spousta univerzit regionálního charakteru, má svůj důvod. Dnešní společnost má jiné potřeby
než středověká. Školy nejsou dobré nebo
špatné tím, jak je naplánuje Česká národní rada, ale jak budou pracovat, jaké lidi
k sobě dokáží přitáhnout, a to všechno
může ukázat pouze čas...“
Poslanec Josef Hejsek: „Mnohým studentům, pokud nevzniknou univerzity jinde
než v Praze, bude univerzitní studium znemožněno právě kvůli vysokým nákladům.
Je zde reálný předpoklad, že studenti, kteří
vystudují v určitém regionu, také v tomto
regionu zůstanou. A to není zanedbatelné… Argument o snížené úrovni pokládám
za falešný, protože univerzity budou vznikat z už stávajících vysokých škol. Možná,
že univerzity, které vzniknou, dosáhnou
v budoucnosti i daleko větší proslulosti
než ty s dlouhou tradicí… Sídlo vysoké
školy bylo vždy centrem vzdělanosti, centrem pokroku a kultury. Lze předpokládat,
že takovými centry se stanou i sídla nově
vzniklých univerzit. To pak bude mít přímý
dopad na rozvoj celého regionu.“
Poslanec Vladimír Čech: „Nějakou
dobu jsem působil jako herec na Ostravsku. Vím, jaká je tam průměrná populace. Jsem přesvědčen o tom, že jestliže
tam vzniknou univerzity, může to regionu
jen prospět. Region to pozvedne v otázce
vlastního sebevědomí. Přítomnost studentů v těchto místech udělá něco takového,
co se dá těžko popsat, co způsobuje úplně
jiné klima. Některé argumenty, které zde

použil pan poslanec Payne, považuji za
krajně demagogické.“
Poslanec Jan Květ: „Snaha zakládat
nové univerzity se po listopadu 89 objevila jako přirozená reakce na omezování
rozvoje vysokých škol v předcházejících
letech. Naší země se prakticky nedotkla
vlna zakládání nových regionálních univerzit, která v západoevropských zemích
a v Severní Americe proběhla před 20 či
30 lety. Tyto nové univerzity byly na počátku slabé a neúplné, ale dnes jsou již významnými středisky vzdělávání. Pro tento
proces mají naše nově navrhované univerzity často i lepší předpoklady než mnohé
tradiční vysoké školy. Dosavadní vysoké
školy jsou namnoze stále ještě zatíženy kádrovou politikou minulého režimu.“
Na závěr rozpravy vystoupil znovu
ministr školství prof. Vopěnka. Z jeho
projevu vyjímám: „Především se musíme
vrátit do Evropy, kde systém mnoha univerzit je. Naši studenti musejí mít stejnou
šanci, jakou mají studenti na Západě. …
Vysokoškolský duch nepanuje dosud ani
na školách klasických, ani na Univerzitě
Karlově… Chtěl bych vás znovu poprosit,
abyste možnosti neuzavírali, ale otevírali.“
Ve 14.55 byla rozprava uzavřena. Sněmovna se začala připravovat k hlasování.
Nastala historická chvíle. Do sálu vstoupila televize. V 15.20 pronesl předsedající známou formulku: „Kdo je pro návrh
vládního zákona o...“
V 15.23 bylo hlasování ukončeno. 109
poslanců hlasovalo pro, 63 bylo proti, 28
se zdrželo hlasování.

9. červenec

1991

Uběhlo 20 let. Filozofické fakultě
OU můžeme dát tuto stručnou charakteristiku:
l. Ze 114 jejích pedagogů je téměř 90
profesorů, docentů a nositelů titulu Ph.D.,
tedy plně kvalifikovaných vysokoškolských učitelů. Zbývající dokončují doktorská studia.
2. Fakulta postupně získala v přísném
hodnocení Akreditační komise České vlády již 11 doktorských studií. Takřka všechny katedry dnes nabízejí studentům celou
triádu vysokoškolského studia – studium
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bakalářské, navazující magisterské a doktorské.
3. Fakulta úspěšně akreditovala celou
řadu oborů, které se nikdy předtím v Ostravě nestudovaly, např. francouzštinu,
španělštinu, latinu, filozofii, dějiny umění,
dějiny kultury, psychologii a další.
4. Fakulta má bohatou a oboustranně
fungující síť smluvních vztahů se zahraničními univerzitami a vykazuje jedny
z nejvyšších zahraničních studentských
mobilit v ČR.
5. Fakulta vykazuje velmi bohatou vydavatelskou činnost a prokazuje tak svou
myšlenkovou bohatost.
6. Naši absolventi, zvláště absolventi
jazykového studia, vstupují bez problémů
do zaměstnání.
7. Fakulta velmi přispěla ke zvýšení
úrovně vzdělanosti v regionu.
Ale humanitní fakulta, to není jen
akreditovaná výuka, věda, výzkum a zahraniční styky. Humanitní fakulta, to jsou
i nezbytné „přesahy“, jak říká prof. Hilský. FF OU stačila za 20 let vyvinout řadu
takových „přesahů“:
Již 18 let pěstuje děkanský přednáškový cyklus Setkání s osobností, kam jsou
zvány významné osobnosti naší doby,
má vlastní výstavní síň Na Půdě, kde se
konají fotografické výstavy (vystavovali
Štreit, Stuchlík, Sulovský, ale třeba i studenti anglistiky a germanistiky), má své
dvě adoptivní děti v Ugandě, jimž hradí
školné a lékařskou péči, již 7 let se zde
dají lektorsky studovat „exotické jazyky“
japonština, čínština, arabština, romština;
a konečně – už rok vydává své vlastní
periodikum Listy FF sloužící k vzájemné
informovanosti, ale i k inspiraci. K velmi
důležitým „přesahům“ patří fakt, že se podařilo vybudovat v historické části města
penzion pro hosty fakulty.
S některými poslanci, kteří „tenkrát“
hlasovali proti zřízení nových univerzit,
jsem se po čase setkala. Když jsem jim
sdělila, jaké nové obory máme akreditovány, jak pokračujeme v růstu kvalifikace
i vydavatelské činnosti, došlo na rozpačité
úsměvy a krčení rameny. Nejlépe to vyjádřil někdejší náměstek ministra školství
Fr. Kozel: „No, já jsem rád, že jsem se
mýlil.“
Doc. PhDr. Eva MRHAČOVÁ, CSc.
první děkanka FF OU

Na tomto místě budou v průběhu roku otiskovány i další články vážící se k zakládání jednotlivých oborů FF i celé fakulty. Pište!

5

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Mladé bohemistky se zúčastnily

soutěže STUDENT A VĚDA
V pondělí 9. května 2011 se uskutečnil
I. celostátní ročník lingvistické sekce soutěže Student a věda, konané v rámci XII.
mezinárodního setkání mladých lingvistů
v Olomouci. V aule Filozofické fakulty
Univerzity Palackého postupně vystoupilo se svými příspěvky patnáct studentů
bakalářských a magisterských studijních
programů, kteří reprezentovali celkem
sedm českých univerzit. Fakulty, které do
soutěže vyslaly své studenty, měly zároveň svého zástupce v porotě (za Filozofickou fakultu OU zasedla v porotě autorka
této zprávy), nestranný dohled nad průběhem a hodnocením soutěže zajišťovala
předsedkyně poroty doc. Mirjam Fried,
Ph.D., z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.
Filozofickou fakultu OU na soutěži
zastupovaly tři studentky českého jazyka

a literatury. Lucie Machálková zaujatě
promluvila na téma Přechylování příjmení jako jazykovědně-společenský problém
současnosti, Barbora Valná vystoupila
s poutavou prezentací Řeč dětí v předškolním věku.
Bc. Eliška Vejrychová, vítězka letošní
studentské vědecké konference katedry
českého jazyka FF OU, získala v soutěži čestné uznání a její pečlivě zpracovaný
příspěvek nazvaný Změny vlastních jmen
v letech 1945-1948 a problém českého
nacionalismu bude publikován v recenzovaném časopise Bohemica Olomucensia,
v edici Linguistica Juvenilia.
Všem jmenovaným studentkám patří
dík za ochotu zúčastnit se soutěže v době
příprav na státní závěrečnou zkoušku a za
důstojnou reprezentaci naší fakulty.
Ilona ADÁMKOVÁ

Eliška Vejrychová získala v soutěži
Student a věda čestné uznání
Foto: Ilona Adámková

Exkurze katedry dějin umění a kulturního dědictví –

KUTNÁ HORA 2011
Mezi 10. a 12. květnem se uskutečnila odborná exkurze studentů a učitelů katedry dějin
umění zaměřená na památky staroslavné Kutné
Hory a jejího okolí. Výpravy se zúčastnil také
pan děkan, doc. Zářický, a kolegové a doktorandi z Ústavu dějin umění partnerské Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě. První zastávkou v náročném programu byl
empírový zámek Kačina, jehož autentický
exteriér i krásné interiéry s unikátní knihovnou
jsou trvalým lákadlem nejen pro turisty, ale
také pro filmaře.

Empírový zámek Kačina
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Památku zcela odlišného charakteru představuje románský kostel sv. Jakuba (60. léta
12. století) v obci Jakub. Je unikátní zejména
jedinečným souborem exteriérových soch, jimiž je osazeno průčelí. Dalším cílem naší výpravy byla prohlídka jedinečné kubistické vily
v nedalekých Libodřicích, kterou nechal jako
své sídlo mezi léty 1912 a 1914 postavit místní
velkostatkář Adolf Bauer. Autorem luxusního,
ale i přesto intimně a příjemně působícího sídla postrádajícího nabubřelost a nevkus obdobných dnešních sídel ve stylu „podnikatelského
baroka“, je Josef Gočár.

Josef Gočár:
kubistická vila v Libodřicích

Kostel sv. Jakuba
v Jakubu u Kutné Hory

II

Jan Kotěra:
renovovaný zámek Mandelíků
Vyvrcholením prvního dne byla návštěva dalšího luxusního podnikatelského sídla –
zámku v Ratiboři. Jeho dnešní podoba je výsledkem přestavby starší vily místní podnikatelské rodiny Mandelíků. V roce 1910 pozvali
bratři Mandelíkové architekta Jana Kotěru,
který novou podobu zámku pojal jako moderní
panské sídlo s trojkřídlou kompozicí s centrální
kupolí a s alegorickými sochami Hmoty a Ducha v průčelí od Jana Štursy. Zámek, v současné době v soukromých rukou, funguje pod
názvem Chateau Kotěra jako exkluzivní hotel
s autentickými interiéry a restaurací, o jejíž
vynikající kvalitě jsme měli možnost se sami
přesvědčit.
Druhý den naší exkurze byl věnován pouze Kutné Hoře a jejím jedinečným památkám.
Nemohla proto chybět návštěva Muzea stříbra
v Hrádku, jehož budova je sama o sobě unikátem a příkladem pozdně středověkého šlechtického městského sídla významného rodu Smíšků z Vrchovišť, jenž je nedílně spjat s dějinami
pozdně středověké Kutné Hory a dobýváním
stříbra. Součástí muzea je rovněž prohlídka
středověkého důlního díla a tak nám nezbylo,
než si obléci bílé havířské „kutny“ a sfárat do
středověkého dolu Osel, jehož největší hloubka činí asi 600 metrů pod zemí. Tak hluboko
jsme naštěstí nemuseli, a i když jsme oproti
středověkým havířům byli vybaveni přílbami
a elektrickými svítilnami, představa tvrdé práce prakticky ve tmě, v několika set metrové
hloubce a v úzkých a někdy pouze něco málo
přes metr vysokých chodbách osvětlených bludičkami z lojových kroužků středověkých svítilen, naháněla husí kůži.

Návštěva nejstaršího kutnohorského městského tzv. vysokého kostela sv. Jakuba byla
proto skutečným balzámem. Dnešní podoba
kostela je výsledkem řady středověkých adaptací, nicméně interiér je jedním z nejkrásnějších příkladů tzv. lineární gotiky u nás. Unikátní jsou rovněž sedile – původní dřevěné
chórové lavice z 90. let 15. století s originální
řezbářskou výzdobou. V Čechách se dochovaly pouze tři kusy těchto středověkých sedilí,
z toho dvě právě v chrámu sv. Jakuba.

Nejstarší kutnohorský kostel – sv. Jakuba
Další zastávkou na procházce Kutnou
Horou byl Vlašský dvůr – sídlo mincmistra
a místo, kde se razil slavný stříbrný pražský
groš. Z původní architektury sídla, které dal
honosně přestavět Václav IV., se bohužel dochovaly pouze fragmenty. Mezi nejkrásnější
ale jistě patří jedinečný polygonální arkýř kaple sv. Václava, jenž je jedním z příkladů dvorského tzv. krásného stylu v gotické architektuře kolem roku 1400 u nás.

květen 2011

projektované geniálním architektem Benediktem Riedem, ale rovněž celková originální
koncepce chrámu, jež představuje v rámci středoevropské pozdní gotiky unikát. Zajímavou
analogií k pražskému chrámu sv. Víta je mimo
jiné také fakt, že podobně jako pražská katedrála, také sv. Barbora se dočkala svého dokončení až na počátku 20. století. Závěr náročného
dne někteří nadšenci strávili v nedávno otevřené Galerii Středočeského kraje.
Závěrečný den započal volnějším tempem
v nedalekém Sedlci prohlídkou areálu cisterciáckého kláštera, v jehož zdech dnes sídlí tabákový velkovýrobce Phillip Morris. Společnost
v areálu kláštera otevřela pro veřejnost Muzeum tabáku, kde se návštěvník může seznámit
nejen s historií a technologií výroby tabákových výrobků, ale může také navštívit výrobnu
cigaret přímo v továrně, což bylo, pro kuřácké
návštěvníky, zároveň zajímavé i trýznivé.
Součástí prohlídky areálu je i překrásný
barokní refektář v historické budově kláštera přestavěné J. B. Santinim na počátku 18.
století. V roce 1708 byla Santinim rovněž dokončena rekonstrukce zchátralého, původně
gotického, chrámu Nanebevzetí Panny Marie, jehož unikátní průčelí nápadně připomíná
slavnou sedleckou monstranci, ukrytou mnichy
před husity ve zdech klášterního kostela. Součástí areálu byla rovněž pohřební kaple – dnešní kostnice, jejíž bizarní makabrózní výzdoba
je tvořena výlučně z lidských kostí. Nabízí
jedinečný prostor k zamyšlení nad pomíjivostí
života a pozemských statků. Řečeno povzdechem středověkého básníka: „Ach, marná sláva světa je křehká a pomíjivá věc, stejně i krása
a moc, čest i moudrost a ostatní radosti světa
se ve smrti zhroutí…“
Daniela RYWIKOVÁ
P.S. Velké poděkování za bezchybné zorganizování exkurze a za udržování dobré nálady
patří dr. Jiřímu Jungovi!

Vlašský dvůr – sídlo mincmistra

Před vstupem do stříbrného dolu Osel
v Kutné Hoře

Po návštěvě Vlašského dvora následoval
krátký přesun k baroknímu chrámu sv. Jana
Nepomuckého postavenému v polovině 18.
století podle projektů architektů F. M. Kaňky
a K. I. Dientzenhofera a dále k jednomu z nejkrásnějších chrámů v Čechách vůbec, ke kostelu sv. Barbory. Gotickou katedrálu, stavěnou
z peněžních darů kutnohorských měšťanů i havířů začala stavět parléřovská huť v roce 1388.
Svou velkolepostí, architektonickou kvalitou
i uměleckou výzdobou měl chrám demonstrovat ekonomickou sílu i politické ambice stříbrného města, jež za vlády Jagellonců směle
soutěžilo s Prahou. Úchvatné jsou nejen nekonečné linie kroužené klenby halového trojlodí

Chrám sv. Barbory
Fotografie: Marie Šťastná
a www.kutnahora.cz
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JAPONSKO aneb

CO V PRŮVODCI NENAJDETE
Uprostřed letošního dubna, krátce po
tragických přírodních a následně technických katastrofách v Japonsku, měli
účastníci neformální přednášky Barbory
Seidlerové možnost nahlédnout z půdy filozofické fakulty OU do exotického světa
japonské kultury a životního stylu. Barbora Seidlerová se posledním letadlem, které
v březnu odstartovalo z tokijského letiště
před jeho přechodným uzavřením, vrátila
po necelých sedmi letech z Japonska zpět

do České republiky, resp. k nám na severní Moravu, odkud pochází.
Do Japonska odcestovala Barbora
jako studentka nejprve za studiem jazyka, ale po dvou letech na jazykové škole
se rozhodla pokračovat dále ve vzdělání
v oblasti turismu na JTB Travel and Hotel College patřící cestovní kanceláři Japan Travel Bureau. JTB se specializuje na
poskytování služeb zahraničním turistům
přijíždějícím do Japonska a čerstvou ab-

solventku plynule hovořící japonsky i anglicky přijala do řad svých zaměstnanců.
Barbora se proto mohla se zájemci o japonskou kulturu podělit o autentické zkušenosti z práce v typické japonské firmě
(mezi více než 200 zaměstnanci byly pouze tři cizinky), ze života řadového tokijského obyvatele a samozřejmě také z kruhu japonských přátel a jejich společenského života. Vedle charakteristiky úpravně
úhledného zevnějšku japonské společnosti, její oddané pracovitosti a vzácného
umění hostit poodhalila také mnohé skryté
rozpory, jako je například krize rodinných
vztahů či odvrácené stránky patriarchálního modelu společnosti. Vyprávění zajímavě ilustrovaly fotografie z vlastního archívu autorky. Jelikož ve vymezeném čase
nebylo zdaleka možno zodpovědět všechny dotazy z řad přítomných, bylo setkání
s japonskou kulturou uzavřeno příslibem
dalšího pokračování: katedra anglistiky
a amerikanistiky bude Barboru Seidlerovou hostit v říjnu či listopadu 2011 znovu.
Těšíme se na Vaši účast.
Renáta TOMÁŠKOVÁ
Barbora Seidlerová při přednášce
Foto: Petra Barešová

Exkurze studentů ROMOLOGIE na Liščinu
V pátek 29. dubna 2011 navštívili studenti seminářů Historie a kultura Romů
a Uvedení do romologických studií Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
– Komunitní centrum Liščina v Ostravě
(http://www.vzajemnesouziti.estranky.
cz/clanky/kc-liscina.htm) v rámci exkurze, kterou nabídli sami pracovníci tohoto zařízení. Komunitní centrum, které je
součástí občanského sdružení Vzájemné
soužití, se nachází v jedné z ostravských
lokalit ohrožených sociálním vyloučením
a jeho posláním je nabízet dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let prostor
pro trávení volného času, pomáhat jim

v jejich životě a ovlivňovat jejich životní
styl a hodnoty.
Tři pracovnice tohoto zařízení, Věra
Kanalošová, Elena Židková a Kateřina
Szczygielová provedly studenty po centru, které je umístěno v provizorní stavební
unimobuňce propůjčené Magistrátem
města Ostravy. Během svého výkladu
představily nejrůznější aktivity, do kterých se mohou děti a mládež zapojit, a rovněž povyprávěly o svých zkušenostech
s každodenní prací s dětmi, ale také s dospělými, a o řešení aktuálních problémů,
se kterými se obyvatelé lokality potýkají.
Jan KNEJP

Jedna z mnoha akcí pořádaných KC Liščina
Foto: publikace Úklid na Liščině, Vzájemné soužití 2009
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LITERATURA A SOUČASNOST
Ostravu navštíví přední čeští
překladatelé-romanisté a celosvětově nejhranější žijící dramatik
Fernando Arrabal.
Katedra romanistiky Filozofické fakulty OU ve spolupráci s Velvyslanectvím
Francie, Maison d´Europe et d´Orient (Paříž), Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, Alliance française Ostrava a sdružením vysokoškolských učitelů francouzštiny Gallica pořádá v Ostravě od středy 22.
do soboty 25. června 2011 dílnu literárního
překladu z francouzštiny do češtiny Literatura a současnost (próza, drama).
Dílna je určena vysokoškolským studentům z celé ČR, kteří se překladu již
věnují a mají zájem zdokonalit se v něm
pod vedením předních českých překladatelů. Akce má za cíl vytvořit celorepublikový
dialog zaměřený na kvalitu překladu vůbec
a na perspektivy jeho vydávání u nás. Takovýto dialog v ČR prozatím zcela chybí.
U příležitosti „Dílny“ proběhnou také
přednášky osobností, které patří k našim
nejvýznamnějším překladatelům – Anny
Kareninové, Jiřího Pelána a filozofa Josefa
Fulky, debata se zástupci známých nakladatelství Host, Garamond a Fra, projekce,
putování Ostravou, happening, autorské
čtení a setkání se dvěma současnými francouzskými spisovateli. Jedním z nich bude
prozaik, básník a nejhranější žijící dramatik celosvětově, mimo jiné zakladatel tzv.
Hnutí Panika, Fernando Arrabal.
Workshop i doprovodný program (obojí zaměřené na drama) jsou zapojeny do celoevropského projektu Europe of Theatres
s centrem v Paříži. Účelem akce je ukázat,
že se Ostrava zcela přirozeně etabluje jako
významné kulturní centrum ČR s nenapodobitelnou atmosférou a může být dějiš-

těm nosných setkání na celonárodní i na
mezinárodní úrovni. Proto je součástí akce
mimo jiné „výstup na haldu Ema“ ve společnosti Fernanda Arrabala a ostravských
umělců a spisovatelů.
Kulturní program akce je určen jak vyučujícím a studentům, tak široké veřejnosti. Až na setkání s alžírským spisovatelem
B. Sansalem proběhnou všechny jeho části
v češtině nebo budou do češtiny tlumočeny.
Kolegy, studenty i všechny další zájemce
srdečně zveme. A Fernando Arrabal Ostravě vzkazuje: „Budu váš slunečník!“

AKCE MĚSÍCE ČERVNA
22. 6. Dílna literárního překladu Lite-

ratura a současnost:
přednáška Anny Kareninové Poezie
a překlad; FF OU, E304, 17:30
hod. / projekce filmu s titulky
A. Kareninové Transylvania (Tony
Gatlif, Francie 2006); Minikino
kavárna, 19:30 hod.

23. 6.		Dílna literárního překladu Lite-

ratura a současnost:
– workshop v pracovních skupinách (próza, poezie, drama); FF
OU, 8:30, 10:30, 15:00 hod.
– přednáška Josefa Fulky Filozofie
a překlad; klub Fiducia, 17:30 hod.
– setkání se spisovatelem Boualemem Sansalem, autorské čtení (ve
francouzštině, moderuje překladatelka Anežka Charvátová); Au père
tranquille, 19:30 hod.
Křest knihy Jaroslava Davida
„Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice. Kapitoly z moderní
české toponymie“; bar Voliéra,
17:00 hod.

24. 6. Dílna literárního překladu LiteLegenda světového divadla a „slunečník Ostravy“ Fernando Arrabal
Foto: www.arrabal.org
Poděkování:
Za laskavou podporu projektu Literatura a současný svět organizátoři upřímně
děkují Statutárnímu městu Ostrava, Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
Městskému obvodu Slezská Ostrava, klubu
Fiducia, Dalkii Česká republika, kavárně
La Petite conversation, společnosti Danter
a kavárně Au père tranquille. V neposlední řadě patří velký dík vedení Filozofické
fakulty – za zájem o akci, cenné rady a pomoc.
Mariana KUNEŠOVÁ

Čekání a radost a … a zodpovědnost
Ve středu 27. dubna 2011 po Velikonocích se sešli členové Katedry dějin umění a
kulturního dědictví ve 209. dni její existence. S očekáváním, že v prvním bodě porady se dovědí, jak dopadla reakreditace studijního oboru Dějiny umění se zaměřením
na památkovou péči a technické památky.
Zpráva ze zasedání akreditační komise, která
měla rozhodnout – a která právě během jar-

květen 2011

ních zasedání řadu oborů ukončila (i na tradičních kamenných univerzitách!), zůstala
do onoho dne nezveřejněna. První bod středečního programu proběhl až v elektronickém poselství následujícího dne ráno. Hurá!
Na další čtyři léta je existence této nejmladší
katedry na Filozofické fakultě OU, alespoň
pokud jde o perspektivu studentů, příznivě
potvrzena.
Marie ŠŤASTNÁ

ratura a současnost:
– workshop v pracovních skupinách (próza, poezie, drama); FF
OU, 8:30, 10:30, 15:00 hod.
– přednáška Jiřího Pelána České
překlady Baudelaira; klub Fiducia, 17:30 hod.
– setkání s představiteli nakladatelství Host, Garamond a Fra,
moderuje překladatelka Jovanka
Šotolová; klub Atlantik, 19:30 hod.

25. 6. Dílna literárního překladu Lite-

ratura a současnost:
– debata u kulatého stolu; FF OU,
10:00 hod.
– Ostrava poetická a patafyzická;
výstup z Masarykova náměstí na
haldu Ema s F. Arrabalem a dalšími, 14:00 hod. Noc s Fernandem
Arrabalem:
Hnutí Panika; projekce za přítomnosti autora; klub Fiducia, 19:30
hod.
Hřbitov aut; putování a happening,
klub Fiducia, 21:30 hod.
Panický přípitek a debata
s F. Arrabalem, Minikino kavárna,
22:15 hod.

Od pondělí do čtvrtku 8.00–20.00 a v pátek 8.00–18.00 Vás očekává nově otevřená
studentská hospůdka Voliéra!
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ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ

Věda proti pavědám
Úryvky z textu nazvaného Věda proti
pavědám, který si Zdeněk Neubauer připravil jako podklad pro rozhlasový debatní pořad s Jiřím Grygarem v roce 1998
a který byl později uveřejněn ve sborníku
Neubauerových statí nazvaném O počátku, cestě a znamení časů, Malvern 2007
(str. 228, 236–237).
Zdeněk Neubauer: Co se odehrává
dnes v souvislosti s vědou?
Ztrácí na obecné prestiži, přestává být
nezpochybnitelnou hodnotou, zdrojem relevantních pravd, tj. takových, na kterých
záleží, které jsou závazné – neboť zakládají společný svět, jsou zdrojem porozumění světu, východiskem sebeporozumění, rámcem vzájemného porozumění.
Věda přestala poskytovat zakládající mýtus (takový, na jehož všeobecnou znalost
se lze spolehnout, na který se lze odvolat,
není již konfesí – con-fesio – vyznáním,
doslova společnou řečí, a tak zdrojem sdílených pojmů, výrazů, představ, symbolů,
nýbrž toliko profesí.
Přesněji: ani tou nechce být – nechce
být vyjádřena ve vernakulu (běžné řeči).
Oddělila se od kultury, tj. místní či národní formy úcty, výrazu pořadí hodnot, projevu vztahu ke skutečnosti. Věda již nezprostředkovává pravdu ve smyslu neskrytosti – pravdu, která je nástrojem pochopení, její zájem se soustředí na zásvětí:
na to, co je za jevy, neviditelné, abstraktní. Místo nástrojů porozumění dodává
dogmata (definované názory) a thaumata
(tj. divy: zázraky techniky).
Zdeněk Neubauer: Jak se chovat na
současné úrovni poznání?
Výrazu „úroveň poznání“ nerozumím.
Ani „úroveň vědomostí“ nám nepomůže.
Za těmito pojmy se totiž skrývá moderní
představa, že jde o „úroveň“, která se
zvyšuje, kterou lze beze všeho porovnat
s úrovněmi poznání jiných dob a kultur.
(Dle mé zkušenosti by současná úroveň
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třeba porozumění světu a přírodě dopadla
vůči vzdělanosti antické, středověké,
renesanční či jen vůči minulému století
ostudně: připadá mi, že bylo neskonale
víc zapomenuto a ztraceno než získáno!)
Zato kdybychom mluvili o „kulturnosti“
či „vzdělanosti“, tj. ušlechtilosti a vnímavosti k novým podnětům (na způsob
úrodné půdy), pak by bylo nutno přiznat,
že tzv. školní docházkou nabytá „vědecká
gramotnost“, obvykle pologramotnost,
poskládaná z různých klišé, sloganů,
odlitků pravd bez ladu a skladu – vytvořila
zpravidla z duší svých obětí skládku,
která je opakem úrodné půdy. Naštěstí ji
většina absolventů školní docházky prostě
odhojila, zapouzdřila či jinak jí zůstala
nedotčena. Pro mne jakožto vědce je to
však smutná podívaná.
Zdeněk Neubauer: Složení lidstva na
světě – kolik je Indů, Číňanů…
Každý přechodný věk – helénismus,
renesance, postmodernismus – byl provázen „prolínáním světů“, jak to nazývá
Zdeněk Kratochvíl. Totéž platí i v biologické říši: octnou-li se živé bytosti či celá
společenství, nerci-li biosféra v mezní
situaci, dochází k zvýšení průchodnosti
informačních bariér (např. genetických),
ke zrušení tabuismů, uvolnění restrikcí,
otupení vyhraněnosti. Takto se dnes setkává množství zcela odlišných způsobů
lidského obývání světa – tj. obývání skrze
logos: chápání skutečnosti, způsoby svázání nebe se zemí.
Nastalou situaci není třeba chápat jen
jako lacinou nabídku typu „psychomarket“, nýbrž přijmout ji jako příležitost
k připomenutí, jak specifický, omezený,
jednostranný je náš svět, tolik pyšný na
svou „úroveň vědomostí“, chcete-li, jak
směšné a malicherné je naše přesvědčení, že současnost naší západní civilizace
(od jejíchž kořenů se svým scientistickým
barbarstvím navíc odřezáváme) je pupkem světa a vrcholem vývoje, že dnes už
konečně známe povahu vesmíru, hmoty,

života, zatímco ještě pokolení našich otců
a dědů (rovněž vědou vychovaných a odkojených!) zřejmě ještě tápala v temnotách.
Chopíme-li se této příležitosti a uznáme-li pokorně platnost „kopernikovského
principu“ (že není privilegovaných míst)
i pro oblast poznání, aplikujeme-li i pro
vesmír znalosti a zkušenosti lidstva, pak
nám to dovolí vnímat moudrost jiných
kosmických rozvrhů, čerpat plnými doušky nejen z cizích pokladnic, ale i z vlastních studnic moudrosti, zasypaných zapomněním a nevzdělaností.
Je třeba se naučit vracet k počátkům
našeho vědění, rozpomenout se, na jaké
otázky byly naše dnešní představy a znalosti odpověďmi, a tak jim skutečně
porozumět. Je nejvyšší čas, abychom si
v současném prolínání kultur, u vědomí
jejich svébytných práv, tváří v tvář
panoptiku kosmických a náboženských
zkušeností lidstva, které nám „globální
civilizace“ umožňuje, uvědomili sama
sebe, vlastní povahu a přirozenost našeho
vědění.
Tehdy poznáme, nakolik je naše
objektivní vědění ve službách krátkozrakého instrumentálního rozumu bez
paměti okrajové, úzce zaměřené a tváří v tvář hloubce, bohatství a tajemství
bytí bezvýznamné, epizodické, lokální,
efemérní – jako to, co se právě promítá
na naší televizní obrazovce v poměru
ke skutečnému světu… GNÓTHI
SEAUTON!
Jen tak proměníme hrozící kulturní
konflikt v požehnanou příležitost k vystřízlivění (ze sebeopojení) a k zmoudření.
Tehdy budeme mít jiným kulturám a civilizacím – jiným způsobům obývání světa – také co nabídnout: ne zpředmětněné
zboží našich tvrzení, názorů a poznatků,
nýbrž naši zkušenost předatelnou od
srdce k srdci, intimní zkušenost jádra
skutečnosti. A zejména si zvykneme a naučíme přijímat.
Stránku připravil Vladimír ŠILER

