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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
STŘEDOVĚK lI.
Románský sloh
Zlatnický portál katedrály v Santiago
de Compostela (Španělsko 1103)

Tento umělecký sloh byl rozšířen v západní, jižní a střední Evropě v 11.–13. století
na území bývalé Západořímské říše. Název
slohu – románský – vyjadřuje vztah ke stavebnímu slohu antického Říma. Románský
sloh se zachoval v architektuře chrámů,
klášterů, rotund a hradů. Jeho typickými
znaky jsou mohutné zdi, silné podpěrné

sloupy, na vnitřních stěnách fresky, zdobné
portály (počítalo se s velkým psychologickým účinkem vstupního prostoru). Románské malby se zachovaly v kostelích (fresky,
většinou s biblickými motivy) a ve výzdobě
knih (např. iluminace v Kodexu vyšehradském, 1185).
Připravila Eva MRHAČOVÁ

Klášterní kostel Maria Laach (Německo,
jedna z nejčistších románských staveb,
založen 1093)

Kostel San Sisto v Pize (Itálie, vysvěcen 1133)
Rotunda sv. Jiří na hoře Říp
(první zmínka 1126)

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči (románskogotická, 13. stol., zapsána na seznam
památek UNESCO)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Tismicích (pol. 12. stol.)

Bazilika sv. Jiří
na Pražském hradě

Opatský kostel v Jáku
(Maďarsko, 13. stol.)
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OSTRAVA!!! rodinné stříbro
Dům s kavárnou DANIEL
Secesní architekturu nasycenou kavárenskými požitky bychom hledali spíše ve
Vídni než v Ostravě. Ale i v našem městě se
můžeme s takovým místem setkat. A z obojího pohledu je nezanedbatelné! Na počátku
20. století, kdy se Ostrava i architektonicky
začala vzmáhat, patřila Nádražní třída, jedna
z hlavních komunikačních os, k místům reprezentace města. Představovaly ji jak paláce bankovní, tak soukromé a firemní domy
bohatnoucích podnikatelů. K takovým patřil
i objekt, jehož původní podoba – alespoň na
vnějším plášti – se do detailu zachovala.

Jde o třípodlažní budovu z roku 1903 (jak
uvádí odborná literatura, ale čemu se příčí
letopočet 1902 v původní omítce), hlavním
průčelím obrácenou do Nádražní, boční fasádou pak do Žerotínovy ulice. Vystavěli ji
jako nájemní a současně firemní dům stavitelé a společní majitelé stavební firmy Ferdinand Mainx a Leopold Popp. Oba se narodili
v 60. letech 19. století, oba pocházeli z okolí
Nového Jičína a shodně končili svou životní
dráhu ve 40. letech 20. století: Popp zemřel
v roce 1942; Mainxův osud není znám, neboť
stavitel v posledním roce války beze stopy

Žerotínova 1
Moravská Ostrava
zmizel. Zato jejich firma zanechala v Ostravě výrazné stopy: kromě dvou obchodních
a bytových domů v centru města (ulice Poštovní a Na Hradbách) a luxusní Eisnerovy
vily (Milíčova ulice) projektovala např. provozní budovy dolu Jan-Maria ve Slezské,
tehdejší Polské Ostravě (dnes znovu oživeny
jako hotelové zařízení).
Svůj dům majitelé „oblékli“ podle tehdejšího evropského (resp. pařížského) modelu
florální secese, který se zároveň sytil i podněty geometrického proudu, populárního
v architektuře vídeňské. Trojosé průčelí do
Nádražní spojuje symetrii, důsledně uplatněnou v patrech, s asymetricky vsazeným
portálem v přízemí. Podobná řešení najdeme
v prvním desetiletí 20. století u Jana Kotěry
(např. Okresní dům v Hradci Králové, Národní dům v Prostějově ad.). Nápadně se uplatnily vegetabilní prvky provedené ve štuku –
stylizované rozviliny, květy, kvetoucí stromy.
Jejich rozmarné tvary jsou však souměrně
uspořádány v přesně vymezených geometrických polích. Ve střední partii domu vystupují nad sebou v patrech dva balkóny, rovněž
zdobené. Dekor v omítce i v mřížích zábradlí
směrem vzhůru graduje a uzavírá se maskaronem v podobě dívčí hlavy. Zřetelné kontrasty
celého průčelí jsou kromě tvarových detailů podtrženy užitím hladké a strukturované
omítky a jako barevná bižutérie působí keramické terčíky v květinových polích. Chuti architektů zdobit neušla ani atika a komplikovaný tvar střechy. Boční průčelí je jen
o málo skromnější, nebo spíše střízlivější
díky převaze geometrie. Ale i tam dominuje výrazný prvek arkýře, který v posledním
patře přesahuje římsu a vpouští do interiéru
světlo skrze půlkruhové prosklení.
Vystoupáte-li z Žerotínovy ulice do druhého patra a pominete schodiště zdevastované
řemeslným neumětelstvím, nevkusem a lhostejností z doby znárodněného majetku, můžete zkoumat právě část interiéru včetně výklenku zmíněného arkýře. Tam se konečně
vnější zážitky vizuální znásobí uspokojením
chuťovým. Kavárna Daniel v útrobách bývalého domu firmy Mainx&Popp umí podat
kávu hodnou zapamatování, stejně jako atmosféru, do níž je příjemné se vracet. (Nejde
prosím o placenou ani neplacenou reklamu.)
Marie ŠŤASTNÁ

Druhé a třetí patro domu firmy
Mainx&Popp a interiér kavárny Daniel
Fota: Marie Šťastná
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Dvě velké mezinárodní
germanistické konference na FF OU
Již tradičně se na přelomu listopadu
a prosince, konkrétně dne 30. listopadu,
konala na katedře germanistiky studentská
vědecká konference spojená s udílením
ceny Františka Schwarze. Akce, které se
jako obvykle zúčastnila skupina studentů
z partnerské univerzity v Erfurtu pod vedením Mgr. Mathiase Krepfa. Tentokrát
nabízela velmi pestrou paletu příspěvků:
mezi literárněvědnými zaujal například
svým filosoficky laděným příspěvkem
erfurtský student Christian Hartwig Meinau nebo ostravská studentka Veronika
Hanáková věnující se Feuchtwangerově
Židovce z Toleda, mezi jazykovědnými

Z germanistické konference Mittelalterlich-frühneuzeitliche Fachtexte als
Objekt der Fachsprachen- und Fachprosaforschung

pak například příspěvek ostravských studentů Andrey Frachbartové o německých
dialektech na Slovensku a Petra Hudého
o nadávkách v němčině. Stranou nezůstala ani historická gramatika, kde upoutaly
příspěvky ostravských doktorandek Miroslavy Tomkové a Markéty Wolfové, nebo
translatologie, kde se ostravská studentka
Věra Cihlářová věnovala překladům Václava Havla do němčiny. Po všech stránkách kvalitní příspěvky se dočkaly také
adekvátního ocenění. Nejlepší studenti se
tak mohou zásluhou poslance Evropského
parlamentu, pana RNDr. Pavla Poce, zúčastnit stáže v Bruselu (P. Hudý), případně
exkurze do orgánů EU ve Štrasburku (Andrea Flachbartová a Dagmar Coufalová).
Ale nezůstalo jen u jedné konference.
Za účasti předních germanistických
medievistů z České republiky (prof. Lenka
Vaňková, prof. Václav Bok a další), Slovenska (prof. Mária Papsonová), německy mluvících zemí (prof. Gundolf Keil,

Účastníci konference v prostorách knihovny Ostravské univerzity

prof. Mechthild Habermann, dr. Reinhard
Hünecke, prof. Hans Wellmann atd.) ba
dokonce i z Kanady (prof. Melita Adamson), z pracovišť univerzitních i neuniverzitních (dr. Inge Bily ze Saské akademie
věd) se pak již od následujícího dne konala na katedře germanistiky FF OU konference Mittelalterlich-frühneuzeitliche
Fachtexte als Objekt der Fachsprachenund Fachprosaforschung zaměřená na
odbornou prózu (1.–4. 12. 2011). Během
třídenní konference tak zájemci z řad kolegů i studentů měli možnost vyslechnout
mnoho zajímavého, například o starých
lékařských textech, o textech o středověkém hornictví, o kronikách atd. Účastníky
konference přijal v jejím úvodu rektor OU
prof. Jiří Močkoř, který při této příležitosti
promluvil o souvislostech mezi filosofií,
filologií a matematikou. A protože nejen

Vystoupení prof. Lenky Vaňkové

slovem žije člověk, součástí konference
byly dále vedle prohlídky Ostravy četné
exkurze po okolí (např.do Hornického muzea na Landeku, do muzea starých tisků ve
Štramberku, do zámku v Kuníně atd). Na
závěr je třeba říci, že se u nás hostům z domova i ciziny líbilo. Doufáme tedy, že se
do Ostravy budou rádi vracet.
Eva HRDINOVÁ

Na exkurzi v kunínském zámku

Fota: Milan Pišl, Tomáš Rucki a Bronislav Novosad
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20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY OU
ZAKLÁDÁNÍ DRUHÉHO ROMANISTICKÉHO
OBORU – ŠPANĚLŠTINY
Poté, co předběžné zjišťování zájmu
o obor španělština přineslo velmi pozitivní výsledky, jsme v roce 1992 zahájili
přípravné práce k jeho založení. Obrátila
jsem se na prof. Oldřicha Běliče, DrSc.
(1920–2002), v té době jednu z největších českých autorit v oboru hispanistika,
s otázkou, zda by byl ochoten podílet se na
založení oboru španělština v Ostravě. Pan
profesor byl představou, že v průmyslové
Ostravě vznikne obor španělština, doslova nadšen a přislíbil všestrannou podporu
a pomoc. Druhou velkou oporu pro práci
na projektu jsem získala v paní profesorce
Svatavě Urbanové, která je vystudovanou
hispanistkou.
Ve trojici Bělič – Urbanová – Mrhačová jsme tvořili první studijní program pro
obor španělština, který byl naprosto výjimečný tím, že byl koncipován jako tříletý
bakalářský a byl určen pro „hospodářskou
sféru a cestovní ruch“, jak jsem jej nazvala. Jako takový byl v té době první v České republice. (Do tří let zavedla takto orientovaný bakalářský obor řada českých
vysokých škol.)

Souběžně s přípravou projektu probíhalo i vyhledávání učitelů. Podařilo se
nám získat vynikající rodilou mluvčí, Kubánku Santanu, prof. Urbanová přivedla
svou spolužačku z univerzity, zkušenou
praktičku dr. Hanu Cincibuchovou a svého vysokoškolského učitele, dr. Jaroslava
Resku.
Pana prof. Damborského, který odjížděl na konferenci do Vratislavi, jsem
požádala, aby vyvinul velké diplomatické
úsilí a získal tam pro nás profesora španělské literatury. Profesor Damborský slíbil,
slib splnil a přivezl příslib prof. dr hab.
Sawického, že bude u nás působit, nabídneme-li mu byt. Moje usilovná jednání
s magistrátem dopadla nakonec dobře, byt
v centru Ostravy jsem mohla nabídnout –
a pan profesor u nás dlouhá léta působil.
Obor španělština nezačínal u nás internátním intenzivním ročním kursem jako
francouzština. Pro zájemce, kteří prokázali dobré základní znalosti jazyka, byl organizován šestitýdenní intenzivní kurs, tzv.
„nalejvárna“ a 15. září 1993 byl otevřen
l. ročník řádného studia.

Kulturní atašé Španělského království, paní Milagros, na děkanátě FF OU
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Obor však nelze založit bez knihovny
odborné literatury. Kde ji vzít? Tenkrát,
v porevoluční euforii, se mi to zdálo jednoduché – „Tak poprosíme o pomoc španělského krále Juana Carlose II.“ Dnes
bych to považovala za drzost, ale tenkrát
jsem opravdu takový dopis napsala, v překladu prof. Urbanové jsme jej odeslali,
a pak se čekalo... Nečekali jsme jenom
my, čekala i španělská ambasáda v Praze,
kterou jsme o svém počinu informovali.
Za necelý měsíc jsme dostali zprávu z ostravské celnice, že si máme vyzvednout
množství těžkých balíků ze Španělska
s tím, že clo již zaplatila španělská strana.
Radost z královského daru byla obrovská.
Trochu ji pokazil jen jeden horlivý český
novinář, který v telefonu položil otázku,
zda jsme vůbec zaplatili clo a zda z toho
nebude ostuda.
Také radost ze založení nového oboru
v Ostravě byla veliká – na straně české
i španělské.
Španělská ambasáda k nám vyslala
kulturní atašé – paní Milagros, aby se dotázala, co ještě budeme potřebovat. Uspořádali jsme pro ni výlet do rožnovského
skanzenu, který sponzorsky plně hradila
majitelka c. k. Pan‘Europ, PhDr. Jarmila
Oršulíková-Messari, třetím vystudovaným oborem hispanistka.
Nový obor v Ostravě chtěl poznat také
tehdejší ministr školství Ivan Pilip. Navštívil katedru, besedoval se studenty, vyprávěl jim o svém studiu ve Španělsku. Studenti byli poté vyzváni, aby kladli otázky.
V l. ročníku u nás tehdy studoval černoch
ze západní Afriky. Přihlásil se o slovo,
a když vyřkl otázku, všichni jsme se dusili
smíchy: „Pane ministr, a co cholky ve Spanelsko, dobry?“ Ministr, aniž hnul brvou,
odpověděl „Ano, španělské holky dobry.“
Na podzim roku 1994 utrpěla naše začínající hispanistika vážnou ránu – prof.
Oldřich Bělič, který nám s takovým zaujetím pomáhal obor vystavět, vážně onemocněl. V roce 1995 jsem nabídla profesorovi Lubomíru Bartošovi z FF MU
v Brně, aby u nás začal působit. Pan pro-

fesor nabídku přijal a již 16 let k nám pravidelně přijíždí, přednáší, vede diplomové
práce a v Brně vede naše doktorandy. Je
velikou oporou katedry a patří mu za to
vděk a veliké poděkování.
--Abychom zdůraznili význam příchodu španělské kultury na Ostravsko, uspořádali jsme v roce 1994 ve spolupráci se
Společností pro kulturu a umění v Ostravě
(v té době jsem byla její předsedkyní) Dny
španělské kultury.
Pojali jsme je opravdu velkoryse:
v minikino kavárně se promítaly španělské filmy, na slavnostním večeru v divadle, které nám „zapůjčil“ jeho ředitel Ilja
Racek, se konal koncert a sbor zpíval španělské písně, celý pořad moderovala ve
španělštině paní prof. Svatava Urbanová,
konala se výstava reprodukcí děl španělských malířů atd. Přijel španělský ambasador a primátor města, ing. Evžen Tošenovský, věnoval našim Dnům španělské
kultury mimořádnou pozornost.
Vstup španělštiny do Ostravy byl velmi úspěšný a velkorysý. Obor, druhý na
FF OU vybudovaný „na zelené louce“, se
v Ostravě ujal, získal již řadu akreditací
pro studia bakalářská i magisterská a dal
městu již stovky znalců tohoto krásného
jazyka.

II

Velvyslanec Španělského království, primátor města Ostravy a děkanka FF OU
ština v Ostravě titul rytíře Akademických
palem, prof. Urbanová, hispanistka, získala jako ocenění za podíl na vzniku oboru
španělština v Ostravě od španělského ministerstva kultury dvouměsíční stipendium do Madridu, kde byla mj. přijata prezidentem španělské Královské Akademie
(což je instituce, která od r. 1713 „hlídá“
a normuje španělský jazyk).

Ministr školství Ivan Pilip se studenty španělštiny
Na závěr bych chtěla ještě zdůraznit,
jak obrovskou péči věnovala založení
obou nových oborů, francouzštiny a španělštiny, španělská a francouzská strana
a jak vysoce založení těchto oborů oba
státy ocenily: děkance FF OU, doc. Evě
Mrhačové, udělila francouzská vláda za
založení a vybudování oboru francouz-

prosinec 2011

Fota: archiv Evy Mrhačové

S oborem španělština mám spojenu
ještě jednu vzpomínku, podtrhující význam prakticky orientovaného bakalářského jazykového oboru, který jsme vybudovali jako první v České republice.
Byla jsem na cestě po jižní Americe.
Kolem naší skupiny se kousek od rovníku
v Ekvádoru neustále „motal“ dvacetiletý

mladík. Po chvíli se zeptal: „Vy jste Češi?“
Z hovoru vyplynulo, že tento absolvent
pražské obchodní akademie je mladý dobrodruh, který žije zajímavý život: tři měsíce pracuje brigádně v Německu, a pak
jede za vydělané peníze do jižní Ameriky,
chce poznat všechny jihoamerické státy.
O rok dříve byl tři měsíce v Peru, nyní
poznává Ekvádor. U oběda, na který jsme
jej pozvali, proběhl tento rozhovor: „Mladý muži, a neměl byste uvažovat o vysokoškolském studiu?“ – „Kdepak, pětileté
studium by naši neutáhli a na FF UK bych
se ani nedostal. Já bych potřeboval kratší
studium, bakalářské, jak se teď říká, které by bylo zaměřeno prakticky a ne teoreticky. A takové bohužel nikde není.“ –
„A víte, že v Ostravě takové studium existuje?“
– Údiv byl veliký, radost také veliká.
Mladý muž, jmenoval se Přemysl Hrbek,
se k nám přihlásil, při přijímacích zkouškách prokázal výbornou znalost španělštiny (zejména hovorové a ne vždy zcela
spisovné, jak mi posléze řekla dr. Cincibuchová). Vystudoval u nás v Ostravě
obor „španělština pro hospodářskou sféru
a cestovní ruch“ a poté si zařídil v Praze
obchod s jihoamerickými dekoračními
předměty z lehkého dřeva balzy. Po studiu
se přišel se mnou rozloučit s obrovskou
kyticí. „Na ostravskou hispanistiku, která mi tak ovlivnila život, budu celý život
vzpomínat a všude ji budu jen a jen chválit,“ řekl na rozloučenou.
Eva MRHAČOVÁ
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Kanonizace Zdeňky Kalnické
Titulek má upoutat. Nejlépe šokem,
a třeba i rouháním. To se podařilo.
A proto můžeme nyní čtenáři sdělit: Ne,
docentka Kalnická nebyla prohlášena
světicí, ale jmenována profesorkou. Avšak
s kánonem to přece jen souvisí, jak ještě
uvidíme. Totiž uslyšíme. Řekne nám to
sama novopečená paní profesorka.

Pocházíš od Českého Těšína, kraje
svérázného jazyka a rázovitých povah.
Myslíš, že tě tento region na pomezí nějak
životně poznamenal?
Nedokážu přesně vyjádřit, jak mne rodný
region ovlivnil. Mám jej ráda a je mi blízký.
A Ostrava, to je teprve „region razovity“, jak
zpívá Jaroslav Nohavica. V době, kdy už jsem
tady bydlela, se realizoval projekt fotografování
tváří Česka, a hodnocení jeho realizátorů bylo,
že v Ostravě našli nejvíce svérázných lidí. Asi
bych se ráda mezi ty „svérázy“ počítala. Zdejší
kraj nás naučil toleranci. Babička mluvila „po
naszymu“. Proto rozumím polsky, dokážu číst,
a částečně i mluvit.
Polská filozofie mi dala hodně, nejen díky
tomu, že diplomku jsem psala o filozofické
a estetické koncepci Romana Ingardena,
polského fenomenologa a Husserlova žáka.
V době, kdy jsem ještě neuměla dobře
anglicky, jsem se s tehdy „západní“ filozofií
seznamovala díky polským překladům (které
u nás nebyly dostupné). Možná víš, že jsem
se čtyřmi polskými filozofkami a estetičkami
napsala knihu Estetika čtyř živlů: země,
voda, oheň, vzduch, kterou vydala Ostravská
univerzita v edici Universum, založené paní
docentkou Mrhačovou.
No a ke Slovensku mám blízko nejen
tím, že předkové mého dědečka údajně přišli
odněkud od Čadce, ale i můj manžel je Slovák,
já jsem na Slovensku studovala a poté dvacet
let i působila.
Studovala jsi estetiku. Proč v Bratislavě?
Lásku k estetice ve mně vzbudil můj učitel
na konzervatoři v Ostravě, pan doc. Miloš
Navrátil. Studovala jsem klavír, ale více mne
to táhlo k teorii. A k filozofii – pamatuji se na
vzrušené debaty se spolužáky a spolužačkami
na konzervatoři. Výlučnost této lásky byla tak
veliká, že jsem nechtěla jít studovat nic jiného.
Když jsem zjistila, že v Praze na katedře
estetiky Karlovy univerzity, kterou tehdy vedl
významný český estetik Jaroslav Volek, se
kvůli normalizačním tlakům estetika studovat
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Zdeňka Kalnická přebírá profesorský diplom z rukou slovenského prezidenta
Ivana Gašparoviče
Fota: archiv Zdeňky Kalnické
nedá, hledala jsem dále. Jediná možnost
studovat estetiku – a k mé radosti v kombinaci
s filozofií – byla na Komenského univerzitě
v Bratislavě. Neváhala jsem.
A v Bratislavě jsi pak už zůstala
(– a dotáhla to až na Hrad!)…
Ano, protože jsem se v průběhu studia
vdala a měla dvě děti, zůstali jsme v Bratislavě
– vždyť to tehdy byla jedna republika. Po
krátké epizodě, kdy jsem pracovala v (ne)
kulturně-ministerské administrativě, což jsem
mimo jiné velmi těžce snášela, jsem nastoupila
na katedru estetiky a věd o umění Filozofické
fakulty Komenského univerzity jako odborná
asistentka. Několik let jsem tam pak působila
i jako docentka a vedoucí katedry, na které se
v té době studovala nejen estetika a estetická
výchova, ale i věda o výtvarném umění a muzikologie, a poté i teorie kultury. V roce 1995
jsem po trapném excesu tehdejšího děkana
vůči vedoucím kateder ze dne na den z fakulty
odešla. O měsíc později jsem nastoupila
do Ostravy. Ale protože jsem velkou část
svého profesního života strávila ve slovenské
filozoficko-estetické komunitě, bylo jen
logickým vyústěním mé odborné dráhy, že jsem
inaugurovala na jednom z nejvýznamnějších
vědeckých pracovišť v oblasti estetiky na
Slovensku, na katedře umělecké a literární
komunikace Filozofické fakulty Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitře. Navíc mi je toto
pracoviště velmi blízké s ohledem na mou
orientaci na pragmatismus a hermeneutiku. No

a odtud byl pak „jen krůček“ na Hrad, vlastně
do Prezidentského paláce v Bratislavě.
Jak ses dostala od estetiky k feminismu?
Nikdy jsem nebyla čistou estetičkou –
i aspiranturu (dnes doktorské studium) jsem
absolvovala na katedře filozofie se specializací
na filozofické otázky estetiky. A nikdy jsem
s filozofy a filozofkami na Komenského
univerzitě kontakt neztratila. Je škoda, že
estetika a filozofie se od sebe „oddělily“
a nemají k sobě tak blízko jako kdysi.
O estetických otázkách není možno uvažovat
mimo filozofický kontext. Takže moje cesta
k feminismu nevedla přímo z estetiky, ale
oklikou přes vlastní zkušenost a přes filozofii.
Abych to popsala konkrétněji: v mém životě
nastávaly občas situace, kdy jsem nenacházela
na své otázky odpověď (a vlastně ani legitimní
možnost, jak je formulovat). Když jsem se v roce 1990 při svém prvním pobytu v USA
seznámila s existující feministickou literaturou,
byla jsem ráda, že ony teoretické „nástroje“
existují. K podobnému závěru došly i další
dvě filozofky z katedry filozofie Komenského
univerzity, Zuzana Kiczková a Etela Farkašová;
daly jsme se dohromady a v tomto triu začaly
profilovat nejprve semináře a poté i přednášky,
nejprve na katedře filozofie a poté pro všechny
studenty a studentky Univerzity Komenského
na téma feministické filozofie a teorie. Záhy
jsme se vydaly každá jinou cestou; já jsem
si začala víc a více uvědomovat význam
genderového (rodového) aspektu i v estetice.

II
Označila by ses za feministku?
Ano, nemám s přijetím tohoto označení
problém. Samozřejmě pokud nechápeme
feminismus jako něco, co se týká výlučně žen
a čemu jde o získání nadřazeného postavení
pro ženy; a pokud si jej nepředstavujeme
jako těch několik extrémních příkladů, které
nám ukazují média a „populární“ literatura.
Feminismus není v první řadě o tom, že je
někdo mužem či ženou; je o rodových vztazích,
které mají mocenskou strukturu. Jde o vztahy
podřízenosti a nadřízenosti, podstatnosti a nepodstatnosti, umístění v centru a na jeho okraji,
do nichž jsou „ukotveni“ jak konkrétní muži,
tak i konkrétní ženy. Anglický termín gender
(česky rod) znamená, že rod, tj. historickospolečensky a kulturně ustálené představy
o mužskosti a ženskosti, není přímo
determinován pohlavím svého nositele.
„Rod“ se může od svého (pohlavně
určeného) nositele dokonce „odpoutat“ –
tak mohou existovat feministé-muži a nefeministky-ženy. Zjednodušeně: feminismus
chápu jako legitimní poukaz na skutečnost,
že demokratizace není dokončena, pokud se
rovná práva nevztahují na všechny (tedy stejně
na muže i ženy). Feminismus pro mne znamená
snahu odstranit dosud existující překážky,
které brání ženám svobodně se rozhodovat,
tedy především rodové stereotypy. „Můj“
feminismus se redukuje na teoretickou rovinu,
nejsem členkou žádného hnutí, nezapojuji se
do praktických aktivit. Byla bych spokojená,
kdybych dosáhla toho, že studenti a studentky,
které učím, začnou o těchto problémech vážně
přemýšlet, a že jsem jim k tomu byla schopna
poskytnout pojmy, teorie a argumenty. Jak se
ale budou rozhodovat, to záleží na nich – jedná
se o jejich budoucí životy…
Jak to jde dohromady – ﬁlozoﬁe, umění
(estetika) a studium genderu?
Z mého pohledu to dohromady jde velmi
dobře; „důkazem“ jsou názvy dvou mých
knížek Obrazy ženy a vody. Filozofickoestetické úvahy a Třetí oko. Filosofie, umění,
feminismus. V první z nich jsem propojila
koncepty ženskosti ve filozofii (Aristoteles,
Hegel, Baudrillard) s uměleckým zobrazením
asociací ženy a vody z perspektivy inspirované
feminismem. Ve druhé knize jsem pak propojila
problematiku obraznosti a pojmovosti tak, že
jsem ve filozofických textech hledala metafory
a naopak, na obrazy a jiná umělecká díla
nahlížela optikou filozofických konceptů, a to
vše ve spojení s feministickými tématy. Ve svých
pracích se snažím ukázat, že koncept genderu
(rodu) a genderová analýza je legitimním
přístupem nejen v estetice, kde kategorie krásy
má mnohdy genderové asociace (spojování
krásy s ženskostí a vznešenosti s mužskostí),
stejně jako kategorie obrazu (např. problém

ženského aktu), ale také ve filozofii (např.
asociace filozofických kategorií forma a látka,
rozum a emoce, kultura a příroda s kategoriemi
mužské a ženské). Uplatnění genderové
optiky nám může odhalit nové a netušené
stránky tradičních filozofických a estetických
problémů; a to mne zajímá.
Co ti odchod z Bratislavy a příchod do
Ostravy „vzal“ a „dal“?
Co se týče „ztrát“: kromě toho, že jsem
tam „zanechala“ manžela s dcerami, jsem
z Bratislavy odcházela z katedry estetiky, kde
jsem se specializovala na estetiku 20. století.
I když jsem spojení s filozofií nikdy neztratila,
přece jen jsem se v té době víc orientovala na
estetiku. Měla jsem tam kolegy a kolegyně.
Tuto specializaci a odbornou komunitu jsem
svým odchodem z Bratislavy ztratila. Po
příchodu na katedru filozofie do Ostravy jsem
svou specializaci nemohla uplatnit, protože
zde jsou v rámci studia filozofie i základů
společenských věd pouze dva semestry
estetiky, na rozdíl od pětiletého studia estetiky
v Bratislavě. Navíc v Bratislavě k tomu byly
povinné dva kurzy dějin jednotlivých druhů
umění – tedy bylo na čem estetické úvahy
stavět. S tím jsem v Ostravě nemohla počítat.
Také na katedře nebyl nikdo, kdo by se
estetikou zabýval (postupem času jsem však
i v Ostravě našla aspoň jednu „spřízněnou
duši“, a to pana doc. Petra Holého).

Z udělování profesorských diplomů
v Prezidentském paláci v Bratislavě
Co se týče „zisků“: i když to může znít
paradoxně, cením si toho, že jsem v Ostravě
musela ze své poměrně úzké odborné
specializace vystoupit a „vrátit se“ k filozofii,
a v rámci estetiky pak pojmout tento předmět
jako celek. Díky tomu, že jsem měla svobodu,
jak si své předměty profilovat, vzala jsem tuto
nutnost jako výzvu, která mne v konečném
důsledku obohatila. A tady se dostávám k snad
nejdůležitějšímu „nálezu“ na půdě Ostravské
univerzity; tím byli vzácní kolegové (v té době
jsem byla na katedře jedinou ženou), mezi
které jsem vstoupila, a tolerantní atmosféra,
která na této katedře vládla.

prosinec 2011

Za tvůj ﬁlozoﬁcký objev by se dal
označit poukaz na to, že ﬁlozoﬁcký kánon je
prost žen…
Není to můj filozofický objev, poukázaly
na to feministické filozofky a historičky
filozofie už přede mnou a já sama jsem si
všimla této skutečnosti poměrně pozdě (to je
právě důsledek toho, že mnohé věci prostě
opakujeme tak, jak jsme se je naučili od
svých učitelů). Filozofický kánon, tj. soubor
filozofických koncepcí a jejich autorů, který
odevzdáváme dalším generacím adeptů (a dnes
ve zvyšujícím se počtu i adeptkám) filozofie
jako to nejlepší, bez čeho se nemohou počítat
mezi odborníky, je skutečně v učebnicích
podáván často jako zcela „mužský“. Je
samozřejmé, že „nedostatek“ filozofek
v dějinách je zčásti způsoben dobovými
kulturními a sociálními podmínkami života
žen v minulosti, ale není možné to odbýt takto
paušálně; problém je složitější. Je zřejmé, že
v dějinách se vyskytovaly i výjimečné ženy,
které se intelektuálně mužům vyrovnaly (či je
dokonce předčily). Otázkou pak je, proč o nich
dnešní studující nevědí. To, o co se snažím, je
spíše „osvěta“, tj. zmapování těch žen, které
v oblasti filozofie přece jen zanechaly výraznou
stopu, a hledání příčin jejich opomíjení.
To, co by bylo spíše možné označit za můj
„objev“, je rozpracování archetypu vody a ženy,
který zaujal tak, že jsem byla oslovena, abych
editovala knihu Water and Woman in Past,
Present and Future (vyšla v USA), kde jsou
zastoupeny příspěvky autorek z celého světa.
V dané knize analyzují toto spojení nejen jako
symbolické (v mytologii a umění), ale i jako
reálné (ženy jako „odpovědné“ za přísun vody
pro rodinu v Africe, Indii a důsledky, které
z toho pro ně vyplývají). Považuji to za důležité
právě ve 21. století, ve kterém se voda podle
prognóz stává strategickou a nedostatkovou
surovinou, a kdy se vedou spory o „právo“ na
pitnou vodu jako základní lidské právo.
Vladimír ŠILER

Redakce Listů FF ze srdce blahopřeje Zdeňce Kalnické ke jmenování
profesorkou pro obor estetika!
Profesorský diplom převzala dne
28. listopadu 2011 z rukou prezidenta
Slovenské republiky Ivana Gašparoviče
v Prezidentském paláci v Bratislavě.
Téma její inaugurační přednášky na
univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře
znělo: Metamorfózy narcise Salvatora
Dalího.
Redakce Listů FF OU
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Vážně i nevážně O MÉDIÍCH
Českého novináře a moderátora Václava Moravce si ostravské vysokoškolské
publikum velmi oblíbilo. V přednáškovém cyklu Setkání s osobností přednášel
14. prosince už popáté. Velká posluchárna
byla jako vždy nabita k prasknutí, studenti
obsazovali místa k sezení s velkým časovým předstihem.
Přednáška byla výborná a studenti ji
odměnili dlouhým potleskem. „Točila
se“ zejména kolem témat: mediokracie,

Z přednášky

mystifikace, účinky médií na publikum,
manipulace publikem, ověřování pravosti
a pravdivosti informací, pravda a spekulace, mediální výchova, manipulativní titulky, sekundární analfabetizace, postupné vytlačování vzdělávací funkce médií,
sbližování deníků – věc v západní Evropě
nevídaná, separované pořady jako „obhospodařování menšin“, demokratický
deficit, právní stát, obcházení zákona jako
norma, vyžadování obrázků, neschopnost
číst delší text...
Je třeba říci, že nejen naši studenti si
oblíbili Václava Moravce, také Václav
Moravec si podle jeho slov oblíbil naše
studentské publikum a přijede ochotně
znovu. Slíbil mi také, že na jaře přiveze
do Ostravy Medu Mládkovou – a to bude
opravdu veliká intelektuální událost v životě naší fakulty.
Eva MRHAČOVÁ

Václav Moravec

Katedra anglistiky
a amerikanistiky
má nového
DOCENTA
Dne 9. prosince úspěšně obhájil
na zasedání vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košicích svou habilitační
práci na téma „Discourse of Medicine Revisited. On Conveying Empathy and Trust in English Medical Interviewing“ PhDr. Miroslav Černý,
Ph.D. Téma jeho habilitační přednášky: „Podíl angličtiny na ústupu,
zachování a revitalizaci menšinových jazyků“. Novému docentovi ze
srdce blahopřejeme!
Redakce Listů FF OU

Fota: Tomáš Rucki

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. Pokud Váš text obsahuje zvláštní znaky z cizích jazyků, napište, prosím, k textu dovětek s upozorněním. Fotografie
zasílejte v samostatných souborech (např. JPG, nikoli vložené do textového souboru). U všech snímků uvádějte popisek a jméno autora.
Redakce si vyhrazuje právo texty gramaticky opravovat, drobně stylisticky upravovat, v případě potřeby zaslané články krátit.
Příspěvky do lednového čísla zasílejte e-mailem na adresu listyff@osu.cz nejpozději do 23. 1. 2012.

Listy Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě č. 10/2011 – prosinec, ročník druhý. LISTY JSOU NEPRODEJNÉ.

Redakční rada: doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc., ThLic. Vladimír Šiler, Dr., Mgr. Yvona Esterková.
Barevná elektronická verze Listů je dostupná na webu FF OU v rubrice Ze života fakulty na adrese: http://periodika.osu.cz/listyff
© Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011
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HRABĚ HODIC BY MĚL RADOST
Ve čtvrtek 24. 11. patřilo první patro
ostravského Librexu, největšího českého
knižního domu, opět Filozofické fakultě
OU. Vítali jsme na svět novou knihu prof.
Milana Myšky – Hrabě Hodic a jeho svět.
Laudatio proslovil doc. Karel Boženek (SU Opava), knihu pokřtila doc. Eva
Mrhačová (FF OU). Oba řečníci se shodli
v tom, že autor této nevšední knihy přirozenou cestou propojil Slezské Rudoltice
s kulturní Evropou doby mezi barokem
a osvícenstvím.

Kniha o zámecké kultuře ve Slezsku,
která podává významné svědectví o osvícenském duchovním založení venkovské
šlechty našeho kraje, vzbudila mimořádnou pozornost už v den svého křtu, což je
na našem knižním trhu jev ojedinělý. Sta- Křest knihy – zprava: autor a oba
Foto: Hana Papežová
rosta Slezských Rudoltic ing. Mojmír Par- „kmotři“
gač její vydání velmi uvítal a nakoupil pro
Je tedy velmi pravděpodobné, že kniha
svou obec velkou část vydání knihy, které se brzy dočká dalšího vydání. Hrabě Homěl Librex k dispozici, takže na všechny dic, jak jsme jej z knihy poznali, by měl
zájemce koupit si knihu a nechat si ji au- velkou radost...
torem podepsat se ani nedostalo.
Eva MRHAČOVÁ

VASILIJ KANDINSKIJ
na slavistice
Z vernisáže

V. Kandinskij, Dva zelené body, 1935, Paříž
Fota: Jelena KUPCEVIČOVÁ

V prosinci uplynulo 105 let od narození ruského malíře, grafika a teoretika umění
Vasilije Kandinského, který je považován za
zakladatele abstraktního umění. Na katedře
slavistiky byla při této příležitosti uspořádána výstavka reprodukcí děl tohoto ruského
umělce.
Na slavnostním zahájení výstavy, jehož se zúčastnil i honorární konzul Ruské
federace, ing. Aleš Zedník, Ph.D., a děkan
FF, prof. Aleš Zářický, překládali studenti
připravené úvodní slovo do ruštiny (Darja
Bittnerová) a polštiny (Lenka Rucká). Využili při tom svých dovedností získaných při
studiu překladatelství a tlumočnictví.
Vystavené reprodukce zůstávají trvalou
výzdobou katedry slavistiky.
Eva MRHAČOVÁ

V. Kandinskij, Složité – prosté, 1939, Paříž

‚CO? PYŽAMO! KDE? V ASTŘE!‘
Ve dnech 2.–3. prosince 2011 pořádaly studentky 2. ročníku Filozofické fakulty
Ostravské univerzity – oboru Management
v neziskovém sektoru ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Astra ve Zlíně Pyžamovou party s přespáním – pro děti ve věku od

6 do 15 let. Pyžamo na sebe obléklo celkem
21 účastníků party.
„Vše o pyžamech a v pyžamech,“ to bylo
hlavní heslo celého připraveného programu,
který se zároveň nesl v duchu netradičních
her, ale nechyběla ani Pyžamová diskotéka
s polštářovou bitvou. Celou akci děti provázelo poťouchlé strašidlo Elfrída. Jako intrikánské strašidlo schovala Elfrída dětem po
celé budově plyšáky a zhasla všechna světla.
Aby toho nebylo málo, zavolala si Elfrída
na pomoc strašidla z kouzelného světa, aby
jí pomohla odradit děti od hledání hraček.
Tým „nebojsů“ se však pátrání zhostil na

Fota: pořadatelky Pyžamové párty
jedničku, a tak zakrátko měli zase všichni
své oblíbené hračky u sebe ve spacáku. Na
druhý den byla akce zakončena vyhlášením
soutěžních úkolů. Myslím, že celá akce se
vydařila, děti odcházely domů s úsměvem.
Iva VLADÍKOVÁ
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K+M+B

Redakce Listů FF OU přeje:
vstupte štastně do roku 2012!!!
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