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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
ŘECKO lV. / Helénistické období
V předcházejících třech číslech Listů FF
OU jsme čtenáře seznámili s řeckým uměním archaickým (I.) a s nejvýznamnějšími
sochaři antického Řecka – Feidiasem (II.)
a Práxitelem (III.). Dnes Vás provedeme helénistickým obdobím v umění starého Řecka.
Helénistickým obdobím je nazýváno sociální a kulturní období starověkého Řecka
od 2. poloviny 4. století po závěr l. století
př. n. l. Umění Řecka, země, která za Alexandra Makedonského neobyčejně rozšířila
své hranice i svůj vliv, proniklo daleko za
hranice původního státu, zejména na východ
a prolnulo se tam s domácí tradicí. Vznikla

Niké Samothrácká

tak celá rozsáhlá civilizační oblast východního Středomoří.
V sochařství, které především reprezentuje klasické řecké umění, došlo k pozvolnému odklonu od ideálního typu a příklonu
k realistickému ztvárňování individuálního,
jedinečného, často i expresivního. Mimořádná pozornost byla věnována čistotě tvarů.
Do helénistického období spadají i dvě
nádherné sochy, které se staly největšími
lákadly antických sbírek pařížského Louvru
– Niké Samothrácká a Afrodita Miloská/
Mélská/z Mélu (v římské mytologii měla
latinský ekvivalent Venuše Miloská/z Mélu).

Afrodita mélská

Niké byla v řecké mytologii bohyně vítězství. Těšila se velké vážnosti a byla zpodobňována jako krásná, většinou okřídlená žena.
Centrem jejího kultu byl chrám na athénské Akropoli. Patřila k nejčastěji zpodobňovaným bohyním. Nejznámější sochou této
bohyně je Niké Samothrácká – kopie sochy
neznámého mistra z počátku 2. století př. n. l.
Byla objevena v roce 1863 na řeckém ostrově Samothráké. Sochař dosáhl dojmu udivující lehkosti a průzračnosti rozevlátého chitónu, pod nímž se rýsují tělesné tvary bohyně
ve vítězném postoji. Tato úchvatná socha se
před dvěma tisíciletími tyčila na přídi lodi…
Afrodita Miloská byla objevena v roce
1820 na řeckém ostrově Mélos/Milos. Socha
zpodobňuje řeckou bohyni smyslné lásky,
krásy, plodnosti a touhy. Její kult se dostal
do Řecka ze zemí Předního východu. Téma
Afrodity je snad nejčastěji zpodobňovaným
tématem v umění, tématem, které odedávna
přitahovalo sochaře i malíře. Z Evropy je
známa celá řada kopií i volných replik tohoto
nádherného díla. Sochaři se originálem inspirují dodnes. Před 20 lety vznikla taková
replika i v našem kraji. Akademický sochař
Václav Fridrich vytvořil repliku Afrodity
z Mélu pro Larischův zámek u Karviné. Sádrovou repliku sochy se nám za aktivní pomoci pana docenta Petra Holého podařilo od
něho získat jako velkorysý dar naší fakultě.
Sochař ji na vlastní náklady nainstaloval na
místo, které jsme vybrali – mezipatro schodiště vedoucího k Velké posluchárně, kde se
stala „základem“ naší tehdy teprve zamýšlené antické galerie. Máte tedy vzácnou možnost dobře si repliku Afrodity i celou nyní už
vybudovanou antickou galerii prohlédnout.
Podle José Pijoana Dějiny umění 2 (Praha
1982) a Wikipedie (včetně reprodukcí) a podle Všeobecné encyklopedie v osmi svazcích
(Praha 1999) připravila
Eva MRHAČOVÁ
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OSTRAVA!!! rodinné stříbro
HOTEL Garni-Royal

Možná ani nevíte, že třeba denně trávíte hodiny v hotelu. Bývalém, samozřejmě, ale také v objektu, který na počátku
20. století spoluutvářel novou, moderní –
a taky módní – tvář Moravské Ostravy.
Část objektu dnešní Filozofické fakulty

OU na nároží ulic Poštovní a Reální byl
dostavěn v roce 1911 jako hotel Garni
(Royal) s kavárnou podle projektu Felixe
Neumanna, jednoho z nevýznamnějších
ostravských architektů. Jeho autor byl v té
době skutečně „třídou“ – jako první židov-

ský architekt a hlavně stavební podnikatel
v Ostravě se se svou projekční kanceláří
uplatnil na zakázkách soukromých, nájemních a obchodních domů ostravské elity v samém srdci Moravské Ostravy i Přívozu. Stavěl také správní a průmyslové
objekty (laboratoře koksovny Karolina),
byl autorem židovské synagogy ve Vítkovicích nebo Německého domu na dnešním
náměstí Dr. E. Beneše, který byl zlikvidován po II. světové válce. Ostatně řadu dalších staveb vzešlých z velmi živých aktivit
jeho kanceláře doprovází dnes již jen dovětek „demolice“. Některé dosud fungující jsou dispozičně pozměněny, do dalších
se zejména v přízemních parterech vetřela
mnohdy architektonicky neomaleně vyjádřená utilitárnost.
Znamení času však zůstalo, a to i na
budově bývalého hotelu Garni-Royal, na
fasádách, které vstřebaly nejčastěji různé
varianty secesního geometrického dekoru.
Je znát také ozvuk neobaroka, zejména
ve zvlněných římsách nebo pojetí střech.
Z dobové fotografie bychom mohli odhadnout, jak se třeba sedělo pod přístřeškem
ve vnější zahrádce Café Royal, která zaujímala celou šířku chodníku v Reální a byla
zdobena kytkami.
Zvedněte oči a prohlédněte si krásnou
budovu, kterou denně navštěvujete.
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 záříjového čísla zasílejte e-mailem na adresu listyff@osu.cz nejpozději do 21. 9. 2011.
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NEJMLADŠÍ PROFESOR FILOZOFICKÉ FAKULTY
Prof. PhDr. Aleš Zářický, PhD., děkan FF OU,

pochází z města Orlová, dnešní bašty výduchových trubek. Od raného dětství byl
ovlivněn tímto veskrze hornickým regionem. Už jako malý hoch se začal zajímat
o dějiny hornictví, a tomuto oboru zasvětil celý svůj život. V současnosti neúnavně bojuje za popularizaci této složité problematiky, o čemž svědčí i jeho bohatá
bibliografie. Titul profesora získal již v 37 letech.
Jmenování profesorem je oceněním vaší
dlouhodobé práce. Jaká je vaše motivace do budoucna?
Neusnout na vavřínech! (smích) Ne, vážně, velmi si toho vážím. Bez podpory
mých blízkých spolupracovníků, v čele
s profesorem Milanem Myškou, bych
tento titul nezískal. Vždy jsem cítil jejich
podporu a nerad bych je zklamal. Budoucnost je tedy jasná – pracovat pro katedru,
fakultu, centrum… Stejně tak usilovně,
jako dosud.
Můžete nám přiblížit, jak takový slavnostní den probíhá? Jak jste jej prožíval?
Jedná se o tradiční akademický ceremoniál – představte si promoce a přidejte
pana prezidenta. (smích) A právě převzetí
jmenovacího dekretu z rukou prezidenta
republiky, slavnostní atmosféra auly Karolina, přítomnost mých blízkých, to vše
umocnilo můj zážitek z tohoto slavnostního aktu. Ale musím přiznat, že jsem byl
nervózní. Přece jen, titul profesora nedostáváte každý den. (smích)

A zážitek, který vám nejvíce utkvěl
v paměti?
V předvečer jmenování jsem si s hrůzou
uvědomil, že nemám kravatu. Co teď?! Při
Prezident ČR Václav Klaus přichází
pohledu na hodinky jsem propadl panice –
do Karolina v doprovodu rektora UK,
na nákup mi zbývalo pár minut. Naštěstí
prof. RNDr. Václava Hampla
nedaleko od hotelu jsem kravatu koupil.
Druhý den jsem zjistil, že máme s panem akademických pracovníků. Patrně i toto
prezidentem stejný vkus – měl totiž tu sa- vede k obavám z jejich nedostatečné kvalifikace. Avšak, jak ve svém projevu uvedl
mou, jen v jiné barvě.
náměstek ministerstva školství, profesor
Jak ukazuje fotografie, prezident se při Vilhelm, problémem není kvalita, ale spíše
předávání diplomu tváří výjimečně pří- systém hodnocení a udělování akademicvětivě. Co pěkného vám říká?
kých titulů v rámci jednotlivých oborů.
„Blahopřeji, pane profesore.“ A já jsem Těmito zásadními otázkami je bezesporu
odpověděl: „Děkuji, pane prezidente.“
potřeba se zabývat, a patrně proto také zazněly na tomto ceremoniálu. A atmosféra?
Debata o stavu vysokého školství se Pro mě jednoznačně pozitivní.
překvapivě promítla i do slavnostních
proslovů. Mnozí z řečníků upozornili Není tedy profesorský titul pro řadu
na nebezpečí devalvace hodnoty pro- akademiků především otázkou jejich
fesorského titulu. Jak se vám v takové prestiže?
atmosféře jmenovací dekret přebíral?
Do jisté míry samozřejmě ano. (smích)
Vysokoškolské vzdělání se v posledních Musíte si však uvědomit, že jedním z důletech zpřístupnilo širší veřejnosti, což ležitých kritérií při posuzování kvality vypřirozeně má za následek větší množství soké školy je také počet profesorů. Titul si
sice píši před svým jménem já, ale chápu
ho jako potvrzení vysoké úrovně nejen
katedry historie a filosofické fakulty, ale
celé naší Ostravské univerzity. Snad tak
přispěju k tomu, aby naše alma mater byla
místem kvalitního vzdělávání, kde získat
vysokoškolský titul je otázkou prestiže.
Za rozhovor poděkovala
Michaela ZÁVODNÁ

Novému profesorovi předává diplom prezident ČR

Fota: Archiv děkana

DOUŠKA
Oslava děkanovy profesury přímo ve dvoře FF
– ve studentské hospůdce Voliéra – byla úžasná. Měla neformální atmosféru středověkých
studentských veselic. Pilo se pivo, jedla se pečená vepřová kolena, přišel rektor i nový prorektor prof. Jan Lata, bylo to nezapomenutelné.
Lidé přicházeli a odcházeli, v malinkaté Voliéře – uvnitř i v zahradě – se vystřídaly desítky
gratulantů. Byl to nádherný večer. A přestože
po celou dobu nad námi visela peřina s hrozícím deštěm, nepršelo. Dobré znamení...
Eva MRHAČOVÁ
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20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY OU
VZPOMÍNKA NA BUDOVÁNÍ STUDOVNY
Kvalitní studijní program a charismatická osobnost, která jej studentům zprostředkovává, takový je základ každého
dobrého vysokoškolského studia.
Vedle toho by měla vysoká škola vytvářet pro studenta předpoklady, jak si
vzdělání co nejvíce rozšířit a prohloubit.
Možností se nabízí několik: především
jsou to monotematicky orientované exkurze, které rozšiřují a zkvalitňují poznatky
získané studenty ve výuce. Velký význam
má z tohoto hlediska rovněž zvaní mimořádných osobností naší doby, které mohou
studenty svým širokým rozhledem a hloubkovým pohledem na svět, svými chytrými
myšlenkami intelektuálně velmi obohatit
a dokonce někdy i ovlivnit jejich životní
dráhu.
Jedním z nejdůležitějších prostředků,
které studentům permanentně umožňují
rozšiřovat si vysokoškolské vzdělání i připravovat se na výuku však zůstává kvalitní
studovna. Se založením naší alma mater,
která byla tehdy jednou ze čtyř filozofických fakult v českých zemích (po FF UK,
FF MU, FF UP), vznikl naléhavý a nelehký
úkol založit studovnu a vybavit ji kvalitní
odbornou literaturou podle budovaných
oborů.
Základním prostorem pro vznikající
studovnu se v roce 1993 staly rozhodnutím
kolegia děkanky dvě přízemní posluchár-

Vkládání první knihy do nové studovny
Foto: archiv FF

První část studovny – celkový pohled
ny budovy E (mezi ulicí Reální a Třídou
Legií). Po jejich vyčlenění z počtu poslucháren, které byly v našich prvopočátcích
„nedostatkovým zbožím“, jsem se dočkala
kritiky ze strany některých akademických
hodnostářů z jiných fakult OU. Když se
však za pomoci skvělého sponzora, kterého
se mi podařilo získat (Třinecké železárny
a především pan ředitel ing. Lištván) podařilo realizovat nápad využít vysokých stropů a vystavět v obou místnostech balustrády
s přístupovým točitým schodištěm, kritika
ustala a podobné studovny si podle našeho
vzoru vybudovaly i další fakulty.
Základní a hlavně použitelná kvalitní
odborná literatura byla do budované studovny převedena z knihovny staré pedagogické fakulty a z jednotlivých kateder,
postupně se samozřejmě dokupovala nová.
Stáli jsme však před podstatným problémem, jak vyřešit otázku získání finančně náročných knižních encyklopedií, které
tezaurují výsledky lidského bádání a poznání a jsou nenahraditelnou součástí každé kvalitní studovny. Připomínám, že tehdy

5.

Fota: Jana Bolková
ještě nebyl rozšířen internet se svými vyhledávači a nebyly podobné možnosti, jaké
nabízí např. otevřená webová encyklopedie
WIKIPEDIE (založena Američany v roce
2001, česká verze spuštěna 2002). Pro studovnu jsme měli k dispozici pouze 50-dílnou Velkou sovětskou encyklopedii. A tak
začala klopotná práce oslovování nejrůznějších odborných institucí a potenciálních
sponzorů. Doc. Krejčík z katedry historie
dostal za úkol navštívit brněnské antikvariáty a sehnat Ottův naučný slovník (podařilo
se a cena celého kompletu o 28 dílech byla
tenkrát velmi nízká, kolem 30 tisíc korun),
doc. Zelinský iniciativně obstaral z jedné
likvidující se knihovny zdarma celý 18-ti
svazkový německý Meyers Neues Lexikon,
Francouzský institut v Praze nám věnoval
pětisvazkový Grand Larousse a celou řadu
dalších odborných publikací.
V tomto období horečného budování studovny jsem si vzpomněla na slova
své přítelkyně zaměstnané v jedné velké
knihovně jednoho velkého německého
města: „Ti Američané ale moc nešetří, obě

Na tomto místě budou v průběhu roku otiskovány i další články vážící se k zakládání jednotlivých oborů FF i celé fakulty. Pište!
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své velké encyklopedie vydávají s doplňky
co pár roků znovu…“ Následoval můj telefonický dotaz: „A kam dáváte ta předcházející vydání?“ Po odpovědi: „Jsou tady
ve sklepě…“ zbývalo už jen vyřídit nejdůležitější formality – darovací listinu a povolení Celní správy (Schengenský bezhraniční prostor tenkrát ještě neexistoval)
– a jelo se do Německa pro dvě americké
encyklopedie (Encyclopedia AMERICANA ve 30 svazcích a Academic American
Encyclopedia ve 20 svazcích), které v naší
studovně „slouží“ dodnes. A když Moravské chemické závody velkoryse reagovaly
na mou úpěnlivou prosbu a koupily nám za
téměř sto tisíc monumentální encyklopedii
Britannica (30 svazků), byl encyklopedický základ nezbytný pro každou vysokoškolskou studovnu humanitních věd dobudován.
Studovna se od svého založení stále
doplňuje a rozšiřuje. Ke dvěma původním
posluchárnám jsme postupně „přibrali“
další tři sousední a všech pět prostor vzájemně propojili, takže studovna „obsadila“
celé přízemí budovy E. První místnost byla

postupně doplněna deseti počítači s napojením na internet.
Čtvrtá místnost studovny je věnována
oboru germanistika. Pomohl nám ji vybudovat švýcarský Spolek pro podporu
katedry germanistiky Univerzity Ostrava,
založený z iniciativy tehdejší vedoucí katedry germanistiky, doc. M. Kyselé, a Švýcarky paní Brigitte Widmer v roce 1995.
Naší pýchou a chloubou v rámci studovny je i Oddělení vzácných tisků založené děkankou FF v roce 2005, které archivuje skutečné literární skvosty – originály
(nejstarší je z roku 1584) i faksimile (Bible
kutnohorské, Velislavovy bible a Svatováclavské bible), jichž využívá katedra české
literatury a literární vědy i v doktorském
studiu.
V roce 2010 se pravidelné každoroční zasedání Asociace děkanů filozofických
fakult ČR konalo v Ostravě. Když jsem
děkany provedla naší studovnou, bylo konstatováno, že je to jedna z nejkrásnějších
vysokoškolských studoven v naší zemi. Taková konstatování člověk slyší rád. Mám
radost, vidím-li, že studovna je plná stu-
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Poděkování švýcarskému spolku
dentů. Bývá to na naší fakultě často, nejvíc
samozřejmě ve zkouškovém období.
Před několika lety učinilo vedení FF
pokus prodloužit podle vzoru západních
univerzit otevírací hodiny studovny do
pozdních večerních hodin. (Inspirovala
mne k tomu univerzitní studovna ve švýcarském Curychu, kterou jsem zažila otevřenou a využívanou ještě hodinu před
půlnocí.) Pokus nebyl úspěšný. Chci věřit
vysvětlení, že naši studenti nebydlí v univerzitním kampusu, že řada z nich do Ostravy dojíždí ze vzdálenějších míst…
Eva MRHAČOVÁ,
první děkanka FF OU

Studenti a pedagogové Filozofické fakulty budou bádat
v Rothschildově archivu v Londýně
Ve dnech 24.–26. července navštívila Ostravu na pozvání předsedy představenstva
a generálního ředitele Vítkovice Machinery Group Ing. Jana Světlíka paní Melanie
Aspey, ředitelka Rothschildova archivu
v Londýně. V rámci trojstranných jednání mezi čelnými představiteli Vítkovice
Machinery Group, Rothschildova archivu
a Filozofické fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě byly projednány další možnosti
vzájemné spolupráce. Konkrétním výsledkem jednání bylo uzavření smlouvy mezi
Filozofickou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě a Rothschildovým archivem v Londýně na zpracování archivního
materiálu Vídeňského domu Rothschildů, který byl ukořistěn Rudou armádou

ve Vídni na jaře roku 1945. Tyto cenné
archiválie získal před nedávnem Rothschildův archiv v Londýně výměnou za
milostnou korespondenci cara Alexandra
II. Uzavření smlouvy s touto významnou

vědeckou institucí má obrovský význam –
umožní nejen další rozvoj badatelské činnosti na Filozofické fakultě, ale i stáže našich pedagogů a studentů v Rothschildově
archivu v Londýně.
Aleš ZÁŘICKÝ

Ředitelka Rothschildova archivu
v Londýně paní Melanie Aspey (vlevo)
spolu s Mgr. Hanou Šustkovou, Ph.D.,
ředitelkou archivu Vítkovice, a.s.
Foto: archiv Vítkovice
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Fota: Kamila Kolowratová
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KVALIFIKAČNÍ RŮST NA FF OU v akademickém roce 2010/2011
Bilance akademického roku, který právě končí, je z hlediska kvalifikačního růstu velmi dobrá, získali jsme:
jednoho nového univerzitního profesora – prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.;
dva nové docenty – doc. PhDr. Hana Srpová, CSc. (katedra českého jazyka), doc.
Mgr. Marek Otisk, Ph.D. (katedra filozofie);
pět nových nositelů titulu Ph.D. – Mgr.
Markéta Bilanová, Ph.D. (katedra anglistiky a amerikanistiky), PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D. (katedra slavistiky), PhDr.
Jan Sebastian Novotný, Ph.D., Mgr. Petra
Šobáňová, Ph.D., PhDr. Timea Trzos, Ph.D.
(všichni z katedry psychologie a aplikovaných sociálních věd).
Hodnota vysokoškolského pracoviště, jeho odborné renomé, počet získaných
akreditací neboli státního souhlasu uděleného k realizací jednotlivých studijních
programů, to vše se odvíjí od jeho kvalifikační úrovně – od počtu univerzitních profesorů, docentů a doktorů. Pouze profesor
nebo docent může být garantem určitého
oboru, pouze profesor, docent nebo doktor

může vést přednášky. Proto vedení FF vždy
věnovalo otázkám kvalifikačního růstu mimořádnou pozornost.
V současné době má FF z celkového
počtu 128 pedagogů 16 profesorů, 28 docentů a 60 odborných asistentů s vědeckou
hodností (CSc. a Ph.D.).
Získat titul univerzitního profesora, titul nejvyšší, není nikterak snadné. Existují
podmínky dané zákonem 147/2001 a Kvalifikační podmínky Filozofické fakulty OU
pro zahájení profesorského řízení schválené vědeckou radou FF. Podle těchto podmínek musí uchazeč o profesorský titul napsat
a vydat dvě odborné monografie, v domácích odborných časopisech musí zveřejnit
30 odborných článků a v zahraničních 5,
musí alespoň desetkrát vystoupit na domácích vědeckých konferencích a pětkrát na
konferencích zahraničních. Na jeho dílo
musí být alespoň 20 ohlasů v domácím odborném tisku a 3 v zahraničním odborném
tisku. Kvalifikační podmínky FF OU obsa-

hují ještě celou řadu dalších nezbytností,
zmínili jsme jen ty nejdůležitější.
Titul univerzitního profesora udílí výlučně hlava státu, tedy prezident republiky.
Od listopadu 1989 získalo na naší fakultě
titul univerzitního profesora celkem 13
osobností (uvádíme bez titulů): Jaroslav
Hubáček (katedra českého jazyka), Svatava
Urbanová (katedra české literatury a literární vědy), Milan Myška, Lumír Dokoupil,
Nina Pavelčíková a Aleš Zářický (všichni
katedra historie), Aleš Svoboda a Stanislav
Kavka (oba katedra anglistiky a amerikanistiky), Jiří Damborský, Karel Kadlubiec
a Mieczyslaw Balowski (všichni katedra
slavistiky), Karel Paulík (katedra psychologie a aplikovaných sociálních věd) a Lenka
Vaňková (katedra germanistiky).
Máme i dva „čekatele“ na jmenování
profesorem, takže věříme, že i další akademický rok bude z hlediska zvyšování kvalifikace naší filozofické fakulty úspěšný.
Eva MRHAČOVÁ

Nová publikace ediční řady

NOBILITAS IN HISTORIA MODERNA
Posledního květnového dne se v prostorách Klubu Muzea Těšínska v Českém Těšíně konala slavnostní prezentace nové publikace s názvem Kryštof Bernard Skrbenský
z Hříště. Paměti hornoslezského barokního
šlechtice. Tento v pořadí již třetí svazek
naší ediční řady NOBILITAS IN HISTORIA MODERNA přinesl komentovanou edici česky
psané knihy pamětí Kryštofa Bernarda Skrbenského z Hříště (1615–1686), člena hošťálkovské větve významného moravského
a hornoslezského šlechtického rodu a majitele panství Hošťálkovy na Opavsku. Editovaný rukopis, jehož originál se nachází
ve sbírkách Rakouské národní knihovny ve
Vídni, totiž představuje historický pramen
mimořádné dokumentární hodnoty pro poznání světa hornoslezského šlechtice. Ten si
do svých pamětí zaznamenával nejen intenzivně prožívaný osobní a rodinný život, ale
i vnímání kontextu širších, nadregionálních
událostí konce třicetileté války (jejichž průběh byl na moravsko-hornoslezském pomezí dosti dramatický), uzavření vestfálského

míru a následného období snah o rekatolizaci zdejšího stále ještě silně protestantského regionu zemí Koruny české. Skrbenský
navíc cítil potřebu zachovat pro své potomky informace ryze genealogického, hospodářsko-statistického či historického rázu či
doklady o pozici vlastního rodu ve stavovské obci. Editoři publikace – Jiří Brňovják
z katedry historie FF OU, Karel Müller
a Jiří Stibor ze Zemského archivu v Opavě
a Jan Al Saheb z Muzea Těšínska – edici
Skrbenského pamětí doplnili o vstupní studie a nezbytný vědecký aparát.
Prezentace této nové knihy se v Českém Těšíně zúčastnili jak editoři, tak i zástupci všech spoluvydavatelských institucí.
Filozofickou fakultu zde reprezentoval její
děkan Aleš Zářický, proděkan Jan Malura
a také další členové především katedry historie a Centra pro hospodářské a sociální
dějiny. Slavnostní laudatio přednesli Stanislav Piętak, emeritní biskup Slezské církve
evangelické augsburského vyznání, a Zbyšek Ondřeka, ředitel Muzea Těšínska. Poté

Dne 30. května 2011 se v prostorách
Klubu Muzea Těšínska v Českém Těšíně
konala slavnostní prezentace nové publikace s názvem Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště. Paměti hornoslezského
barokního šlechtice. Na snímku pronáší
své laudatio Stanislav Piętak, emeritní
biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání.

Foto: Muzeum Těšínska

Jiří Stibor přítomné seznámil se stručnou
historií rodu Skrbenských z Hříště i s vlastní osobou Kryštofa Bernarda, autora editované Knihy pamětí. Příjemnou atmosféru
prezentace dokreslil velký zájem odborné
i laické veřejnosti, který se projevil i v dlouhé diskusi, jež se rozvinula po vystoupení
J. Stibora.
Jiří BRŇOVJÁK

7

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
odpovídal a pózoval novinářům a nakonec
si v ostravských ulicích panicky (= živelně
a smyslně) zahrál v představení-happeningu
své hry Hřbitov aut. Představení režírovala
francouzská překladatelka a režisérka her
V. Havla, I. Vyskočila či P. Zelenky – Katia
Hala.
Účelem akce Literatura a současnost
konala nezapomenutelná akce „den a noc“.  
Workshop a doprovodný program zaměřené bylo ukázat, že Ostrava se zcela přirozeně
na drama byly zapojeny do celoevropského etabluje jako významné kulturní centrum ČR
projektu Europe of Theatres s centrem v Paříži. s nenapodobitelnou atmosférou a může být
Dílny se zúčastnila třicítka studentů z ně- dějištěm nosných setkání na celonárodní i na
kolika českých univerzit (FF OU, UK, MU, UP mezinárodní úrovni. Pro mnohé z účastníků
a JČU). Workshop se setkal s velmi příznivým stejně jako pro některé hosty znamenala dílna
ohlasem účastníků stejně jako lektorů a hostů. a festival první cestu do Ostravy. Jak sami doV závěrečné debatě byl vyzdvižen jak samotný dávali, tuto cestu by rozhodně chtěli zopakonápad dílnu uspořádat, tak intenzivní tempo vat. Příští ročník překladatelské dílny, který by
práce, počet účastníků v pracovních skupinách, měl proběhnout v roce 2013, by se navíc mohl
různorodé složení skupin (geograficky i co do žánrově rozrůst: filozof a překladatel Josef Fulstudijních profilů a konkrétních zkušeností ka nabízí, že i on se zapojí jako lektor. A možná
s překladem) a možnost vést u závěrečného přijde i… nechme se překvapit.
Z akce je k dispozici několik výstupů, ktekulatého stolu dialog s kýmkoli z lektorů, festivalových přednášejících, dalších účastníků ré v nejbližších dnech necháme umístit na web
fakulty:
i veřejnosti, jíž byla tato debata otevřena.
Videozáznamy: přednáška Jiřího Pelána,
Publikum festivalových akcí bylo početné a různorodé, podobně jako jejich dějiště výstup na haldu Ema a ostravská inscenace Ar(klub Fiducia, Minikino kavárna, klub Atlan- rabalovy hry Hřbitov aut.
Film Umění být Arrabal s českými titulky,
tik, kavárna Au père tranquille, halda Ema,
ulice noční Ostravy). Velký úspěch sklidily který nám velkoryse nabízí sám F. Arrabal a jepřednášky a Arrabalův „maraton“. O před- ho překladatel Denis Molčanov.
Několik kreseb, jejichž autorem je spolunáškách se majitelka klubu Fiducia Ilona Rozehnalová vyjádřila takto: „Zcela zaplněný sál zakladatel Hnutí Panika Roland Topor. Kresby
Fiducie hltal každé slovo obou pánů, a ačkoli doprovodí české vydání Arrabalovy sbírky Káse téma překladů filozofických textů (…) a textů men bláznivosti (přel. D. Molčanov), poskytl
Baudelairových mohlo zdát příliš odborné, na nám je nakladatel Daniel Podhradský.
Za laskavou podporu projektu Literatura
své si na přednáškách přišel každý, kdo má rád
a současnost organizátoři upřímně děkují Stahumor, erudici a pokoru k oboru.“
A Arrabal? Téměř osmdesátiletý drobný tutárnímu městu Ostrava, Městskému obvodu
mužík se nejprve čile připojil k výletu na hal- Moravská Ostrava a Přívoz, Městskému obvodu Ema, při němž přečetl dva úryvky ze sbírky du Slezská Ostrava, Dalkii Česká republika,
Kámen bláznivosti, jejíž český překlad chystá kavárně La Petite conversation, společnosti
nakladatelství Dauphin. Pak sjel taxíkem do Fi- Danter a kavárně Au père tranquille. V nepoducie a velmi bezprostředně okomentoval u nás slední řadě patří velký dík vedení Filozofické
neznámý film Umění být Arrabal, který klub na fakulty, jehož zájem a pomoc měly naprosto
jeho počest promítal. V přestávkách ochotně zásadní význam.           Mariana KUNEŠOVÁ

LITERATURA A SOUČASNOST

Ostrava překladatelská a panická
Katedra romanistiky Filozofické fakulty
OU ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie, Maison d´Europe et d´Orient (Paříž),
Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy,
sdružením vysokoškolských učitelů francouzštiny Gallica, Alliance française Ostrava,
Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, p.o. a klubem Fiducia měla čest upořádat
ve dnech 22.–25. června 2011 dílnu literárního překladu z francouzštiny a festival
Literatura a současnost.
Dílna (překlad prózy a dramatu) byla určena vysokoškolským studentům z celé ČR, kteří
se překladu z francouzštiny již věnují a měli
zájem zdokonalit se v něm pod vedením předních českých překladatelů. Cílem bylo vytvořit
celorepublikový dialog zaměřený na kvalitu
překladu z francouzštiny a na perspektivy jeho
vydávání u nás. Festival měl projektu dát co
nejširší kulturní rozměr. Několik akcí bylo věnováno nejvýznamnějším osobnostem českého
překladu z francouzštiny: nejprve Anně Kareninové, v podobě rozhlasového pořadu o spisovateli L.-F. Célinovi, který vytvořila, a filmu
s jejími titulky. Následovaly dvě přednášky.
Jiří Pelán promluvil o českých překladech
Baudelaira a Josef Fulka o problematice spojené s překladem filozofických textů. V rámci
festivalu proběhly dále: debata s představiteli
známých nakladatelství Host, Dauphin a Fra
na téma Jak se vydává současná zahraniční
literatura, putování po Ostravě – happening,
autorské čtení a setkání se dvěma francouzsky píšícími spisovateli, z nichž jedním byl
prozaik, básník a celosvětově nejhranější žijící
dramatik, mimo jiné zakladatel tzv. Hnutí Panika, Fernando Arrabal. na počest tohoto
legendárního autora se poslední den festivalu

Přednáška Josefa Fulky a Jiřího Pelána
Fota: I. Rozehnalová, I. Petrášová a K. Hajžmanová
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Fernando Arrabal

Fota: A. Dvořák
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KRÁL, KTERÝ LÉTAL
Závěrečná mezinárodní konference projektu Památková péče financovaného Evropským
sociálním fondem a z rozpočtu ČR (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0240)

Jan Lucemburský
Ve dnech 25. a 26. května se do Ostravy sjela řada předních českých i polských
historiků a historiků umění-medievalistů,
aby se zúčastnili konference pořádané
Katedrou dějin umění a kulturního dědictví Filozofické fakulty OU v rámci
operačního programu EU – Památková
péče. Mezi osobnostmi, které do Ostravy
přijely, nechyběl například prof. Ivo Hlobil z Ústavu dějin umění AV ČR v Praze,
doc. Romuald Kaczmarek z Vratislavské
univerzity, doc. Pavol Černý z Univerzity Palackého v Olomouci nebo dr. Věra
Blažek z Cách, předsedkyně společnosti
Kulturverein Aachen-Prague, jejíž výbor
každý rok uděluje osobnostem evropské kultury prestižní mezinárodní cenu
Karla IV.
Dvoudenní setkání bylo věnováno
osobnosti českého krále Jana Lucemburského a moravsko-slezskému regionu
v době jeho vlády. Svou koncepcí a personálním obsazením sympozium navázalo
na stejnojmennou unikátní výstavu organizovanou Ostravským muzeem, již měli
Ostravané možnost navštívit do konce
března letošního roku. Organizátoři konference si proto od její realizace slibovali
hlubší pochopení výstavou nastíněných
témat a také otevření dalšího prostoru pro
diskusi o problémech, jimž v rámci výstavy z mnoha důvodů nemohla být dopřána
zasloužená pozornost. Témata přednášejících zohledňovala jak regionální histo-

Foto: Marie Šťastná
rii a aspekty umění doby vlády Jana Lucemburského (např. gotická architektura
moravsko-slezského pomezí 14. století,
moravské iluminované rukopisy přelomu 13. a 14. století, dějiny obou Ostrav
v době vlády Jana Lucemburského atp.),
tak reflexe obecných souvislostí epochy
(vztah umění a zbožnosti, každodennost
středověké společnosti, dvorské umění
doby Jana Lucemburského v souvislosti
s pokladem ze Slezské Středy atp.). K nejzajímavějším příspěvkům v sekcích věnovaným výtvarnému umění doby vlády
Jana Lucemburského patřil bezesporu
referát doc. Kaczmarka z Vratislavi, věnovaný fenoménu gotických madon stojících či sedících na lvu, aktuální zejména
v souvislosti s Madonou z Klosterneuburku od Mistra Michelské madony. Její
nedávná akvizice Národní galerií v Praze
vyvolala bouřlivou diskusi nejen českých
historiků umění o provenienci a pravosti
tohoto výjimečného díla. Nesmírně zajímavý příspěvek o orientálním původu
některých ornamentů na drapériích českých gotických madon přednesl prof. Ivo
Hlobil a dále dr. Dalibor Prix, jenž hovořil o genezi středoevropské mendikantské
architektury v souvislosti s kaplí sv. Máří
Magdalény při františkánském klášteru
v Krnově. Přínosná byla rovněž přednáška Mgr. Marka Zágory věnovaná méně
známým středověkým vyobrazením Jana
Lucemburského ve francouzských gotic-
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kých rukopisech nebo vystoupení Mgr.
Davida Majera, autora a kurátora ostravské „lucemburské“ výstavy, o reflexi Jana
Lucemburského v české historické malbě
19. století.
Druhý den konference byl věnován jak
otázkám dobové religiozity a kulturně historickým problémům epochy, tak zejména
unikátnímu souboru šperků ze 14. století:
slavnému pokladu ze Slezské Středy, jehož pohnutá historie je dodnes předmětem
sporů a dohadů historiků umění (ostravská veřejnost jej měla možnost vidět na
výše jmenované výstavě). V této souvislosti přednesli velice podnětné příspěvky
dr. Dana Stehlíková z Národního muzea
v Praze, přední česká odbornice v oblasti
středověkého užitého umění, a Bc. Roman
Bertha z Ostravského muzea, který se snažil rozklíčovat středověký osud pokladu,
zastaveného Karlem IV. slezským Židům. Pozornosti historiků umění se v této
souvislosti právem těší zejména svatební
koruna, jež tvoří nejhodnotnější část souboru, stejně jako její případná majitelka,
kterou mohla být manželka Jana Lucemburského Eliška Přemyslovna nebo jiná
princezna provdaná za člena lucemburské
dynastie. Závěrečné referáty, přednesené
Mgr. Lucií Augustinkovou z VŠB a Mgr.
Zbyňkem Moravcem, byly věnovány středověké Ostravě, zejména její architektuře
a podobě ve 14. století a také unikátnímu
archeologickému nálezu středověkých
mincí a dalších předmětů v lokalitě s tajemným názvem Mundloch v katastru
dnešní Slezské Ostravy.
Ostravská lucemburská konference
byla úspěšnou a vůbec první podobně velkorysou akcí v historii dnešní mladé Katedry dějin umění na Filozofické fakultě
OU. Byla rovněž jedinečnou příležitostí
k setkání předních českých i polských
uměnovědců-medievalistů. Nutno zdůraznit, že celkový úspěch této konference by
nebyl možný bez iniciativy a velkorysosti
prorektorky OU, doc. Ivy Málkové, řešitelky projektu Památková péče, inovace
studijních programů, a jejího týmu, jemuž
rovněž patří obrovské poděkování za perfektní organizaci a realizaci náročné akce.
Daniela RYWIKOVÁ
Tento projekt je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a rozpočtem České republiky.
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ČESKÁ KANADA – SLAVONICKO – TELČSKO 2011
Exkurze katedry českého jazyka a katedry české literatury a literární vědy
Také v letošním roce se katedra českého jazyka a katedra české literatury a literární vědy rozhodly uspořádat – tentokrát
poprvé společně – již tradiční poznávací
exkurzi. Místem našeho čtyřdenního putování se na přelomu června a července stala
Česká Kanada, oblast na česko-moravskorakouském pomezí známá mnoha přírodními i kulturními zajímavostmi a zároveň oblast s dosti pohnutou minulostí.
Dokazovaly to nejen turisticky obligátní návštěvy několika hradů a zámků, ale
též prohlídky zaniklých starobylých osad
nebo interpretace místních jmen, do nichž
se skrytě vpisovaly některé historické
události. Zase jiné poznání studentům
zprostředkovávaly referáty, jimiž byly
prokládány prohlídky Dačic, Slavonic

Podvečerní Slavonice
nebo Telče, známých skvostů, které nás
okouzlovaly – prozatím ještě prosty davů
prázdninových hurácestovatelů – prosluněnými náměstími, tichými dlážděnými
uličkami i širokou nabídkou dobrého jídla
a pití. Nedlouhá vycházka k poutnímu kostelu zvanému Montserrat i závěr mnohakilometrového pochodu do Kláštera u Nové Bystřice pro změnu evokovaly spíše
duchovní atmosféru přilehlé krajiny – oblaka zrcadlící se v šedých plochách rybníků, kamenné kříže a boží muka u cest
linoucích se obilím a travinami, na obzoru

Klášter u Nové Bystřice

na restauraci – nesmělá poznámka průvodkyně, že spoluautorem křížové cesty,
momentálně jen tak ledabyle opřené o zeď
spojovací chodby, byl František Bílek,
skoro zanikla v arogantním lomozu lešenářských trubek. Ještěže jsme měli každý
večer příležitost opět se naladit na kulturní
a intelektuální vlnu ve slavonické restauraci Besídka, jejíž založení a design interiéru je výsledkem nedivadelních aktivit
Divadla Sklep.

věže chrámů působivě ozářené slunečním
jasem. Nelze se divit, že tento kraj literárně proslul mimo jiné takovými jmény,
jako je Otokar Březina, jehož Novou Říši
nebylo samozřejmě možné v našem putování minout, nebo Josef Florian, kterého
jsme si připomněli návštěvou staroříšské
vily a hřbitova.
Poeticky povznesená nálada naší exkurze se ale také nejednou vytrácela – to
když naše kroky lemovaly linii betonových opevnění z 30. let minulého století.
Rokštejn
Nebo když jsme navštívili památky, jejichž blízkou budoucnost lze vytušit buď
A co dalšího se mohli studenti na exv totálním rozpadu, anebo v necitlivé kokurzi
dozvědět? Třeba to, že dr. David má
merčně motivované přestavbě. Nebo když
též
nemalé
přírodovědné znalosti, neboť
v novoříšském kostele probíhaly přípravy
dokázal na telčském zámku identifikovat
– k ohromení zdejšího průvodce – vypreparované sloní ucho. Že dr. Hrtánek
chorobně miluje špenátovou pizzu. Že dr.
David dokáže lakonicky a zároveň vcelku
výstižně ohodnotit charakterové vlastnosti
účastníků exkurze, aniž by si uvědomoval
fakt, že stěny slavonické ubytovny nejsou
zdaleka zvukotěsné. Konečně se studenti
rovněž mohli dozvědět, že už na zpáteční
cestě se začala domlouvat a připravovat
exkurze, již dvanáctá, na příští rok.
Petr HRTÁNEK
Účastníci exkurze v Telči
Fota: Petr Hrtánek

PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY V PRODEJI!!!

F!F!

O!U

klíčenky, propisky, trička, polokošile
UNIVE

JIŽ BRZY VE VOLIÉŘE

FACULT RSITAS
AS PH OSTR
AV
ILOSO
PHICA IENSIS

V červnu byly založeny oﬁciální stránky FF OU na Facebooku, na kterých jsou
uveřejňovány aktuální informace související s činností naší fakulty.
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II
Potřebuje univerzita
ARCHIV?
Když se na mne obrátila členka redakce Listů FF s žádostí, abych se vyjádřil
k tomu, zda Ostravská univerzita potřebuje akreditovaný archiv a odborně kvalifikovaného archiváře, skoro jsem se zastyděl. Taková otázka by snad v kulturním
národě a navíc v univerzitní komunitě,
obecně považované za intelektuální elitu
národa, nikdy neměla být zpochybněna.
Asi žiji v zajetí falešných představ. Archivy už dávno nejsou skladišti starožitných
dokumentů, v nichž čas od času nějaký
historik vyhledává informace pro své bádání. Již nejméně od předminulého století v evropských kulturních státech jsou
považovány za jeden z nejvýznamnějších
zdrojů formování paměti národa, tedy jedné ze základních složek toho, co vytváří
fenomén moderního národa. S probíhající
globalizací a myšlenkovou a kulturní nivelizací význam tohoto typu institucí výrazně vzrůstá. Univerzity již od dob svého
vzniku pečovaly úzkostlivě o zachování
své „paměti“ a budovaly archivy jako
prostředek její tvorby a konzervace. Bez
dokumentace, uložené v archivech, není
dnes žádná univerzita s to přehlédnout své
dějiny, vysvětlit příčiny vzestupů a pádů,
ale také dešifrovat řadu zcela běžných
problémů, které přináší každodenní praxe.
Pro příklad není třeba chodit daleko. Ti,
kteří před několika léty připravovali jubilejní sborník k výročí vzniku Pedagogické
fakulty naší univerzity, by mohli vyprávět,
jak obtížné bylo některá závažná fakta
zjistit a ověřit jen proto, že archiv Ostravské univerzity nefungoval, resp. byl vnímán těmi, kdo za to nesou odpovědnost,
jako jakési skladiště nepotřebného papíru,
bez řádu a péče kvalifikovaného archiváře. Skoro se nechce věřit, že nezměrně
větší péči svému archivu věnuje Vysoká
škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, než Ostravská univerzita, pro jejíž
humanitní zaměření by snad k pochopení
významu archívu měla mít blíže.
Vracím se k otázce, na kterou se mi nechtělo odpovídat: nemarněme čas a vybudujme řádně akreditovaný a kvalifikovanými archiváři vybavený archiv dříve, než
bude pozdě a řada významných dokumentů o vývoji školy zanikne naší nedbalostí
a netečností.                             Milan MYŠKA

srpen 2011

AKCE MĚSÍCE ZÁŘÍ
– Sekce D: Nové trendy v přístupu
k českým středověkým dějinám,
9:00 hod. (učebna 101)
– Sekce E: Historická kultura a dějepisné vzdělávání v současné české
společnosti, 9:00 hod. (učebna 1)
– Sekce F: Vybrané otázky hospodářských a sociálních dějin z dílny
mladých historiků, 9:00 hod. (kino Art)
– Posterová sekce: Historická krajina
– historický prostor. Realita a virtualita
(vstupní hala)
– Volná sekce: Sociální aspekty
demografického vývoje, 9:00 hod.
(salonek)
– Volná sekce: Hranice a identita,
9:00 hod. (učebna 3)
– Volná sekce: Pomocné vědy historické v současné historiografii,
9:00 hod. (učebna 201)
– Volná sekce: Meze a obory mezioborové spolupráce – bohemistika
a historie, 13:00 hod. (salonek)
– Volná sekce: Současný studentský
život a aktivismus, 15:30 hod. (salonek)
– Volná sekce: Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie,
14:00 hod. (učebna 3)
– Prohlídka Moravské Ostravy,
18:00 hod.
– Valná hromada Sdružení historiků
České republiky, 18:30 hod.

8. 9. sympozium MĚSTO; reprezentace

/ vytváření prostoru v literatuře a
výtvarném umění; antikvariát Fiducia
– Metodologické problémy výzkumu tematizace prostoru & Prostor
města jako sociální a kulturní konstrukt, 9:00 hod.
– Žánrové aspekty konstrukce prostoru města & Prostor města jako
vizuální objekt, 13:30 hod.
– Literárně-architektonická procházka centrem Ostravy, 17:30 hod.

9. 9. sympozium MĚSTO; reprezentace

/ vytváření prostoru v literatuře
a výtvarném umění; antikvariát
Fiducia
– Historicky podmíněné reprezentace
města, 9:00 hod.

14. 9. X. sjezd českých historiků; Dům
kultury města Ostravy
– slavnostní zahájení, 11:00 hod.
Česká historiografie na počátku
21. století, 14:00 hod.

15. 9. X. sjezd českých historiků; Dům

kultury města Ostravy
– Sekce A: Využití moderních
technologií v historickém výzkumu
a dokumentaci, 9:00 hod. (učebna
102)
– Sekce B: Moderní a soudobé
dějiny v odborné a mediální interpretaci, 8:45 hod. (učebna 7)
– Sekce C: Dnešní a budoucí cesty
sociálních a hospodářských dějin –
Kam zmizely dějiny práce?,
8:45 hod. (přísálí)

16. 9.		X. sjezd českých historiků; Dům

kultury města Ostravy
– plenární bilanční zasedání 	
a slavnostní zakončení, 10:00 hod.

Křest knihy
SMRDOV, BREŽNĚVES A RYCHLONOŽKOVA ULICE
Večer 23. června 2011 byla v baru Voliéra pokřtěna nová kniha Mgr. Jaroslava
Davida, Ph.D., Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice s podtitulem Kapitoly z moderní české toponymie, která vyšla v květnu
v nakladatelství Academia. Příjemný večer
zahájil sám autor povídáním o tom, jak se
stal nadšeným onomastikem a jak vznikal
rukopis i jeho knižní podoba. Ze své záliby
v místních jménech se rovněž vyznal kmotr knihy doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D., který
vycházející monografii popřál, aby si našla
své čtenáře a přinášela jim potěšení. Křest
doprovodily svým pásmem sestaveným
z úryvků dobových pramenů studentská
recitační úderka ORYON a hudební těleso
HIGIENA.                 Yvona ESTERKOVÁ

Proděkan J. Malura křtí knihu J. Davida
Foto: Archiv Jaroslava Davida
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ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ
Jean-Claude Carriere / Umberto Eco:

KNIH SE JEN TAK NEZBAVÍME
Rozhovory vedl Jean-Philippe de Tonnac. Argo: Praha 2009
Kniha – počítač – paměť
J.-C. C.: Když se na posledním summitu v Davosu v roce 2008 probíraly události, jež v příštích patnácti letech vyvolají
velké zvraty, jeden dotazovaný futurolog
navrhl, aby se pozornost věnovala pouze
čtyřem hlavním, zato však zaručeným
záležitostem. Tou první bude barel ropy
za 500 dolarů. Druhá se týká vody, která
se stane obchodním artiklem stejně jako
ropa. Kurz vody budeme sledovat na burze. Třetí předpověď se týká Afriky, jež se
v příštích desetiletích dozajista stane ekonomickou mocností. Čtvrtým fenoménem
je podle tohoto profesionálního proroka
zánik knihy.
U. E.: Zmizí kniha proto, že se objevil
internet?... Kniha nezahyne! […]
J.-C. C.: Každopádně jsme dospěli
v naší historii k okamžiku, kdy můžeme
inteligentním strojům – inteligentním
z našeho zorného úhlu – předat úkol, aby
si za nás pamatovaly dobré i zlé. K tomuto tématu se vrátil Michel Serres v rozhovoru pro Monde d´éducation, kde řekl, že
pokud nemáme sílu vštěpovat si do paměti, „pak nám už zbývá jen inteligence“.
U. E.: Jistě, učit se násobilku v době,
kdy mohou stroje počítat lépe než jakýkoli člověk, nemá valného smyslu. Ale přetrvává problém naší „gymnastické“ schopnosti. Autem se mohu pohybovat rychleji,
než když jdu pěšky. Nicméně každý den
musíme přece jen trochu chodit nebo běhat, abychom nebyli jako bláto. Jistě znáte
ten krásný sci-fi příběh o tom, jak v příštím
století odhalí Pentagon, že ve společnosti,
kdy za nás už myslí jen počítače, existuje
ještě nějaký člověk, který zná zpaměti násobilku. Vojáci se shodnou v názoru, že je
to génius, který by mohl být velice užitečný v době války, pokud by došlo k celosvětovému výpadku proudu. – A pak je tu
ještě jedna námitka. V jistých případech
vám znalost některých věcí zpaměti poskytne vyšší inteligenční schopnosti. Zce-
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la souhlasím s tím, že kultura neznamená
znát zpaměti přesné datum Napoleonovy
smrti. Není ovšem pochyb, že všechno,
co si pamatujete, dokonce i datum Napoleonovy smrti, 5. května 1821, vám
dává určitou intelektuální samostatnost. – Tato otázka není nová. Již vynález knihtisku nám dává možnost uložit
kulturu, kterou se nechceme zatěžovat, do
úschovy, do „lednice“, do knih; stačí při
tom vědět, kde najdeme informaci, kterou
právě potřebujeme. Delegujme tedy část
paměti knihám nebo strojům, ale nezaniká
nám povinnost dokázat z těchto nástrojů
načerpat správnou část, a tedy udržovat
svou vlastní paměť…
Kdybyste od příchodu prvních počítačů v roce 1983 nebyl schopen trvale obnovovat svou informatickou paměť, přejít
od ohebných disket k těm menším, potom
k CD a nyní k USB disku, několikrát byste ztratil všechna svá data, nebo alespoň
jejich část. Protože žádný počítač samozřejmě nemůže číst první diskety, které už
náleží do prehistorické informatické éry.
Zoufale jsem hledal první verzi textu své
knihy Foucaultovo kyvadlo, který jsem
si zřejmě zaznamenal na disketu v letech
1984 anebo 1985. Marně. Kdybych byl
ten román psal na psacím stroji, ještě by
byl tady.
J.-. de T.: Vraťme se ke změnám techniky, které by nás měly (anebo neměly)
přimět, abychom se zbavili knih. Nástroje
kultury jsou dnes zřejmě křehčí a pomíjivější, než byly naše první knížky, jež tak
skvěle odolávají času. Ovšem ať chceme
nebo ne, tyto nové nástroje přesto rozrušují náš způsob myšlení, k němuž nás přivedly knihy, a odvádějí nás od něj.
U. E.: Rychlost, s jakou se technologie obnovuje, nás totiž nutí k neudržitelnému rytmu neustálé reorganizace našich duševních návyků. Každé dva roky
bychom měli měnit svůj počítač, protože
právě na tom jsou ty přístroje založeny:

když totiž po jisté době zastarají, přijde
jejich oprava dráž než jejich výměna…
A každá nová technologie vyžaduje nový
systém reflexů, ten zase po nás chce další
úsilí, to vše ve stále kratší a kratší době.
Slepicím trvalo téměř jedno století, než se
naučily nepřecházet přes cestu. Nakonec
se novým dopravním podmínkám přizpůsobily. My ale tolik času nemáme…
Věda
U. E.: Věda je vražedná… Zabíjí
předchozí myšlenku, je-li tato znehodnocena novějším objevem. Vědci si například
mysleli, že vlny proudí v éteru. Jakmile
se dokázalo, že éter neexistuje, nikdo už
o něm nemá právo hovořit. Opuštěná hypotéza se pak stane materiálem pro historii vědy. Analytická filozofie ve Spojených
státech ve své nenaplněné snaze podobat
se vědě zaujala bohužel stejné hledisko.
Před několika desítiletími bylo možné
si na katedře filozofie v Princetonu přečíst: „Zákaz vstupu historikům filozofie“.
Humanitní vědy naopak nesmějí svou
historii zapomínat. Jednou se mě jeden
analytický filozof zeptal, proč by se měl
zatěžovat tím, co a jak o určitém problému řekli stoikové. Čili: buď je to hloupost
a nezajímá nás to, nebo jde o závažnou
myšlenku, a pak je málo pravděpodobné,
že ji dříve nebo později nezformuluje někdo z nás.
Odpověděl jsem mu, že stoikové možná nadhodili zajímavé problémy, později
zapomenuté, ale že je teď bez prodlení
musíme všechny znovu otevřít. Pokud na
ně nahlíželi správně, pak nevidím důvod,
proč bychom měli čekat, až nějaký americký génius tu prastarou myšlenku znovu objeví, když ji už zná každý evropský
imbecil. Anebo pokud vývoj takové kdysi
předložené myšlenky vedl do slepé uličky, sluší se to vědět, aby se už příště nikdo
znovu nevydával po cestě, která nikam
nevede.
Připravil Milan MYŠKA

