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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
RENESANCE II. /

malířství italského trecenta
Kořeny renesančního umění je nutno hledat v toskánské malbě první poloviny 14. století. Centry malířství italského trecenta byla
především města Florencie a Siena. Malířství
toskánského trecenta zažívá v první polovině
14. století nebývalý rozmach jak kvantitativní, tak především kvalitativní, ukončený však
náhle rokem 1348, kdy severní Itálii zachvátila epidemie černé smrti. Mezi hlavní rysy
toskánského malířství trecenta patří zájem
o naraci, kolorismus, zobrazení idealizované
krajiny a zpočátku také ještě přežívající byzantinismy. Zájem o reálnou přírodu, návrat
k jejímu napodobování (mimesis) je renesanční historiografií tradičně připisován Giottovi
di Bondone, jenž byl vnímán jako zakladatel
nového, moderního umění (tzv. maniera moderna). Zakázky na malířskou výzdobu ve-

řejných budov a paláců vedly k rozvoji sekulárních a alegorických témat a nových žánrů,
mezi jinými také krajinomalby, jejíž počátky
musíme hledat, vedle frankovlámské oblasti,
právě v toskánské malbě 14. století. V tvorbě Simone Martiniho byly byzantské prvky
nahrazeny tvaroslovím francouzské gotiky.
Ta se projevovala zejména v pojetí drapérií
a postav, v abstraktizaci prostoru. Toskánská
malba v tvorbě Simone Martiniho předjímala
vývoj evropského malířství druhé poloviny
14. století, vrcholící kolem roku 1400 tzv. internacionálním stylem. K největším osobnostem toskánské malby první poloviny 14. století patří Duccio, Giotto di Bondone, Simone
Martni, Lippo Memmi a bratři Ambrogio
a Pietro Lorenzetti.
Daniela RYWIKOVÁ

Nejslavnějším dílem Amborgia a Pietra Lorenzettiů je alegorie dobré a špatné vlády v sienském
Palazzo Pubblico, 1338–1339. Malíři vymalovali sál, kde se scházela rada devíti oligarchů vládnoucích městu. Sál je rozdělen na dvě části, z nichž každá se skládá ze tří rozsáhlých maleb s náměty
Dobré vlády s alegorií Míru a Dobře spravovaného města, dále Venkov a Špatná vláda jako alegorie Tyranie. Dobrá vláda představuje trůnící postavu Moudrosti držící váhy spravedlnosti, zatímco
Svornost sedí u jejích nohou. Obyvatelé města stojí v zástupu vinoucím se ke svému vládci Obecnému dobru, nad jehož hlavou se vznášejí alegorické postavy Dobra, Naděje a Víry. Vlevo od Obecného dobra sedí Rozvážnost, Síla a Mír, napravo potom Velkorysost, Umírněnost a Spravedlnost.

Simone Martini – Nejstarší mistrovo signované
dílo je slavná freska v sienském Palazzo Pubblico zobrazující oblíbené sienské téma: trůnící Pannu Marii obklopenou světci – tzv. Maestá, 1315. Malba vyniká jemností a elegancí,
barevnou vyvážeností a dokonalou kompozicí.
Obraz je alegorií města Sieny, které vládne
Panna Marie, prezentovaná pod baldachýnem
zároveň jako ochranitelka obce, doprovázena
zástupem světců představujících jak společnost předurčených ke spáse, tak zároveň zrcadlo sienské oligarchie.
Fota: archiv autorky

Giotto – malířská výzdoba kaple rodiny Scrovegniů v Padově, 1304–1313. Malby zobrazují
scény ze života rodičů Panny Marie, Marie samotné a christologický cyklus. Malby vrcholí
monumentálním výjevem Posledního soudu.
Giottovy výjevy jsou inovativní především
v tom, jakým způsobem chápe jejich malíř prostor, který je pojímán jako trojrozměrný kubus,
do něhož je zakomponován děj. Takto vnímaný
prostor je prvním krokem k lineární perspektivě. Postavy i děje jsou živé, emotivní, realistické a prosté reminiscencí na byzantskou malbu.
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OSTRAVA!!! rodinné stříbro
Vila JUDr. Eduarda Lisky
Právník Eduard Liska (1895–1966)
začal roku 1934 působit jako notář v Moravské Ostravě. Tehdy se rozhodl, že si dá
v sousední Slezské Ostravě postavit dům pro
jednu rodinu. Projekt zadal dvojici mladých
architektů – bratřím Lubomíru (1908–1983)
a Čestmíru (1908–1999) Šlapetovým, kteří
v té době měli kancelář v Moravské Ostravě. Autoři se inspirovali u svého učitele
Hanse Scharouna, zvláště vilou Dr. Baenche
(1934–1935) v Berlíně, na jejímž prováděcím projektu krátce pracoval za návštěvy
u Scharouna i L. Šlapeta. Liskova vila je
zasazena do svahu kopce Hladnova v komponované zahradě. Západní zaoblené uliční
průčelí, otevřené v horní části rozměrným
pásovým oknem o délce osmnácti metrů, je
dvoupodlažní, východní průčelí s terasou do
zahrady přízemní. Od hlavního vchodu vede
jednoramenné schodiště do chodbové haly.
Schodiště je vybaveno madlem potaženým

Čedičová č. 8 / Slezská Ostrava
č.p. 1406

Lubomír Šlapeta a Čestmír Šlapeta

1935–1936

semišem pro zdůraznění haptického dojmu
z domácího prostředí. Z haly se vstupuje do
pokojů rodičů, dětí, babičky, do kuchyně,
koupelny, na zahradní terasu a do hlavního
obytného prostoru. Ten je scelen pásovým
oknem a slučuje zimní zahradu na jižní straně s obytným středem, tvořeným ledvinovitou obývací halou s bumerangovitou pohovkou naproti oknu ve snížené části prostoru.
Na severu celek končí obdélnou jídelnou,
spojenou podávacím okénkem s kuchyní.
Dům představuje nejpropracovanější příklad organického funkcionalismu v české
architektuře a dochoval se díky citlivé péči
majitelů včetně části vnitřního zařízení. Nečinný sporák Brown Boveri z kuchyně domu
byl přenesen do kuchyně Müllerovy vily od
Adolfa Loose v Praze a slouží jako exponát
v přední instalované památce moderní architektury.
Martin STRAKOŠ

Převzato se svolením autora z publikace Martin Strakoš, Ostravské interiéry,
Ostrava: Fiducia, 2011.
Fotografie Roman Polášek.

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 červnového čísla zasílejte e-mailem na adresu listyff@osu.cz nejpozději do 22. 6. 2012.

Listy Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě č. 5/2012 – květen, ročník třetí. 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, 2012

2

III

květen 2012

85 růží pro profesora

JIŘÍHO DAMBORSKÉHO
V plné duševní svěžesti oslavil dne
22. května úctyhodné životní jubileum
přední český slavista, prof. PhDr. Jiří
Damborský, DrSc. Litovelský rodák vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity
Palackého obor polonistika a slavistika
a odbornou erudici dále prohluboval na
Univerzitě Karlově v Praze, Jagellonské
univerzitě v Krakově, Univerzitě A. Mickiewicze v Poznani a na Varšavské univerzitě. Jeho badatelskou činnost formovaly
přední osobnosti slovanské lingvistiky
jako Bohumil Mathesius, Karel Horálek,
Bohuslav Havránek, František Kopečný,
Franc Jakopin, Aleksander Isačenko, Kazimierz Nitsch, Tadeusz Lehr-Splawiński.
S nástupem normalizace byla profesorova
slibně se rozvíjející vědecká činnost přerušena.
Po roce 1989 začal znovu pedagogicky
působit jak na olomoucké Univerzitě Palackého, tak na nově založené Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Zde stál
u zrodu katedry polonistiky a folkloristiky a jednoho z prvních akreditovaných
oborů fakulty, jednooborové magisterské
polštiny. Rovněž se významně zasloužil
o akreditaci doktorského studia v oboru
Polský jazyk, čímž se polonistika stala
vedle historie jedním z profilujících odborných studií na FF OU (velmi záhy získal tento obor i práva habilitačních a profesorských řízení).
Vědecké práce profesora byly vždy
v odborných kruzích vysoce hodnoceny:
Participium l-ove ve slovanštině (Varšava
1966) a Neurčité a jmenné tvary slovesné
v polštině (Olomouc 1967) patří do dnešních dní k průkopnickým pracím slovanské morfologie. Také pozdější Studia porownawcze nad słownictwem i frazeologią
polską i czeską (Varšava 1977) byla přijata slovanským světem s velkým ohlasem.
V 90. letech se profesor Damborský
soustředil na problematiku konfrontace polštiny s jinými jazyky, obzvláště
s francouzštinou. Výsledkem tohoto bádání je monografie Polština a franština ve
vzájemném vztahu (1999), dále množství
článků týkajících se problematiky kalkování v jazycích a publikace Rozważania

Profesor Jiří Damborský

Foto: archiv katedry slavistiky

slawistyczne (2007). V témže roce byla
v Katovicích vydána i jeho další kniha
Roztrząsania literackie. Studia o języku
polskim.
Za vědeckou činnost a zásluhy o rozvoj
polonistiky obdržel pan profesor významná ocenění – vyznamenání „Zasłużony dla
kultury polskiej“ (1979) nebo „Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej
Polskiej“ (1998). Polská akademická obec
mu udělila titul čestného člena Polského
jazykovědného sdružení (Polskie Towarzystwo Językoznawcze).
Profesor Damborský stále spolupracuje s oddělením polonistiky katedry slavistiky Filozofické fakulty. Vede a oponuje
doktorské disertační práce a přednáší na
slavistických pracovištích v České i Polské republice. Za mimořádné výsledky
své vědecké práce byl pan profesor oceněn Pamětní medailí Ostravské univerzity (2001) a jmenován historicky prvním
emeritním profesorem Filozofické fakulty
Ostravské univerzity (2005).
K úctyhodnému jubileu přejeme panu
profesorovi neutuchající elán a optimismus a ještě mnoho dalších plodných let
(nejen) na slavistické půdě.
Mieczysław BALOWSKI
a Jana BOLKOVÁ
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Zaměřeno na PUBL:

Rozhovor

s

Mgr. Jaroslavem
Davidem, Ph.D.

AZ: Jardo, po letošní překlápce RIV
bodů jsi určitě očekával, že zaujmeš, podobně jako v uplynulých letech, v počtu dosažených bodů opět jedno z čelných míst.
JD: Pravdou je, že jsem to čekal, ale
vzrušené očekávání to již nebylo. Překvapení se konalo přede dvěma roky, když
mi Petr Kopecký sms zprávou do Bonnu
oznámil, že jsem první.
AZ: Ale radost jsi měl i letos?
JD: Samozřejmě, i když ji provázely
i smíšené pocity, o kterých už v březnovém rozhovoru mluvila Iva Málková. RIV
body nejsou všechno a jsem si vědom
toho, že některé věci, za které jsem je získal, by se daly udělat jinak, lépe.
AZ: Je o Tobě známo, že se velmi dobře
orientuješ v problematice Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Jak tento systém
hodnotíš?
JD: Je to rozhodně dobrá cesta k tomu,
abychom mohli naši práci měřit, vážit.
Nejsem zastáncem většinou subjektivních hodnocení typu „jsem dobrý učitel“,
„jsem oblíbený“ apod. Zároveň jsem si
vědom toho, že systém je v řadě ohledů
problematický, počínaje časopisy, kterým
chybí parametry odborného periodika.
Jakmile je časopis v seznamu, jsou všechny články, bez ohledu na prestiž časopisu
v oboru, bodově hodnoceny stejně. Rovněž je celá řada velmi dobrých časopisů –
i recenzovaných, které bodované nejsou,
neboť jejich redakční rada z různých důvodů tento systém neakceptuje. V mnoha
případech jsou to ovšem časopisy, které
mají vysokou úroveň, kvalitní redakční
radu i velmi přísné recenzní řízení. A navíc publikovat v nich patři v daném oboru
k dobrému tónu.

Mgr. Jaroslav David, Ph.D., rodák z Havlíčkova Brodu, je absolventem oboru
česká filologie–historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
(1998). Od října 1999, po absolvování roční prezenční vojenské služby, působí jako odborný asistent na katedře českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity Ostravě. V červnu 2004 obhájil na Filozofické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci dizertační práci s názvem Toponyma na katastru města
Havlíčkův Brod (školitelem práce byl prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc.). Právě
v těchto dnech bylo zahájeno jeho habilitační řízení na FF MU v Brně. Jaroslav
David se profiluje v diachronních disciplínách (historická gramatika, antroponomastika, toponomastika) a ve výuce češtiny pro cizince.
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AZ: Kromě nadstandardního publikačního ohodnocení máš i vysoký pedagogický úvazek. Učíš rád?
JD: Velmi rád! Kdybych neučil, nedělám vědu. Při přípravě přednášek a seminářů si musím mnohé věci nastudovat
a při tom narazím na problém, jehož výstupem jsou články a z nich plynoucí mé
publikační body. Výsledky bádání předávám studentům ve specializovaném semináři, kde daný problém rozebíráme. Když
se ohlédnu zpět, na počátku své učitelské
práce jsem zpravidla danou problematiku
převyprávěl, nyní už z větší části prezentuji vlastní poznatky nebo alespoň kritickou reflexi problému.

III
AZ: Jak nahlížíš na zapojování studentů do výzkumu a týmových projektů?
JD: To jsou velmi užitečné činnosti
a práce se studenty ve všech podobách
mě obohacuje. Týmové projekty obecně
mě baví. Když se sejde pracovitý tým, je
to pro všechny velmi inspirativní, a dobří
studenti jsou bonusem. V poslední době
mám štěstí i na ně. Již třem studentům
byl výstup z jejich diplomové práce otištěn v kvalitním časopise vydávaném Ústavem pro jazyk český AV ČR, a to mě těší
nejvíce.
AZ: Máme kvalitní studenty?
JD: Ano, ale není jich moc. Ale třeba je
to tím, že je nedokážeme dostatečně motivovat nebo nalákat. Já si je vybírám většinou na základě ročníkových nebo bakalářských prací. Není neobvyklé, že první
verzi dané práce klasifikuji jako „blábol“.
Po tomto verdiktu začnou někteří pracovat, a ti pak dospějí k výborným výsledkům. Někteří bohužel zůstanou u blábolu.
AZ: Jardo, kromě bohaté publikační
a pedagogické činnosti jsi hlavním řešitelem dvou grantových projektů: Historická

sémantika (GA ČR) a Místní a pomístní
názvy jako kulturní dědictví a zdroj lokální, regionální a národní identity (MK ČR,
NAKI). Spolu s dr. Hrtánkem se výrazně
podílíte na řešení projektu OPVK Svět vědy
– záhadný i zábavný. Jak to vše stíháš?
JD: Určitě je to díky mé tolerantní ženě,
která je hnacím motorem mojí práce, mojí
inspirací a rádkyní, a dokonce už i spolubadatelkou. A stíhám i díky tomu, že vstávám brzo, zpravidla kolem půl páté, a od
rána průběžně pracuji. Ryzím skřivanem
ovšem nejsem dobrovolně. Máme dva kocoury, Mikeše a Moulina, kteří s rozedněním začínají být velmi aktivní. Takže, nakrmím je, pak sebe a manželku a vzhůru
do dalšího dne. Za workholika se ale rozhodně nepovažuji. Umím se i poflakovat
a lenošit. A vždy si najdu čas na běžné radosti života. (Autor rozhovoru potvrzuje J.)
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u nich názor, že je to dočasná záležitost,
o kterou se není třeba zajímat, neboť za
pár let vyšumí. Ale tak tomu není. Tento
systém je předzvěstí velkých změn, které
budou požadovat kvalitu a následně nám
přinesou finance. Takže pokud budou
body, obecně dobrá kvalita vědy a výuky,
pak budou i peníze.

AZ: Jsi znám jako diskutér, kterého nenechávají klidným jak problémy naší alma
mater, tak i celková situace naší společnosti. Odkud se v Tobě bere zájem o věci
veřejné?
JD: Je to dědictví po mém tatínkovi.
Ale současně se učím být i diplomatem,
neboť tak se určitě dosáhne více. Proto
mě taky potěší, když mohu lidi, kteří mají
o mně pro mou mnohdy až přílišnou přímočarost špatné mínění, překvapit v dobrém. Můj tatínek vždy říkával: „Pracovitá
AZ: Co bys závěrem rád sdělil našim děvečka může být hubatá.“ Myslím si, že
čtenářům?
v mém případě se plně potvrzuje platnost
JD: Někteří kolegové mě podezřívají, tohoto úsloví.
že mám „oslíčku, otřes se“ na RIVovské
AZ: Děkuji za rozhovor. A nezapomeň,
body. Tak to opravdu nemám! Ale myslím si, že velký počet lidí stále netuší, co co říkal Winston Churchill „Krev, pot
Aleš ZÁŘICKÝ
a za co vlastně RIV body jsou. Přetrvává a RIVy.“ J

16th International Student Conference
on Electrical Engineering „Poster 2012“
Dne 17. 5. 2012 hostila Elektrotechnická fakulta ČVUT již 16. ročník mezinárodní studentské soutěžní konference „Poster
2012“, jež byla určena především studentům
doktorských studijních programů. Převážná
většina ze 147 posterů prezentovala výsledky původních výzkumů z oblasti přírodních
a technických věd, avšak také humanitní
obory zde měly své zastoupení. Právě jim
byla určena sekce „History of Science and
Technology“, v níž soutěžilo devět posterů
doktorandů z českých i slovenských univerzit. Odborná porota této sekce, tvořená prof.
PhDr. Ivanem Jakubcem, CSc. (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK), prof.
PhDr. Marcelou Efmertovou, CSc. (Elektrotechnická fakulta ČVUT) a PhDr. Michalem Pullmannem, Ph.D. (ÚHSD FF UK)
hodnotila nejen odbornou úroveň posterů
a orientaci v tématu, ale také ústní prezentaci i celkový projev soutěžících.
Vítězem sekce se stal PhDr. Kryštof Drnek s tématem „Hygiena 3, forgotten project
with electrolytic cleaning of water“ (ÚHSD

FF UK), druhé místo obsadil Ing. Ondřej
Vachůn (ETF ČVUT) s posterem „History
of Apple Computer Inc.“ Katedru historie
a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
FF OU úspěšně reprezentovala Mgr. Michaela Závodná, která s tématem „The Electrification of Tramways in Ostrava in 1900–
1901“ obsadila spolu s Mgr. Janem Holovským (ÚHSD FF UK) dělené třetí místo.
Jménem svým i jménem obou historických
pracovišť naší fakulty srdečně blahopřeji.
Aleš ZÁŘICKÝ

Mgr. Michaela Závodná a PhDr. Michal
Pullmann, Ph.D. Fota: Petr Neugebauer

Účastníci konference, zleva: prof. Pavel Ripka, prof. Zbyněk Škvor, PhDr. Kryštof Drnek, Ing.
Ondřej Vachůn, Mgr. Michaela Závodná, Mgr. Jan Holovský, PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
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První porevoluční ostravsko-katovický
publikační výstup konečně na světě
Zatímco před listopadem 1989 byla
spolupráce mezi ostravským a katovickým
historickým pracovištěm samozřejmostí
(koneckonců Katovice a Ostrava byla družební města sdílející řadu historických a sociálních paralel), po odeznění revolučního
kvasu na obou březích Olše/Olzy kooperace obou měst, potažmo jejich vysokoškolských pracovišť, značně upadla. Nebyl to
přirozeně trend nahodilý, nýbrž související
s globální snahou vědecko-výzkumných
pracovišť v zemích rozpadajícího se sovětského bloku etablovat se za každou cenu
v rámci západoevropských, či snad dokonce transatlantických výzkumných struktur.
Tato skutečnost zdeformovala myšlení na
celé řadě středoevropských a východoevropských historických vědeckých pracovišť natolik, až si jejich čelní představitelé
neuvědomili neoddiskutovatelný fakt, že
historie byla, je a bude regionální vědou
a že pravděpodobnost úspěšného prosazení
se jejich ústavů na mezinárodním fóru roste
s mírou jejich vzájemné spolupráce. Slouží
ke cti naší katedry historie, že spolupráci se
starými partnery vlastně nikdy nepřerušila,
což dokládá mj. ojedinělá bilaterální smlouva mezi naší fakultou a Fakultou humanitných vied Univerzity Mateja Béla v Banské
Bystrici iniciovaná právě historiky.
V případě Katovic však tomu bylo poněkud jinak. Dříve nadstandardní spolupráce
spojená zejména s výzkumem průmyslových oblastí začala po revoluci stagnovat
hned z několika důvodů, z nichž za nejdůležitější lze považovat změnu struktury preferovaných historických témat a generační

obměnu vědeckých pracovníků, k níž došlo
zejména na polské straně hranic. K zásadnímu přelomu došlo až na počátku 3. tisíciletí, kdy prostřednictvím předního těšínského
typografa Mgr. Kazimierza Gajdicy znovunavázala s katovickými historiky spolupráci nastupující generace. Ovšem na počátku, ostatně jak na KHI jinak, byl prof.
Milan Myška, který „KaGu“ objevil, když
hledal nového, levnějšího nakladatele pro
Biografický slovník Slezska a Severní Moravy. A pak šlo vše již takřka ráz na ráz. První
pivo(a) a vzájemné oťukávání se s doktory
Januszem Spyrou a Wacławem Gojniczkem,
kteří to měli z Cieszyna přes řeku k nám
přece jen nejblíže, cesta do Katovic, další
oťukávání, tentokrát již s celým vedením
Instytutu Historii, „prolomení bariér“, navázání smluvního vztahu, další cesta do Katovic, etc., etc.
Dnes lze bez nadsázky říci, že vztahy
mezi Instytutem Historii Wydziału Nauk
Społecznych Uniwerzytetu Śłąskiego w Katowicach a katedrou historie a Centrem pro
hospodářské a sociální dějiny naší fakulty
jsou nejen vědecky, ale i lidsky nadstandardní. Není možné na tomto místě nezmínit
především ředitele IH WNS UŚ profesora
Ryszarda Kaczmarka a jeho zástupce prof.
UŚ Jerzyho Sperku, kteří se podílejí nejen
na pedagogické a vědecké výměně, ale také
významně participovali na organizaci konference „Šlechtic v Horním Slezsku“, která
proběhla na podzim roku 2009 v rytířském
sále těšínské radnice. Ne náhodou se po
dvou letech aktéři na „místo činu“ vrátili,
aby společně oslavili vydání publikace, kte-

Účastníci akce před stánkem Centra pro hospodářské a sociální dějiny na náměstí
v Cieszyně
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Prof. Ryszard Kaczmarek (vpravo) slavnostně předává prezentovanou publikaci
místostarostovi města Cieszyna Adamu
Swakońovi (vlevo)
rá shrnovala právě výsledky z výše zmíněného jednání.
Pátý svazek ediční řady Nobilitas in historia moderna s názvem Šlechtic v Horním
Slezsku. Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska
(15.–20. století), který vznikl pod redakčním vedením Jiřího Brňovjáka, Wacława
Gojniczka a Aleše Zářického, byl veřejnosti
slavnostně představen 11. května 2012 právě
v reprezentativních prostorách zasedacího
sálu radnice města Cieszyna. Moderování
programu se ujal jeden z editorů publikace,
dr. Wacław Gojniczek. Všechny přítomné
uvítal zástupce těšínské radnice, místostarosta Adam Swakoń. Následná laudatia ve
spojení se zhodnocením a současně i načrtnutím dalšího pokračování velmi zdařile
započaté vědecké i pedagogické spolupráce
mezi ostravskými a katovickými historiky
přednesl za naši fakultu její děkan a současně vědecký ředitel Centra pro hospodářské a sociální dějiny prof. Aleš Zářický, za
katovickou univerzitu již zmiňovaný prof.
Ryszard Kaczmarek.
Následující řečníci – prof. UŚ Jerzy
Sperka, dr. Boźena Czwojdrak (oba Uniwersytet Ślaski) a PhDr. Radim Jež z Muzea Těšínska v Českém Těšíně, které bylo
spoluorganizátorem celé akce, provedli
přítomné obsahem představované knihy.
Zatímco Jerzy Sperka nastínil její obsah,
další zmiňovaní historikové a současně
spoluautoři si vybrali k prezentaci stručné výňatky z vybraných kapitol o slezskopolských vztazích v pozdním středověku
a o těšínském knížeti Adamu Václavovi.
Moderátor Wacław Gojniczek rovněž neza-
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Prof. Aleš Zářický bilancuje spolupráci
s katovickým partnerem

pomněl připomenout značný podíl grafika
a typografa Kazimierza Gajdicy, jenž dal
prezentované publikaci finální podobu.
Všechny tři vědecké, resp. vlastivědné
instituce využily příležitosti představení knihy o hornoslezské nobilitě k prezentaci své
další knižní produkce, týkající se zejména
historie hornoslezského regionu. Tyto knihy
si mohli přítomní zakoupit přímo v zasedacím sále či u stánku před budovou těšínské
radnice.
Aleš ZÁŘICKÝ a Jiří BRŇOVJÁK

květen 2012

Dr. Radim Jež předčítá pasáž věnovanou
nakažení posledního těšínského Piastovce Adama Václava syfilidou během tažení
proti Turkům... Fota: Lenka Bichlerová

Filosof Pavel Floss o Komenském,
Aristotelovi a kosmologii

Dne 16. 5. 2012 proběhla na Filozofické fakultě Ostravské univerzity přednáška
předního českého komeniologa a významného odborníka v oboru dějin filosofie,
pana profesora Pavla Flosse. Název přednášky „Vyrovnání se s Aristotelovou přírodní filosofií na pozadí vývoje kosmologie v 16. a 17. století s přihlédnutím k dílu
J. A. Komenského“, předznamenával nejen
prolnutí dějinných oblastí antické, pozdně
středověké a renesanční filosofie či přírodovědného bádání, ale zazníval v něm
také příslib velmi zajímavého uchopení
specifických témat bohatého myšlenkového dědictví těchto epoch. Jelikož je Pavel
Floss ve vztahu k této problematice jedním z nejpovolanějších badatelů soudobé
české filosofie, bylo se tedy rozhodně na
co těšit.
Celá přednáška Pavla Flosse se nesla
v příjemném a přátelském duchu, takže
i přes značný počet posluchačů se podařilo vytvořit komorní atmosféru bytových
seminářů, které přednášející v průběhu svého života mnohokrát pořádal. Ve
svém podání líčil události filosofického
myšlení na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století jako strhující bitvu jednotlivých, navzájem protichůdných, filosofických koncepcí a jako zápas o konečný
a pravdivý obraz světa. V jeho pojetí se
tak Aristoteles, Mikuláš Kusánský či Jan
Ámos Komenský jevili jako skuteční titáni filosofického nebe a evropské kultury
vůbec. Popisoval živelné a zlomové události v oblasti kosmologie raně renesanční
doby, hloubku mnohých vědecko-filosofických tradic, na nichž se zakládaly jed-

Profesor Pavel Floss v Ostravě
notlivé koncepty významných myslitelů
své doby. K lepšímu přidával nesčetné
zajímavosti, filosofické perličky a některé
bizarní představy soudobých vědců, jež
přidávaly přednášce na atraktivitě a podtrhovaly tak její nemalý přínos posluchačům. Vzhledem k šíři svých odborných
i osobních zájmů neváhal Pavel Floss místy užít i přirovnání k moderním filosofickým směrům či myslitelům a poskytoval
tak paralely k aktuálním vědeckým objevům dnešního bádání v přírodovědných
i humanitních disciplínách.
Závěr odpoledního posezení byl vyhrazen diskuzi. V reakci na otázky z pu-

Foto: Petr Hromek
blika se pan profesor vyjádřil k nikdy
neutichajícímu sporu platonismu a aristotelismu a jejich vzájemnému poměru
v dané době. Vztah těchto tradic se pokusil interpretovat nikoli jako spor dvou
znepřátelených pozic, ale jako vzájemný
konstruktivní a tvořivý dialog, jenž vedl
k dalšímu progresu a k novým objevům,
jimž následující dějinné epochy vděčí za
jejich odkaz, na němž mohly postavit základy novověkého bádání. Obohacující
a inspirativní přednáška pana profesora
Pavla Flosse byla odměněna zaslouženým
potleskem.
Filip SVOBODA
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Hrabě Eduardo Lichnowsky křtil knihu
o architektovi svého praděda
Ač region Hlučínska prošel po dobu několika staletí specifickým historickým i národnostním vývojem, literatury o architektuře a výtvarném umění tohoto historického
území na knižních pultech moc nenajdeme.
V roce 1742, po rakousko-pruských válkách
a podepsání vratislavského míru se stalo
Hlučínsko součástí Pruska, po ukončení
I. světové války byla tato oblast rozhodnuZprava děkan FF prof. Aleš Zářický, hratím Pařížské mírové konference přiznána
bě Lichnowsky a autor knihy dr. Jiří Jung
Československu, jehož součástí se stala
je PhDr. Jiří Jung, Ph.D., odborný asistent
v únoru 1920.
katedry dějin umění a kulturního dědictví
FF OU a současně člen Centra pro hospodářské a sociální dějiny FF OU, jehož sférou
vědeckého zájmu jsou architektura, umění
a kulturní dějiny 19. a 20. století.
Stěžejním tématem jeho díla nejsou
vznosné paláce, ale nevšední architektura
Příjezd na křest kočárem
továrny na zpracování lnu, budov hospoNa území pruského a rakouského Slez- dářských dvorů, domků a vil pro knížecí zaska se už od 15. století rozkládalo panství městnance. Stranou nezůstává ani zámecké
Lichnowských z Voštic. Členové této kní- sídlo v Chuchelné či knížecí vila v Berlíně.
žecí rodiny, řadící se k nejstarším slezským Právě tam Lichnowsky objevil mladého araristokratickým rodům, se proslavili nejen chitekta švýcarského původu Julia Bühlera,
svou podporou hudebních velikánů a láskou který je podepsán pod projekty všech zmík hudbě a výtvarnému umění, ale i vlastní něných staveb. Kniha popisuje nejen Bühleliterární tvorbou, významným působením na rův život, uměleckou kariéru a tvorbu, ale
politické scéně, podporou kulturního života stejně důsledně se autor zaobírá i osobností
i čilým zájmem o architekturu, jak o tom stavebníka-investora-mecenáše Karla Maxe
dodnes svědčí nejen budovy tří slezských
rodových zámků, ale i další pozoruhodné
stavby na bývalém knížecím panství.
A právě o kvalitní a nevšední architektuře, která vznikala v pruském Slezsku na
panství Chuchelná knížete Lichnowského ve
složitém období I. světové války, pojednává publikace Julius Bühler, architekt knížete
Karla Maxe Lichnowského. Jejím autorem

Ze křtu

Lichnowského. Ten je zde představen jako
politik, hospodář i milovník umění. Autor
podrobuje architekturu staveb stylové analýze a následně seznamuje čtenáře se všemi
známými realizacemi i projekty. Díky jednotlivým heslům a mapce lze knihu využít
i jako nevšedního průvodce do míst, kam vás
turistické ukazatele doposud nezavedou.
Dějištěm křtu publikace byl areál hřebčína Albertovec, dříve ústřední dvůr a sídlo
Centrální správy Lichnowského velkostatku
Chuchelná. Slavnostní akt za účasti vzácného hosta, pravnuka knížete Lichnowského hraběte Eduarda, proběhl ve vznosném
portiku klasicistního pavilónu rekonstruovaného v roce 1915 dle návrhu architekta
Bühlera, kam byli jeho aktéři za doprovodu

Hrabě při autogramiádě
fanfár přivezeni kočárem. Prezentace se konala za velkého zájmu osobností kulturního
a společenského života Hlučínska, vedení
a pedagogů Filozofické fakulty OU, zástupců Národního památkového ústavu v Ostravě i Zemského archivu v Opavě. Výjimečnou kulturní událost ozdobilo hudební vystoupení žesťového kvinteta Fakulty umění
Ostravské univerzity, v jehož podání zazněly
i oblíbené skladby knížete Karla Maxe Lichnowského.
Jana BOLKOVÁ

Eduardo hrabě Lichnowsky (*1964 v Curitibě v Brazílii) je pravnukem diplomata Karla Maxe knížete Lichnowského, toho času instruktor surfingu v Armação dos Buzios u Ria de Janeira. Rodina uprchla do Brazílie po II. světové válce. Eduardovu otci Felixi Michaelovi bylo
tenkrát pouhých pět let a vzpomínky na chvatný útěk ze Slezska byly natolik bolestivé a životní podmínky v nové vlasti tak tvrdé, že během
70. a 80. let byli nuceni rozprodat většinu „rodinného stříbra“, které se jim podařilo ze Slezska do Brazílie převést. Předměty, které Lichnowští vlastnili po generace a které tvořily každodenní kulisu Eduardova dětství, tak postupně mizely, stejně jako bledly vazby ke Slezsku
a Evropě. Snaha vzepřít se tomu trendu vedla hraběte Eduarda, druhorozeného syna knížete Felixe, před dvěma lety k první cestě do Slezska.
Tehdy společně se svým nejmladším bratrem Miguelem navštívili zdejší rodové zámky Hradec nad Moravicí, Chuchelnou a Křižanovice.
Přímý kontakt s místy a předměty po staletí spjatými s historií rodu na ně zapůsobil do té míry, že se Eduardo začal intenzivně zabývat
dějinami své vlastní rodiny a popularizovat ji. Jeho aktuální vizí je vlastní výtvarný projekt (kombinace fotografie a počítačové grafiky),
který by představil jednotlivé členy rodu. I z toho důvodu přijel letos do Evropy podruhé. Navštívil Deutsches Literaturarchiv v Marbachu,
kde je uložena pozůstalost jeho prababičky, známé spisovatelky a mecenášky umělců Mechtilde. Na pozvání dr. Junga zavítal v rámci svého
krátkého evropského „turné“ rovněž do Slezska a stal se kmotrem jeho knihy pojednávající o stavebních aktivitách na rodových panstvích za
Karla Maxe Lichnowského. Svou cestu završil v Budapešti jako čestný host beethovenovského festivalu, který byl letos věnován skladbám, jež
skladatel dedikoval svému mecenáši Karlu Aloisi Lichnowskému. Oživený zájem o rodovou historii je dán rovněž faktem, že žádný ze tří synů
knížete Felixe Michaela nemá mužského potomka a v následující generaci tak patrně Lichnowští vymřou po více než sedmi staletích po meči.
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BASILEJ – šumění kol, fontán a slovanských jazyků
Ve dnech 26. 4. až 28. 4. se konal ve
švýcarské Basileji první ročník konference
junOST určené studentům slavistiky a příbuzných oborů. Mezi účastníky, kteří dorazili z Ruska, Polska, Francie či Německa, byli také studenti z Filozofické fakulty
Ostravské univerzity.
Konferenci uspořádali studenti a vyučující oboru „Východoevropská studia“ za
podpory vedení Universität Basel. Jeden
z hlavních organizátorů, lic. phil. Samuel
Spycher, ve své úvodní řeči zdůraznil přání místních studentů mít nablízku studované jazyky i kulturu jejich zemí, což byl
i jeden z důvodů, proč měly být příspěvky
prezentovány v rodné řeči mluvčích.
Jazykovou pestrost doprovázela i pestrost tematická. Film, fantastická literatura, naratologie, sociolingvistika… celkem zaznělo na konferenci 52 příspěvků
zařazených do 16 sekcí. Hned první den
představila v rámci bloku „Politics & language“ svůj výzkum Yvona Esterková,
v současnosti studující na katedře českého jazyka FF OU. Její srovnání novoročních projevů prezidentů Václava Havla
a Václava Klause zaujalo nejen zvoleným metodologickým přístupem. Ostatní
přednášející z Ostravské univerzity vystoupili až v závěru konference. Lucie
Radková byla sice vedena jako účastnice za Univerzitu Palackého v Olomouci,
ale pro její působení na katedře českého
jazyka FF OU byla v očích účastníků
konference součástí „ostravské“ výpravy.
Její příspěvek nesl název „Mluva odsouzených v psychosociálních souvislostech“
a vzbudil nemalou pozornost. Jan Nemček prezentoval téma literární – v panelu pojmenovaném „Borders & periphery“ hovořil o podobách prostoru Sudet
a českého Těšínska v básnických sbírkách
Bogdana Trojaka a Radka Fridricha. Jiří
Šimon, který zastupoval oddělení polonistiky, uvedl v tomtéž panelu svůj příspěvek o náhrobních nápisech na hřbitovech
českého Těšínska a zajímavým způsobem
ukázal, jak se změny sociální a etnické
výrazně projevují i v takové oblasti, jako
je péče o místo posledního odpočinku člověka.
Organizátoři mysleli i na přidružený
kulturní program. Hosté se tak mohli zúčastnit například promítání slovenského

Ostravská výprava na mezinárodní konferenci v Basileji, zleva: Jiří Šimon, Yvona
Esterková, Lucie Radková a Jan Nemček
Foto: Lucie Radková
oscarového snímku „Obchod na korze“
nebo dokumentu „Twenty years – Tracing
former Yugoslavia“. První akce proběhla
v budově, která byla původním sídlem
univerzity, z jejichž oken byl nádherný
výhled na vody Rýna uplývající do noci.
Druhé promítání proběhlo v prostorách
Slovanského semináře, kde se vedle
přednáškových místností nachází i knihovna a do sklepení prorostlý hudební
klub. Právě ten vyplnila poslední večer
studentská kapela šimravým jazzem. Po
skončení konference měli účastníci možnost si naposledy projít Basilej i s výkladem průvodce a nasát atmosféru města,
jehož historie prosvítá fasádami domů,
a kterému spíše než hluk aut dominuje
šumění jízdních kol a pramenů všudypřítomných fontán.
Střet názorů a navazování nových
kontaktů. Na to vše se mohli účastníci
konference junOST v klidu soustředit,
protože díky výborné organizaci nebyli
ničím rozptylováni. Zda se však i v příštím roce setkají studenti slavistiky v Basileji, to zatím není jisté. Sami organizátoři se totiž nechali slyšet, že i oni by rádi
absolvovali cestu, která by rozšířila jejich
obzory. Proč by tedy ta cesta nemohla mít
cíl právě v Ostravě?
Jan NEMČEK

AKCE
MĚSÍCE ČERVNA
1. 6.–4. 7. výstava v Galerii „Na
Půdě“, Zdenek Pala – Mnohotvary
7. 6.

3. mezinárodní konference
doktorandů Everyday Life of
the Social Groups and their
Representatives in the Urban Environment in Central
Europe, banketní místnost FF
OU

11. 6. přednáška doc. PhDr. Blanky
Soukupové, CSc. Kulturní
většiny a menšiny ve městech
českých zemí za modernizace
13. 6. Spotkanie polonistów, Generální konzulát Polské republiky v Ostravě, 10.00 hod.
14. 6. přednáška doc. PhDr. Blanky
Knotkové-Čapkové, Ph.D.
Gender v interdisciplinární
perspektivě, E204, 13.20 hod.
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Filmové setkání s ARGENTINOU
na katedře romanistiky
Dne 18. dubna měli na katedře romanistiky všichni zájemci ovládající
španělský jazyk schůzku s Argentinou,
konkrétně s argentinským filmovým dramatem v původním znění El poder de las
tinieblas (Moc temnot). Někteří studenti
a studentky už byli s argentinskou literaturou obeznámeni na přednáškách dr. Maksymiliana Drozdowicze, organizátora celého odpoledne, pro jiné bylo toto setkání
skutečnou premiérou.
Režisér filmu Mario Sabato (*1945)
převedl do filmové podoby dílo svého
otce Ernesta Sabata Zpráva o slepcích (El
informe sobre los ciegos), která je zřejmě
nejzáhadnější kapitolou románu Kniha
o hrdinech a hrobech (Sobre héroes y tumbas, 1961). Ernesto Sabato (1911–2011)
patří k nejvýznamnějším současným argentinským spisovatelům. Napsal mimo
jiné několik knih esejů, např. také v češtině vydanou knihu Spisovatel a jeho přízraky (El escritor y sus fantasmas, 1963).
Zemřel loni v dubnu ve věku úctyhodných
99 let.
Zpráva o slepcích hovoří o člověku,
který je přesvědčen o chystaném spiknutí
nevidomých vůči vidoucím, o pocitu potřeby zanechat o této události svědectví
(odtud název filmu) z toho plynoucích
tísnívých pocitech hraničících s bláznov-

Ernesto (vlevo) a Mario Sabato
Foto: Argentinská ambasáda v Praze
stvím. Když Ernesto Sabato knihu psal,
netušil, že se stane v určitém smyslu předtuchou toho, co se bude dít později za dob
diktatury v Argentině. Mario Sabato pak
natočil film Moc temnot v roce 1979, kdy
předpovězená tragédie naplno probíhala.
I po více než 50 letech od svého vzniku
neztrácí toto umělecké dílo svou nadčasovost.
Na filmovou projekci navázala akce
v jistém smyslu premiérová, protože se
konala na naší katedře vůbec poprvé,
a to videokonference. Společně s Ústavem romanistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity jsme pomocí videokonference navázali spojení s pražským
centrem Institutu Cervantes. Na této akci

se také podílela argentinská ambasáda.
Celý projekt se konal v rámci III. bienále
2012 Borges/Kafka, které si klade za cíl
představit argentinskou a českou kulturu.
Letošní ročník byl věnován právě Ernestu
Sabatovi a Arnoštu Lustigovi.
V Institutu Cervantes byl již připraven
pan Mario Sabato a jeho beseda s názvem
Od Zprávy o slepcích k Moci temnot. Jak
již název napovídá, hlavním tématem byl
způsob, jakým režisér uchopil a převedl tvorbu svého otce do filmové podoby.
Jak Mario Sabato naznačil již v úvodu,
ani jeho přátelé nepoznají, kdy mluví žertem a kdy vážně, takže jsme věděli, že se
máme na co těšit. Sabato se s námi svým
osobitým stylem podělil o úvahy spojené
s výše jmenovaným filmem, zavzpomínal
na dobu jeho vzniku, premiéru v ovzduší
diktatury, ale také na to, jak se s otcem
(ne)domluvili na tom, jak by měl vypadat
scénář a výsledná podoba filmu. Otec mu
totiž nechal zcela volnou ruku. Zajímavý
je také fakt, že syn a otec spolu komunikovali převážně prostřednictvím dopisů.
Argentinské odpoledne na naší katedře bylo velice zajímavé a přínosné, pro
mnohé studenty to bylo vůbec první bližší
setkání s argentinskou kulturou, na které
snad v budoucnu naváží další podobné
akce.
Rita JEMELKOVÁ

Literatura jako sdílení zkušenosti
Letošního, již 11. ročníku Studentské
literárněvědné konference Praha pořádané
25.–26. dubna 2012 Ústavem pro českou
literaturu AV ČR se za nás zúčastnili dva
vítězové fakultního kola – Matěj Antoš (3.
roč. Bc) a Šárka Havlová (2. roč. NMgr).
V konkurenci 25 studentů z šesti českých, šesti slovenských, dvou polských
univerzit a Kyjevské univerzity Tarase
Ševčenka obstáli velmi dobře. Šárka Havlová, mj. díky své schopnosti přesvědčivě
a zasvěceně reagovat v živé diskusi, která
se nad tématem jejího příspěvku – Pomíjivost, vina a odpuštění v barokních modlitbách pro ženy – rozběhla, získala jedno ze
dvou udělených čestných uznání. Hlavní
cena nesoucí jméno Vladimíra Macury,

10

erbovní osobnosti české literární vědy,
letos udělena nebyla. Matěj Antoš, jehož
příspěvek – Sdílení zkušenosti v knize
Emila Hakla „Pravidla směšného chování“ – zazněl v úvodním bloku dvoudenní
konference, sice zadanému tématu vyhověl ještě o poznání více, doplatil ale poněkud jak na ostych svůj, tak i ostatních ještě
patřičně „nerozdiskutovaných“ účastníků.
Z přátelského a podnětného setkání
jsem si celkově odvezl dojem, že naši studenti na (mezi)národních fórech nezapadají, což je nepochybně také odrazem kvalitní práce s nimi, jež jde v tomto případě
na vrub doc. Malury a dr. Hrtánka jako
vedoucích prací, diplomové a bakalářské.
Martin TOMÁŠEK

Držitelka Čestného uznání Vladimíra
Macury Šárka Havlová s množstvím
získaných cen
Fota: Ústav pro českou literaturu AV ČR

III

květen 2012

esej / Zavěšená noční rozprava na rozloučenou
Když budovu filozofické fakulty opustí
poslední student, když potemní schodiště, když zhasnou světla baru Voliéra, pak
nastane noc. Ale fakulta nespí. Knížky ve
studovně mezi sebou vedou spory, kolikrát
která z nich byla vytažena z regálu. Židle
v posluchárnách ožijí a sdělují si pikantní
historky o tom, kdo na nich seděl, a lavice
si navzájem ukazují další vyryté vzkazy.
Také dveře pracoven v noci nespočinou.
Zvláště uvrzané jsou dveře docentských
a profesorských kabinetů, které se chlubí
tituly svých obyvatel. Fakulta zkrátka žije
i v noci!
A tak i v Jarmilově pracovně na pátém
podlaží úderem půlnoci ožily předměty.
Prázdné pivní láhve zapomenuté ve skříni
zvědavě vystrkovaly svá hrdla ven, červený spací pytel nervózně jezdil sem a tam
zipem, kancelářské židle se rozhodly, že
to dnes v noci konečně roztočí, a telefonní
sluchátko zvědavě naslouchalo.
Na knihovně u dveří visela vedle sebe
dvě saka. I ona se probrala k životu a začala
spolu rozmlouvat.

„Pane kolego, taky jste dnes tak zpocené? – Zdravím, tak už vstáváte? To máte
nosit sandály a kapsáče, v tom se tak nepotíte. – Ke státnicím? Nikdy! A co u vás
jinak nového? – Ale, budu se stěhovat. Do
Olomouce. – To jako že odcházíte? – Jo. –
A to už tady nebudeme spolu viset? – No,
pochopte to. Dostal jsem takovou nabídku,
kterou má člověk, totiž sako, jednou za život. Dělat několik let na velkém projektu.
Navíc je to téma, které mě baví. Budu moct

dělat vědu! Nad tím nelze jen tak mávnout
rukávem. – To chápu. Ale je to škoda. –
Třeba se pak vrátím…. – Ale prosím Vás!
To říkalo i to kos(t)kované sako před vámi!
A kde je mu konec… Nechalo tady jen
florbalovou hokejku, škatuli s barokními
spojkami a na dveřích svoje jméno. – Takže vy jste taky naštvané? – Jak taky? – No
některá saka asi jsou. Znáte to. Prý jsem
zradilo svou fakultu. Prý si mě tu vypiplali
a já se jim takhle odvěsím. – Ale to jsou
jen takové řeči. Ono je to přejde. Na Vašem ramínku by žádné sako neváhalo. Ale
je fakt, že mi po Vás bude povisle. – Pane
kolego, klopy vzhůru! Není důvod se kvůli
tomu ani věšet, ani cokoli pověsit na hřebík. Budeme si psát, ano? A do Olomouce
není přece daleko. – Ale z Olomouce už
pak ano, bohužel. Stejně jako z Brna. Ach
jo!“ (A sako si rukávem otřelo knoflíky.)
Hodiny odbily jednu z půlnoci. Saka
svěsila své rukávy, doposud živě gestikulující, láhve se opět skryly za spací pytel
a pracovna se ponořila do ticha.
JARMIL

Novinky NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA
Kateřina Piorecká:
Prameny k dějinám českého literárního
dějepisectví
Antologie v jednom svazku zpřístupňuje základní texty, jež napomohly formovat české humanitní vědy. Jako nejdůležitější se jevilo zajistit humanitním
vědám institucionální podmínky, otázky
teoretické a metodologické nebyly na prvním místě, byť v některých textech byly
alespoň implicitně přítomny. První oddíl
antologie nabízí všechny texty diskuse Jak
zvelebovati naši literaturu naukovou?, jež
v osmdesátých letech proběhla v Athenaeu. Polemika byla vedena v teoretické
rovině, její podněty se prosazovaly postupně (vydávání všeobecné encyklopedie, založení akademie věd, vznik naučných edic
atd.). Současně změnila společenský diskurz – otevřela prostor pro diskusi. O rok
později na ni navázaly články zpochybňující pravost Rukopisu královédvorského
a zelenohorského, odkazují k ní i metodologické a programové stati jednotlivých
vědeckých disciplín. V dalších oddílech
antologie alespoň ve dvou sondách nabízí
texty, které napomohly formovat historic-

ké vědy a literární historii a organizovat Přeložil Jaroslav Oliverius. Vychází v edibádání v těchto oborech. Celé čtvrtstoletí ci Orient. Vázaná, 176 str., 220 Kč
polemik charakterizuje úsilí oprostit huMaria Ossowská:
manitní vědy od společenských a politicMěštanská morálka
kých utilitarizací, emancipovat je a rozvíKlasické dílo polské sociologie a etijet v kontaktu se soudobými evropskými
ky z roku 1956. Analýzu několika evroptrendy. Brožovaná, 220 str., 295 Kč
ských podob měšťanské morálky autorka
Buzurg ibn Šahrijár:
otvírá shrnutím nepříliš vybíravé kritiky
Divy a záhady Indického oceánu
„měšťáků“, s níž přišla v 19. a 20. stolePozoruhodné historicko-geografické tí především levice. Benjamin Franklin jí
dílo s velkými literárními kvalitami z dru- pak slouží jako ilustrace typického modelu
hé poloviny 10. století, vzniklé v jednom z měšťanské morálky. Již tyto první kapitopřístavních měst Perského zálivu, je sbír- ly předznamenávají přístup ke zpracování
kou vyprávění a příběhů, které autor slyšel tématu: detailním rozborem vybraných
od námořníků a kupců, plavících se do In- osobností anglické, francouzské, italské
die, na Srí Lanku, do Malajsie, Indonésie, a německé společnosti v rozmezí několido Číny a podle východního pobřeží Afri- ka staletí nachází hodnoty a normy skuky. Na jednu stranu představuje svérázný tečných i přisuzovaných rysů měšťanské
soubor tehdejších poznatků o exotických kultury a morálky a hledá jejich vzájemné
zemích Východu, o životě, zvycích, po- souvislosti. Kniha je ceněna zejména pro
věrách jejich obyvatel, stejně jako o ne- inspirativní a originální pohled na L. B.
jen mořské fauně a flóře, na druhou stranu Albertiho, Volneye či legendárního Roobsahuje poutavou látku folklorního cha- binsona Crusoea z pera Daniela Defoea.
rakteru s mnoha fantastickými a pohádko- Doslov napsal prof. Miloslav Petrusek.
vými prvky, které mohly inspirovat např. Přeložila Svatava Navrátilová. Vychází
cyklus o cestách Sindibáda námořníka. v edici Galileo. Vázaná, 436 str., 465 Kč
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ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ
Vladimír ŠILER: CO JE DÍLO?
Veřejný statek – například vzduch,
sluneční svit, ale třeba i silniční síť či
existence policie – je ekonomicky a politicky definován ne jednoduše tím, že
jej veřejnost společně užívá, ale spíše
tím, že je obtížné zabránit někomu v jeho
užívání. Proto jsou veřejným statkem
třeba houby a borůvky v lese, i když jde
o les, který někomu patří. Jsou země, které
se pokoušejí regulovat nepřiměřenou
spotřebu lesních plodů nebo třeba čerpání spodní vody ke komerčním účelům.
Jiné takovou regulaci vzdaly pro zjevnou
marnost i komičnost.
Neplatí tato zásada i o některých uměleckých dílech? Artefakty elektronické
taneční hudby, ale i jiných žánrů, jako
je popmusic či nezávislá a alternativní
tvorba by neměly mít statut uměleckého
díla. Ostatně i ve výtvarném umění je po
Duchampovi a Warholovi nejen dílo, ale
i umění samo značně zpochybněno. Užitá
(neartificiální) hudba je něco jako folklór.
Stala se součástí životního stylu, podobně
jako móda, zábava, ale i práce a relaxace.
Už to není „Dílo“ na piedestalu, ve vitríně
galerie. Vše, co je snadno zcizitelné, přesunutelné, rozmnožitelné a taky rozložitelné, musí rezignovat na právní ochranu
sebe sama. Podobně se uvažuje i o legitimitě squattingu. Jestliže majitel není
schopen a ochoten svůj objekt užívat ani
ochraňovat, musí se smířit s rizikem, že
ho bude spontánně užívat veřejnost.
V Americe je všechno soukromé,
obehnané ploty. Kdo kamkoli vstoupí,
musí počítat s tím, že na něj někdo namíří
brokovnici. Většinou se hraje fér – přijde
výzva k ústupu. Teprve pak se střílí. Ale
není-li dost plotů a brokovnic…
V moderním umění je už dlouho zjevné,
že co je a co není dílo, umění, právě zjevné
není. Dílo se stává dílem díky kontextu,
situaci, užití. Proto moderní výtvarníci
vesměs rezignovali na autorská práva i honoráře. Jde jim jen o slávu, zviditelnění
jména. Na živobytí si prostě musí vydělat
jinak – případně vyžebrat (naučit se psát
projekty, dělat fundraising, lísat se ke
sponzorům). Musíme si zvyknout na to,
že muzikanti většinou produkují spotřební
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zboží. Za složení rohlíků a design briošek
taky nikdo nežádá autorský honorář.
Těžko patentovat to, co si může každý
vyrobit doma. Jestliže si hudební nahrávku přenesu z koncertního sálu domů či
ze studia do sluchátek – už jsem změnil
kontext. Proč by měli mít autoři, herci
a interpreti neomezené právo na své dílo?
Dejme tomu, že jsem si zvykl na písničku,
kterou si pouštím – a oni mi ji poté vydají
v remixu a na koncertě s ní improvizují.
To je porušení jejich vlastního původního
vzoru.
Co na tom, že je nějaký tvůrce, když
mně se to nelíbí! Jestliže písničky Beatles
nebo Suchého – Šlitra zlidověly a lidé si
je zpívají v koupelně nebo u táboráku,
jde zřejmě o nový život uměleckého díla,
nad nímž už původní autor ztratil moc
a taky absolutní právo, protože do procesu
vstoupili další spolutvůrci. A že si může
někdo cizí dílo přivlastnit a nakládat s ním
tržně? No, když mu to někdo koupí – je
to zákon trhu! Přestává být důležité, kdo
písničku napsal, ale že se líbí a lidé si
ji zpívají. Jistě, zapamatují-li si jméno
autora, je to dobré. Ale Škoda lásky si
žije svým vlastním životem, i když lidé
nevědí, kdo ji napsal.
Tyto myšlenky jsou samozřejmě ve
svém karikujícím zjednodušení snadno
napadnutelné. Slouží ale jen ke zvýraznění
teze: Výběr je tvorba, tříbení je taky
umění.
To je argument, proč je třeba změnit
klasické i moderní pojetí umělce, autora
i jeho díla. My jako recipienti svým
výběrem, zejména uvědomělým, také
participujeme na uměleckém procesu.
Teoreticky bychom taky mohli dostávat
tantiémy za užívání uměleckého,
autorského výtvoru.
Dnes byla do oficiální kategorie tvůrce
zahrnuta i role dramaturga a dokonce
studiového zvukového technika (mistra
zvuku). Ale dramaturgem se stávám i já
– tím, že jedinečným způsobem dílo
zakomponuji do svého života. A jemné
nuance vyladění ovládám přímo mistrně.
Nakolik originální je pozměněná
mutace? V případě textů či obrazů se

uvádí (pragmaticky, nikoli absolutně)
jako hranice 30 procent – stačí pozměnit
30 procent, a už je to něco jiného, vznikl
další originál.
Tříbení dokonce ani vůbec nic nedodává, nemění, naopak odnímá. Odnímá
balast, kontext – a přesto je to tvorba.
Sochař taky pracuje někdy přidáváním,
někdy ubíráním. Kondenzace, koncentrace, esencializace je dokonce svrchovaným uměním tvorby intelektuální.
Ani není třeba odvolávat se na
postmoderní situaci, v níž se změnilo
nejen umění a autor, ale i sám subjekt.
Prosté úvahy nad každodenní praxí
ukazují, jak to, co bylo donedávna svaté
– pravda, morálka –, je jen zvyk, tradice.
A co dnes označujeme za krádež, plagiát,
to odedávna lidé vesele dělali – a dělají
dodnes: novináři, učitelé, politici. Politik
si nechá napsat projev. Řečník paběrkuje
bonmoty stejně jako televizní bavič
vousaté anekdoty. Vědec inteligentně
žongluje s cizími myšlenkami.
Tváří v tvář praxi je věda komická disciplína, založená na úzkostlivé snaze říkat
to, co říkají ctihodní, ale probůh jen ne
doslova tak jako oni, být sví, ale ne příliš…
Ocitli jsme se s celým akademickým
prostředím ve fázi přechodu. Bojíme se
plagiátu, ale i být originální, nevíme si
rady s kompiláty a variacemi, obtížně
rozlišujeme stejné a podobné, imitaci
a interpretaci, bastlujeme intelektuální patchworky, utěšujíce se, že nejde
o z nouze ctnost.
Příměr k hudbě měl naznačit, že realita
nás přiměje vzdát marné pokusy o uhájení
přežitých konceptů díla a jeho autorství.
Není lepší jen tak se těšit – z provozování
i poslouchání hudby?
V akademické oblasti by to znamenalo
vrátit se k praxi staletími ověřené:
Svobodně přemýšlet a nezávisle bádat,
a nezištně užívat a sdílet výsledky
přemýšlení a bádání druhých. Vzájemně
se učit a obohacovat. Dělat něco užitného,
co je mnohým k prospěchu a radosti.
Pravda, zbývá vyřešit jen jednu
maličkost: A čím se tedy živit? Naštěstí
jsou tu ty houby a borůvky.

