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POČÁTKY RENESANČNÍ ARCHITEKTURY
Severní Itálie měla ideální podmínky 

pro přijetí nové estetiky, které dnes říkáme 
renesanční. Architektura představovala 
oblast, kde se estetické změny děly stejně 
rychle a dramaticky jako v soudobém 
malířství. Tvarosloví francouzské gotiky 
v Itálii nikdy nezdomácnělo a italská 
středověká architektura se vždy zásadně 
lišila od gotických zaalpských staveb tím, 
že vždy obsahovala formální reminiscen- 
ce na období římské antiky. První re-
nesanční stavby se rodí v 20. letech 15. sto-
letí ve Florencii a jsou spojeny se jmény 
Leona Battisty Albertiho, významného 

Za zakladatele renesanční architektury je považován Filip-
po Brunelleschi (1377–1446). V roce 1418 se přihlásil do 
soutěže na kupoli florentského dómu. Navrhl dvouplášťo-
vou samonosnou kupoli, k jejíž stavbě nebylo nutné lešení. 
Jedná se vlastně o skeletovou konstrukci, což při stavbě 
představovalo značné časové i finanční úspory. Stavba byla 
vysoce hodnocena již současníky, kteří oceňovali její krásu 
a dokonalost proporcí. Ve shodě s vitruviovskou estetikou 
se totiž mělo zato, že celek může být dokonalý pouze tehdy, 
jsou-li všechny jeho části stejně dokonalé a ve vzájemně 
dokonalých poměrech. 

teoretika architektury, a architekta Filip-
pa Brunelleschiho. Nový styl, jenž si bral 
za vzor antickou architekturu, současníci 
nazývali all´antica – antický styl. Vedle 
sakrálních budov, kde byl nejprve 
uplatňován, byly antickou architekturou 
ovlivněny také sekulární stavby (městský 
palác, venkovská vila). Mezi nejslavnější 
Brunelleschiho stavby patří kromě 
známé kupole florentského dómu stavba 
florentského nalezince, kaple Pazziů 
v kostele Sta Croce ve Florencii nebo 
kostel San Spirito tamtéž. 

Daniela RYWIKOVÁ

Architekti quattrocenta se zabývali také projektováním a koncepcí moderního rene-
sančního města. Jedním z nich byl Antonio Averlino zv. Filarete (1400–1469). Filarete 
je prvním představitelem renesanční teorie antropometrie v architektuře, hlásající, že 
budova je odvozena z člověka, tedy z jeho formy, údů a měr, přičemž modulem je lidská 
hlava. Je rovněž autorem urbanistického návrhu utopistického města Sforzindy. Jedná 
se o první ideální město renesance. Sforzinda byla naplánována jako oktogon s cen-
trálním náměstím, tržištem a chrámem a radiálním systémem ulic. Uprostřed města 
měla být umístěna rotující věž s jezdeckým monumentem.

Fota: archiv autorky

Leon Battista Alberti (1404–1472) je 
největší osobností humanistické teorie 
umění italského quattrocenta. Nejdůle-
žitějším Albertiho teoretickým dílem je 
spis o architektuře De re aedificatoria 
libri X. Architekturu Alberti chápe jako 
analogii k rozmanitosti přírody. Ve spise 
De pittura poprvé popsal konstruování 
lineární perspektivy. Mimo jiné je auto-
rem překrásné fasády klášterního kos-
tela Santa Maria Novella ve Florencii. 
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Převzato se svolením autora z publika-
ce Martin Strakoš, Ostravské interiéry, 
Ostrava: Fiducia, 2011. 
Fotografie Roman Polášek.

Hala TATRAN

Cingrova 10 / Moravská Ostrava  
Jan Rubý, 

vedoucí projektu Karel Gajovský,

1951–1953

Mezi Frýdlantskou drahou a Místeckou 
ulicí stojí víceúčelová hala obdélného půdo-
rysu, s nepovedeným hlavním průčelím a vál- 
covou střechou. Budova se však vyznaču-
je působivým vnitřním uspořádáním. Hala 
je totiž zaklenuta dřevěnou lamelovou kon-
strukcí, tvořenou deskami, poskládanými do 
strukturní sítě valené klenby. Vzniklá sklad-
ba kosodélníků připomíná známé nákupní 
tašky zvané síťovky. Jednotlivá prkénka 
nevelké délky jsou pospojovaná šrouby. Vy-
tvářejí působivou strukturu nad celým pro-
storem haly a umožňují boční osvětlení pro-
storu prosklenými fasádami. Tuto konstrukci 
využil již architekt Jiří Kroha roku 1927, kdy 
pomocí ní vytvořil pavilon výstavy v Mladé 
Boleslavi. Následně ji uplatnil v pavilonu 
Slovanské zemědělské výstavy v Praze roku 
1948 nebo v pavilonu Výstavy jižních Čech 
v Soběslavi roku 1949. Všechny tři příklady 

představovaly krátkodobé realizace. Ostrav-
ská hala Tatran, jejíž stavbu inicioval Rudolf 
Šajdek, však dokládá trvalé využití lamelové 
konstrukce, určující výraz této moderní ar-
chitektury. Možná, že ani v tomto případě se 
nepočítalo s dlouhou životností budovy, ale 
působivost prostoru zaručila stavbě mnohem 
delší existenci. Hala ukazuje, že tato subtil-
ní konstrukce, nevyžadující náročné a drahé 
prvky, může představovat východisko pro 
architektonicky vděčná řešení a že lamelová 
dřevěná konstrukce je inspirující i pro sou-
dobou architekturu. V současnosti se uvažu-
je o demolici haly v souvislosti se záměrem 
rozšíření ulice Místecké na rychlostní komu-
nikaci. Stálo by za úvahu, zda by lamelová 
konstrukce haly Tatran nemohla být demon-
tována a po náležité modernizaci znovu po-
užita k vybudování sportovní haly na jiném 
místě.                               Martin STRAKOŠ
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Na křídlech Hermových
Řecký bůh Hermés – i jeho římský 

derivát Merkur – byl posel bohů, vyřizoval 
jejich poselství lidem. Byl to ale i známý 
rošťák – tropil si šprýmy, škodolibě 
rozháněl pasákům stáda. Není divu, že se 
stal patronem pošťáků, ale i pocestných –  
a zlodějů. V širším smyslu pak překlada-
telů a tlumočníků, heroldů, diplomatů  
a misionářů. A svou enigmatickou pova-
hu dal do vínku filozofické disciplíně  
a vědecké metodě, jež v 19. století přija- 
la jméno hermeneutika.

Hermeneutika je ovšem stará jako lid-
stvo samo. Řecké sloveso hermeneuein 
znamená mluvit, vysvětlovat, vykládat, 
tlumočit – ale taky šťastně nalézt vzácný 
poklad. Moderní hermeneutika, ustálená 
ve 20. století, je akademickou disciplínou, 
která hojně teoretizuje a často se zabývá 
jen sama sebou – ale taky praktickým 
uměním, k němuž je třeba talentu (od 
bohů). Na problém (ne)(do)rozumění na-
rážíme všichni a často. Ale jen někteří – 
jako proslulí potápěči z Délu, lovící perly 
z velkých hloubek – dovedou vy(s)lovit 
logos, pravé slovo v pravý čas.

Konference s tajuplným názvem 
Metodologie a theurgie hermeneutické 
interpretace, která se na naší fakultě 
konala v květnu (a byl to už její čtvrtý  
ročník), chtěla dát příležitost těm nemno-
hým, kdo se u nás, na Slovensku a v Polsku  

umění hermeneutickému věnují, aby si 
představili výsledky své práce a aby se 
mladí adepti nelehké vědy něčemu přiu- 
čili od zkušených laureátů. Profesor Mi-
roslav Mikulášek, který je iniciátorem  
a duší těchto setkání, je i ve svém pože-
hnaném věku neuvěřitelně intelektuálně  
a publikačně plodný. Podobně jako i dal- 
ší nestoři – profesoři Jan Šabršula a Lu-
mír Ries. Letos se k nim přidal s šedinami 
a laury ověnčenými skráněmi i brněnský 
profesor Jaroslav Hroch. Literáti, umě- 
novědci, filologové i teologové, profe-
soři, docenti i doktorandi vyplnili oba 
dny konference množstvím krátkých 
příspěvků, jež pak vydají na sborník 
tloušťky telefonního seznamu, o nějž je 
potom mezi znalci veliký zájem.

Konference byly předznamenány 
osou vedoucí od Platóna přes Aurelia 
Augustina, starověkou gnózi i renesanční 
hermetismus ke Schleiermacherovi a od- 
tud k ruským myslitelům Florenskému 
a Berďajevovi – tedy velmi netradiční 
trajektorií mimo cesty vyšlapané „oficiál-
ními“ naukami. Mýtus i filozofie, literatura 
i věda, narace i diskurs – jaké rouhání, 
jaká incestuální spojení!, volají purističtí 
klasikové i dogmatici redukcionismu. 
Že je pak do názvu konference vetknut 
i pojem theurgie, převzatý z renesanční 
magie ruskými extatickými mysliteli 

a označující nejvyšší fázi splynutí vě-
deckého a uměleckého počínání – konání 
Díla, opus magnum – už v této souvislosti 
ani nepřekvapí.

Hermeneutika je, jak vidno, věda 
vzletná. Kromě vysvětlování a šťastného 
nalézání výstižného vyjádření smyslu 
ovšem také ustavičně pochybuje, vědo 
ma si nehotovosti, procesuality všeho, 
včetně svých dílčích výsledků, čímž plaší 
lidem jejich navyklé pořádky – nadto  
ráda svými zaumnými hříčkami ruší kru-
hy a linie všem simplifikátorům.

Hermeneutiku potřebují takřka všich-
ni, podobně jako z druhé strany škály 
racionálního spektra logiku. A takřka 
všechno je hermeneutika, tedy přesněji 
interpretace, snaha vyložit důležité po-
selství lidem.

Můžeme být hrdí, že cesty těch, kdo 
se v tomto umění cvičí, se potkávají prá- 
vě v Ostravě na naší fakultě.

Vladimír ŠILER

Nenechte si ujít –
DeDetart photography.

DESTROYED DETAILS ART

Hermeneutické a theurgické rozjímání při 
Ars hermeneutica        Foto: Tomáš Rucki

S techniku přirozené dekoláže, 
jedním ze směrů street artu, se můžeme 
detailně obeznámit až do konce července 
v prostorách Knihovny města Ostravy. 
Do světa progresivně se rozvíjejícího 
uměleckého směru nás uvádí Vladimír 
J. Horák, etnolog a sociolog, působící na 
katedře filozofie FF OU. 

Přirozená dekoláž se samovolně 
utváří v prostředí městských ulic, v místech 
komunikačních uzlů s největším pohybem 
lidí, kde současně proudí i nepřeberné 
množství informací. Když pozbydou své 
bezprostřední platnosti, odcházejí vlivem 
náhodného zásahu lidské ruky, působe-

ním počasí a samovolným plynutím času  
v nenávratno.

Námětem Horákových fotografií 
jsou objekty našeho každodenního ži-
vota a věci, které míjíme většinou bez po-
všimnutí. Zaujmou-li nás, většinou v nás  
vyvolají odpor než estetický zážitek 
(graffiti, roztrhané plakáty, apod.). 

„Nemusí tomu tak být vždy. Stačí jen 
chodit po ulicích, objevovat a spatřovat 
krásu, která je všdy na dosah,” říká 
Vladimír J. Horák, jehož fotografie jsou 
zastoupeny v uměleckých sbírkách v Čes-
ku, Německu, Rakousku a Francii.

Jana BOLKOVÁ
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Kdy tam přiletíme?
„Máš už tu prezentaci do Doněcku?“ – 

„Právě jsem to dostal. Je to pěkné, ale celé 
v angličtině. Mělo by to být rusky, ať nám ro-
zumí. Do odjezdu to nepřeložím.“ – „Tak to 
musíme udělat cestou. Vezmeš notebook?“ – 
„Už se mi nevejde. Beru si i věci do Polska, 
vracím se o dva dny dříve a jedu tam přímo 
z letiště, ani se nezastavím doma.“ – „Tak 
vezmu svůj. Nechám ho nabít a udělá se to 
v autě a pak v letadle...“

Když se připravuje zahraniční cesta, tak 
takové telefonáty těsně před odjezdem ne-
jsou nic neobvyklého. Musí se zjistit, kdo 
má u sebe všechny jízdenky, zajistit místa 
v letadle („Hlavně na křídle, ať to moc ne-
houpe a do uličky, ať se nemusím prodírat 
přes lidi...“), připravit a několikrát spočítat 
propagační předměty („A přibal ještě jednu 
sadu, kdyby se tam objevil někdo navíc.“). 
Naposledy se před odletem přečtou maily  
a vyřídí to nejdůležitější (zajížďka na fakul-
tu a děkanské podpisy na důležitých dopi-
sech rozložených na kapotě nastartovaného 
auta), zkontroluje se pas a peníze... A může 
se vyrazit.

Tentokrát na Ukrajinu. Do Doněcku.
Dopoledne v práci, rychle domů pro 

věci. Sprcha a už je třeba vyrazit. Naložit 
všechny do auta, pěkně postupně směrem od 
fakulty k Praze. Dodržuje se přesně smluve-
ný čas, protože letadlo nečeká. Ve 21 hodin 
odbavení, ve 22 hodin odlet, po 2 048 leto-
vých kilometrech ve 2 hodiny v Doněcku, 
ve 4 hodiny – a možná i později – v hote-
lu v posteli, v poledne začátek oficiálního 
programu, kdy musí být všichni připravení 
a svěží.

A úkol, který zástupce Filozofické fa- 
kulty OU čekal, byl zodpovědný. Naše de-
legace vedená děkanem prof. Zářickým  
a složená z proděkana pro zahraniční vztahy  
a rozvoj doc. Otiska a zástupců katedry 
slavistiky dr. Igora Jelínka a dr. Vítězslava 
Vilímka měla posoudit možnosti spolupráce 
s Doněckou státní univerzitou managementu  
a uzavřít odpovídající smlouvu.

Doněck neleží na Donu
Příprava na pracovní cestu se ale neo-

mezuje jenom na organizační záležitosti. 
Spočívá také v tom, že se zjistí maximální 
množství informací o tom, kam člověk jede. 
O městě, o univerzitě a konkrétním praco-
višti, o lidech, kteří na něm působí... A sa-
mozřejmě také o tom, co je v okolí zajíma-
vého a co stojí za to vidět.

Proto všichni dobře věděli, že Doněck 
leží na východě Ukrajiny, v rusky hovoří-
cí enklávě a že je vzdálený asi 100 km od 
Azovského moře. Že je to převážně průmys-
lové milionové město a že se hutním a ka-
menouhelným průmyslem podobá Ostravě. 
Když je vedoucím delegace historik, tak 
vám ještě před příjezdem na místo zasvěce-
ně povykládá o tom, že Doněck byl založen 
jako osada Juzovka roku 1869 anglickým 
důlním podnikatelem Hughesem (ruská va-
rianta jeho příjmení je Juzov, proto Juzov-
ka), že se město jmenovalo také Stalino a na- 
konec bylo přejmenováno na Doněck podle 
řeky Doněc. Ne podle Donu, jak by se na 
první pohled mohlo zdát. Škoda jen, že ve 
výpravě nebyl žádný geograf, protože by 
výklad doplnil tím, že ani Doněc – konkrét-

ně Doněc Severskij, protože Donců je více 
– přes Doněck vlastně vůbec neprotéká a je-
nom dal městu jméno.

Na místě samém všichni účastníci cesty 
zjistili, že podobnost našich měst je možná 
větší, než by se dalo čekat. Doněck je sice 
mladší, a proto v něm nenajdeme staré cent-
rum s náměstím, ale jen několik uliček s dře- 
věnými domy, které zůstaly ze staré Juzov-
ky, věže šachet trčící přímo z „živého“ měs-
ta, vysoké homole přesně kuželovitých hald, 
rámující horizont krajiny – to vše nějak při-
pomíná, jak jsou si naše města blízká.

Univerzita s vlastním 
muzeem

Hlavní úkol „mise“ spočíval v navázání 
kontaktu s pracovištěm, o kterém jsme měli 
zatím jen velmi hrubé reference, ale které 
nás k cestě přesvědčilo svým nadšeným přá-
ním obnovit výuku češtiny a nabídnout při 
tom zajímavé protislužby. Nový partner byl 
atraktivní i tím, že Doněcká státní univerzi-
ta managementu je dnes jednou z největších 
univerzit v Doněcku a studuje na ní v baka-
lářském a magisterském studiu okolo 9 000 
studentů.

V univerzitním muzeu Fota: DonGUU a Aleš Zářický
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Aby se s univerzitou naši představitelé 
seznámili co nejvíce, po krátkém uvítání 
zástupcem rektora jim hostitelé ukázali uni-
verzitní muzeum. Při prohlídce exponátů 
spjatých se založením školy, fotografiemi 
předních doněckých vědců a oceněními 
z oblasti sportu (ale také soutěží krásy) se 
zjistilo, že se naše univerzity podobají svojí 
historií: statut akademie totiž Doněcká stát-
ní univerzita managementu získala až v roce 
1992, kdy se transformovala ze samostatné-
ho institutu.

Zájem o Ostravu a Ostravskou univerzi-
tu byl opravdu upřímný. Při přednášce na-
šeho pana děkana, ve které prezentoval fa-
kultu i město, byl sál plný nejen učitelů, ale 
především studentů. Kladli zajímavé dotazy,  
z nichž bylo zřejmé, že se chtějí o novém 
partnerovi dozvědět co nejvíce („Jakou 
oblastí filozofie se v Ostravě zabýváte?“… 
„Mají vaši studenti možnosti vyjíždět na 
stáže do zahraničí?“… „Jaké jsou skutečné 
šance, že se tam dostanou?“…). I pro jedná-
ní na katedrách byl typický upřímný zájem, 
který schůzky změnil téměř v maraton otá-
zek na organizační, vědeckou a pedagogic-
kou práci.

S potěšením se zjistilo, že se možnosti 
budoucí spolupráce neomezují jen na spo-
lečné zájmy v oblasti výuky a výzkumu 
v psychologii a sociologii, ale slibují také 
možnost výměny lektorů českého a ruského 
jazyka. Ta umožní v Doněcku obnovit vý-
uku češtiny a díky ní by ostravská slavisti-
ka mohla získat lektora ruštiny. To byl také 
možná hlavní důvod, proč nabídka na spo-
lupráci z doněcké univerzity zaujala vedení 

naší fakulty a proč nakonec byla 18. května 
2012 podepsána rámcová dohoda o spolu-
práci mezi Filozofickou fakultou Ostravské 
univerzity a Doněckou státní univerzitou 
managementu, dohoda, jejíž konkrétní ob-
sah bude formulován v návazných plánech 
spolupráce. Proto také byli naši noví doněčtí 
přátelé pozváni na podzim do Ostravy.

Nesplněné naděje
Vedle cílů pracovních měl každý účast-

ník cesty i cíle čistě osobní. Téměř všichni 
vědí, že náš pan děkan a proděkan Otisk 
mají velmi kladný vztah ke sportu. Bývali 
aktivními sportovci a dnes jsou velcí fan-
dové fotbalu. Proto se samozřejmě chtěli 
na vlastní oči podívat na stadion, kde hra-
je jeden z nejslavnějších ukrajinských klu-
bů Šachťor Doněck. Ještě přitažlivější se 
Mekka ukrajinského fotbalu stala tím, že 
se stadion připravoval na mistrovství Ev-
ropy ve fotbalu. Vnímaví hostitelé nejen že 
zajistili i ubytování v hotelu, který byl blíz-

ko stadionu, ale také slíbili jeho prohlídku. 
Když se začal přibližovat den prohlídky sta-
dionu, zjistilo se, že ani přes veškeré úsilí  
a osobní kontakty není možné se na stadion 
dostat. Z bezpečnostních důvodů. 

To ale Ostraváky neodradilo. Chtěli 
si místo, které znali z televize a fotografií 
prohlédnout na vlastní oči alespoň zvenčí. 
Zběžný pohled z okna nočního taxíku při 
příjezdu z letiště jejich přání jenom zvět-
šoval, protože v noci vypadala budova jako 
obří modrý svítící létající talíř, který náho-
dou přistál přímo uprostřed města. Proto 
odmítli nabídky na návštěvu show s delfíny 
a jiné atrakce a vydali se v doprovodu po-
zorné hostitelky na místo, o kterém snili už 
od doby, kdy se začala celá cesta připravo-
vat. Stadion samozřejmě museli celý obejít, 
aby pocítili jeho skutečné rozměry. Krásu 
čistých ryze funkčních tvarů, průhlednou 

hmotu modravého skla, jen místy přeru-
šenou sloupy s obřími obrazovkami, které 
se táhnou od paty stavby až po její vrchol. 
Dojem velikosti umocňovala zcela prázdná 
obří parkoviště a parková zóna obklopující 
stavbu. Za parkem čekala menší moderní 
stavba, ve které se skrývala galerie. Ná-
vštěvu komplexu ukončila výstava moder-
ního ukrajinského umění – maleb, skla, ale  
i panenek.

Ale člověk nemusí fandit pouze sportu. 
Jsou lidé, kteří mají rádi některé dopravní 
prostředky. Například metro. Ti se pak musí 
v každém městě, kam přicestují, projet me-
trem a jízdenky si schovávají jako třeba fa-
noušci fotbalu šály z významných zápasů. 
I takový člověk se našel mezi ostravskými 
delegáty. Když zjistil, že má být v Doněcku 
metro, začal se těšit, že si do své sbírky tro-
fejí přidá další podzemní dráhu. Jaké bylo 
jeho rozčarování, když až na místě zjistil, že 
se metro od 90. let staví, ale že ještě není  
v provozu a že se neustále vedou spory  
o tom, zda se má ve stavbě pokračovat ne- 
bo zda má být zakonzervována!

Všichni ale byli nakonec rádi, že nespl-
něny zůstaly jenom ty naděje, které byly 
do jisté míry druhořadé. Pracovní program, 
kvůli kterému celou náročnou cestu podnik-
li, se podařilo naplnit a Filozofická fakulta 
našla nového partnera, který má skutečný 
zájem o spolupráci. Navržené projekty sli-
bují další rozvoj obou fakult v oblastech, kde 
je to velmi potřebné.

Na závěr čtenářům ještě dlužíme vy-
světlení poněkud nemístného nadpisu toho-
to článku. Protože se vlastně žádný zápas 
mezi Ostravou a Doněckem nehrál. Fiktiv-
ní fotbalový výsledek, který jsme si vzhle-
dem k době, kdy vychází tento článek a kdy 
všichni sledují fotbalové Euro, vymysleli, by 
měl znamenat, že obě naše města, Ostrava  
i Doněck, našla slibného partnera pro spo-
lupráci.

Vítězslav VILÍMEK

A dohoda je uzavřena

Donbas Arena, doněcký fotbalový stadion

III   červen 2012                                                                           



6

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

To nejhorší, co nás může potkat, je, 
když podlehnou zkáze ti nejlepší 

Rozhovor s filozofem Danielem Kroupou 
Svoboda a řád. Tak byla nazvána před-

náška Mgr. Daniela Kroupy, Ph.D., filozofa, 
učitele, politika. Dvě slova, jejichž význam 
se nám často stírá, a po kterých se často ptá-
me v čemkoli, co děláme, a ve všem, co nás 
obklopuje. Nalézt mezi nimi harmonii není 
snadné, a to zvlášť v oblastech, kterých jsme 
se během rozhovoru dotkli – politika, škol-
ství, život.

Dlouho jste působil jako politik a Vaše 
zklamání ze současného vztahu mezi poli-
tiky a společností je z toho, co zaznělo na 
Vaší přednášce v Ostravě, evidentní. Proč 
si myslíte, že tyto dvě skupiny spolu pře-
staly v podstatě komunikovat?

To je tak, jako když mám doma uklízet 
– vždycky si vymyslím spoustu věcí, abych 
nemusel dělat to, co dělat mám. A lidé cítí 
nechuť k politice a jakoby se jí bojí nebo ští-
tí. A snadno demonstrují, ale neradi jdou do 
té osobní konfrontace, protože ta je vždycky 
trošku spojená s rizikem. A myslím si, že 
k nápravě fungování naší demokracie nedo-
jde do okamžiku, dokud ti lidé nevystoupí 
z těch „ghett“ a nepůjdou opravdu tu politi-
ku aktivně ovlivňovat. 

Představuji si, že tedy studenti a vysoko- 
školští pedagogové by měli navštěvovat poli-
tiky, říkat jim svoje názory, nutit je, aby zdů-
vodňovali svoje postoje a hlasování a even- 
tuelně se šli sami angažovat do politiky. 

Jak toho docílit? Lidé se málokdy 
chtějí takto aktivně zapojovat.

To je druhý problém, pasivita lidí. Dnes 
na vysokých školách existuje velké množ-
ství studentů, kteří jsou naprosto pasivní, 
zájmy mají minimální a z určitého hlediska 
nemají úplně dobré předpoklady ke studiu 
na vysoké škole. Naše vysoké školství vy-
chází z principu, že právo na vzdělání má 
každý a tudíž je každému otevřeno. Ale ti 
studenti nejsou zvyklí a nejsou vedeni už 
od základní školy k tomu, aby aktivně vy-
stupovali, aktivně diskutovali, kladli otázky  
a riskovali, že se zesměšní a ztrapní. Takže ta 
cesta je už od základních škol a od rodin. Ale 
já mám kupříkladu jeden seminář, kurs, kam 
zvu hosty a s těmi hosty tam diskutujeme  
a postupně se ta situace mění k lepšímu. Tak-
že já myslím, že systematickou prací se to dá 

změnit a že to mohou změnit sami studenti, 
pokud budou dělat vtipné zajímavé akce. 

Na přednášce jste zmínil, že navrho-
vaná reforma vysokého školství neřeší 
hlavní problémy. Co Vy považujete za stě-
žejní problémy současného školství?

Největší problém našeho školství je, že 
nemá ujasněny cíle vzdělávání, už od zá-
kladní a střední školy. 

A za druhé velkým problémem je, že 
na vysokých školách je nedostatek pro-
středků. Já jako vedoucí katedry když chci 
zlepšit personální složení té katedry, tzn. 
mít kvalitní učitele, tak nemám dost finanč-
ních prostředků, které jim mohu nabídnout. 
A zažil jsem země, například Turecko, kde 
pokud neměli dostatek vlastních učitelů, tak 
si zaplatili učitele ze zahraničí, z Oxfordu, 
Cambridge, z prestižních univerzit. A samo-
zřejmě ve chvíli, kdy víte, že ti lidé, kteří 
tam přednášejí, představují naprostou špičku 
v daném oboru, tak to nastavuje jiná měřít-
ka. Ti studenti vědí, že obstojí pouze tehdy, 
když vynaloží dostatek energie a tvořivosti  
a ti ostatní se přidají. 

Člověk se snaží dát svému životu jistý 
smysl, cíl. A zvláště v době studia se jej 
snaží usilovně hledat. Jak najít tento smy-
sl našeho života, poznat životní cíl?

To člověk pozná ve chvíli, kdy zjistí, že 
to nezná. Že neví. Pozná to ve chvíli, kdy se 
otřesou základy jeho stereotypního života. 

V tu chvíli začne hledat. A k tomu, aby člo-
věk nalezl svoji cestu, potřebuje také dobré 
učitele. 

Co je hlavním úkolem filozofa?
Úkol filozofa je jediný, a to poznávat 

pravdu a svědčit o ní. Pravdu lidské existen-
ce, pravdu toho, jak obtížná cesta k pravdě 
je, pravdu toho, jak selháváme jako lidi.

Studium filozofie nám může pomoct 
osvobodit se od závislostí na předsudcích. 
Předsudky nám slouží jako jakási orientace 
v životě, ale nejsme vždycky schopni sami 
za sebe si uvědomit, že ty předsudky mají fi-
lozofické pozadí, dokud to pozadí nepozná-
me. A teprve když to odkryjeme, tak se osvo-
bozujeme k tomu, abychom se na věci po-
dívali vlastníma očima, protože obvykle se 
díváme na věci způsobem, který nám vnutili 
jiní – rodina, společenské prostředí, ve kte-
rém jsme vyrůstali, škola, kulturní produkty 
a my se domníváme, že to jsou naše názory, 
ale ve skutečnosti pouze omíláme názory ji-
ných. Studium filozofie slouží k tomu, aby 
nám pomohlo rozpoznat relativitu těchto 
názorů, které jsme nevědomky převzali,  
a osvobodilo náš pohled k tomu, abychom 
věci viděli z vlastního místa. A vlastní místo, 
to je tam, kde jsem jenom já a nikdo jiný. 

Vaše přednáška hovořila o svobodě  
a řádu. Odkud člověk získává svobodnou 
vůli, která může vést ke svobodě? 

Silnou vůli, nebo tu svobodnou vůli ne-
získáme od přírody, tu si musíme vybojovat 
v životě sami na sobě. V tom je ta potíž.  
A možná přibývá lidí, kteří jsou stále roz-
mazlenější a chtějí to, co se jim chce a ne to, 
co je jejich skutečná vůle. 

Na Vaší přednášce zaznělo také téma 
negativní role současných médií… 

Víte, to, co mně vadí na dnešních mé-
diích, na těch komerčních televizích, na 
hollywoodských seriálech, které vymývají 
mozky většiny našeho národa, je, že jsou 
to jenom stereotypní témata, která se stále 
opakují a ty lidi tlačí do pasivity, nečinnosti, 
negativismu. Je dvojí přístup k životu. Buď 
budete naříkat nad tím, co nemůžete, nebo se 
radovat z toho, co všechno můžete. A já se 
přimlouvám za tu druhou variantu.

Za rozhovor poděkovala Agáta VŘESKÁ

Daniel Kroupa na FF v Ostravě
                               Foto: Tomáš Rucki
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Sochy v ulicích

Výstava Zdenka Paly v galerii Na půdě

„Mí Ostravané mi rozumějí…“, mohl 
by parafrázovat známý Mozartův výrok 
sochař Čestmír Suška. Jeho obří kovové 
válce krajkované autogenem, umístěné 
nyní v ostravských ulicích, vzbuzují totiž 
zaslouženou pozornost kolemjdoucích. 
Tohle se do Ostravy opravdu hodí, spo-
kojeně poznamenávají mnozí.

Pivovarské tanky proměněné v „reza-
vé květy“ se vzory z babičkovských 
ručních prací jsou venkovní částí autorské 
výstavy Čestmíra Sušky, která právě pro-
bíhá v Domě umění. Název expozice 
Outside/Inside odkazuje jednak k opozici 
město/galerie, ale také k typickému rysu  
Suškových objektů – mají nejen zevnějšek, 
ale i své nitro.

Suškovou doménou jsou monumen-
tální sochy. Ale vždy nějak paradoxně 

křehké, s komplikovanou vnitřní struk-
turou. Autor netvoří – jak by se zdálo – jen 
z bytelného kovu a kamene, ale pracuje  
i s organickým dřevem a subtilním sklem. 

Poté co nabyl určitého věhlasu, i za-
hraničního, mohl si dovolit koupit staré 
skladiště v Praze-Řeporyjích a proměnit je 
v sochařské studio Bubec. To funguje po- 
dobně jako středověký cech při stavbě 
katedrál nebo výzdobě šlechtických sídel. 
Učedníci a pomocníci pod vedením mis-
tra vytvářejí komerční zakázky, ale občas 
dostanou prostor i pro svobodnou tvorbu. 
Pozoruhodný model spojující ateliér a výs- 
tavní síň, řemeslo a umění, „čistou“ krásu 
i „špinavé“ peníze.

Je třeba pochválit ostravské radní, že 
v roce 2007 zakoupili dvě Suškovy so-
chy a umístili je na veřejná prostranství. 

Objekt zvaný Hvězdice je u vchodu do 
Reální ulice. Zejména děti jeho nitro 
oceňují – udělaly si z něj prolézačku. Ale 
i dospělí cítí potřebu se sochy dotknout 
a majetnicky poplácat ten poctivý kus 
železa – pardon, bronzu.

Druhý objekt – Ježovka – je taky 
na frekventovaném místě, v blízkosti 
svinovského nádraží. Schválně, jestli ji 
tam najdete!

Pavla ZDRAŽILOVÁ

Hvězdice

Rezavý květ, Ubrus

Rezavý květ, Ocelot                                                                      Fota: Pavla Zdražilová

Ti, kteří náhodou zabloudí až do nej-
vyšších pater Olympu, kde sídlí bohové, tj. 
na děkanát filozofické fakulty :-), se mohou  
v těchto dnech pokochat pohledem na mal-
by a kresby ostravského malíře a absolven-
ta naší fakulty, Zdenka Paly. Výstava nese 
název Mnohotvary, který odráží charakter 
Palovy abstraktní a abstraktizující tvor-
by inspirované zejména přírodou – zvířaty  
a člověkem, který je vždy vnímán jako sou-
část přírody, přesněji přímo její struktury. 
Pro tvorbu Zdenka Paly jsou typická expre-
sivní barevná pole přerušovaná abstraktní-
mi lineárními strukturami, jež často odka-
zují přímo ke skryté podstatě a principům 

přírody (patrné také v přítomném prvku ná-
hody, jako nedílné součásti procesu tvorby  
a „tvoření“), které autor vždy vnímá ve filo-
zofickém kontextu. Umělcova tvorba je také 
inspirována jeho další velkou zálibou: ces-
továním. Podobně jako antičtí cestovatelé  
a objevitelé nových světů, také on je fasci- 
nován tajemnými bytostmi, které samy, 
skryty v detailech, tvoří nedílnou část uni-
verza jeho obrazů. Výstavu je možno shléd-
nout do 4. července. 

Daniela RYWIKOVÁ

Z vernisáže výstavy Mnohotvary
Foto: Tomáš Rucki

III   červen 2012                                                                           
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KNIŽNÍ VELETRH v Ostravě
Ostrava má, zdá se, novou tradici. Na 

Černé louce se v půli června konal druhý 
ročník Letního knižního veletrhu. Opravdu 
jde ale o akci hodnou zopakování?

Hned po vstupu do pavilonu A se mě 
zmocnil pocit, že jsem se stal obětí spiknutí 
mašíblů (magoři, šílenci, blbi). Snad každý 
druhý stánek obsadili různí prodavači  
a opisovači biblí, šiřitelé poselství a hla-
satelé radostného nového života. Jak na 
orientálním bazaru mi cpali do rukou misij-
ní manifesty, magické záložky a startovací 
dávky. Štítivě uhýbám před nakažlivým 
optimismem. Vzápětí mi paní ukazuje 
jakési cancy načmárané na spoustě papírků  
a lístečků: „Já pořád píšu, kudy chodím, tu-
dy píšu – povídky, básně…“ A pak vítězo-
slavně mává knihou: „A tady to je, všechno 
jsem to vydala!“ Cukám se ze sevření.

Potkávám ovšem i známé, kteří mi 
s lehce vytřeštěnými zraky sdělují: „Musím 
pryč, už jsem uvalil patnáct stovek!“ Ano, 
jsou tu i seriózní nakladatelství s lákavými 
nabídkami. Poslední Umberto Eco, za něhož 
jsem včera dal bezmála sedm stovek, je zde 
za polovinu. Joyceův Odysseus za stovky tři.  
No, nekupte to! Záhy se ukazuje, že vše, 
co bych měl a chtěl mít, už mám, a co ne-
mám, vlastně ani nepotřebuji. Nadšení se  
nedostavilo. A jediné překvapení bylo ze  
záplavy Javořické a leskle barevných obá-
lek, spolehlivě odpuzujících knihomoly.

Jarmark
Zajisté nebudeme tento podnik srovná- 

vat s pražským Světem knihy nebo frankfurt-
ským veletrhem. Ale srovnání s olomouckým 
veletrhem Libri si snad dovolit můžeme. 
Na výstavišti Flora to byl vždy svátek 
intelektuálů a knihomilů. Vystavovatelé 
věděli, že přijeli do univerzitního města 
s nápadně vysokou koncentrací studentů. 
Přišli předvést to nejlepší, co mají a umějí. 
Zatímco na ostravské výstaviště si přivezli 
šunt pro venkovské balíky. Neprodejné 
ležáky se skvělou pětiprocentní (!) slevou. 

A kvalitní nakladatelství se tísnila 
u malého stolku s necelou dvacítkou dob-
rých titulů. Solidní firmy jen zřídka měly 
důstojnou reprezentaci. Celkově zanikaly 
v převaze komerčních nabídek zábavy  
a rozptýlení. Proč i ti dobří přišli Ostrava-
nům nabízet to, čím běžná knihkupectví 
přetékají a co nakonec stejně skončí 
v Levných knihách? 

Kde je chyba? V Ostravanech? Nebo 
v tom, co si o nich myslí zbytek republiky?

Veletrh je vlastně outlet havlíčko-
brodského podniku paní Hejkalové. Jsem 
přesvědčen, že ostravský knižní dům Librex 
– stejně jako místní knihovny a galerie – 
mají víc rozumu a vkusu než hauzírníci, 
kteří uspořádali tento jarmareční výprodej. 
Ostrava by si jistě zasloužila mnohem lepší 
knižní veletrh. A to tím spíše, že paralelně 
zde probíhaly celorepublikové akce – 
seminář knihovníků a setkání muzejníků  
a galeristů. Organizace festivalu bohužel  
o odbornosti nesvědčí.

Komerce – profesionalita
– kultura

Tři oblasti, které se mohou hodně ex- 
centricky rozbíhat, ale taky – třeba jen 
částečně – překrývat. Odpovědná redakce 
to umí šikovně narežírovat tak, aby kulti-
vovanost tvořila nepodkročitelné minimum 
a nepominutelný cíl, aniž by profesionalita 
trpěla a komerce tratila. V zásadě jde o jed-
noduchou matematiku. Náklady na přípravu 
publikace jsou stabilní, tisk s rostoucím 
počtem relativně zlevňuje. Náklady na 
distribuci, prezentaci a prodej jsou rovněž 
stálé. Jediný problém občas představuje 
systém známostí a mafiózních struktur. 

Nejde-li o zisk, nehrozí ani to. A jde-li  
o kulturu, zisk samozřejmě nehrozí. Nad-
šenci do takového rizika jdou. Jsou-li 
šikovní, jde to. Když pomůže štěstí.

Klasická distribuce knih poté, co proš-
la zásadní proměnou, se ustálila v jisté 
podobě, v níž, zdá se, může nějakou dobu 
přežívat. Počet vydaných titulů roste – 
vzhledem k limitům daným jazykem a ve- 
likostí populace to vypadá na vysoký kul- 
turní standard. Rovněž čtenářské návy- 
ky, ač se jejich struktura mění, vykazují 
některé pozitivní rysy, které naplňují kul-
turní prognostiky mírným optimismem.  
O čemž mimochodem svědčí právě takový 
veletrh.

Knihy dotýkané
Mezitím ale internetový obchod stále 

roste a svůj potenciál ještě nevyčerpal. A to 
už na dveře buší e-knihy. O tom všem však 
na veletrhu ani ťuk. Proč vlastně vystavují 
to, co je možno najít na internetu?

Zajisté – kniha není soubor dat. A knižní 
veletrh má být především svátkem ctitelů 
knih dotýkaných. A oslavou jejich autorů 
– tiskařskou černí to umazaných fetišistů, 
kteří se tu a tam sběratelům na svou relikvii 
podepíší. Zde se ještě nahlas předčítá – jako 
za starých časů písmáckých.

Elektronická budoucnost
Ti, kteří zde vystavují, žijí v minu-

losti. Nová média a technologie postgu-
tenbergovského věku pokládají za své 
nepřátele a konkurenty. Nezaregistroval 
jsem, že by se zde třeba prezentovaly 
audioknihy. Ostravský rozhlas se před-
stavoval jako živá zpravodajská stanice 
s výrazně regionálním zaměřením. O kni-
hách a čtení ani zmínka. A televize, jeden 
z novodobých hrobařů gramotnosti, si zde 
zřídila výpravný stánek – bez jakékoli zřetel-
né souvislosti s knižní kulturou, v bláhovém 
sebeklamu, že generace YouTube se k ní 
ještě někdy vrátí.

Co se zde vůbec nezjevilo, byla elek-
tronická budoucnost distribuce a recepce 
textů. Nejde jen o e-knihy a jejich čtečky. 
Ale třeba i o pirátství, creative commons či 
open access. Vystavovatelé ve své komerční 
zaslepenosti nevidí, že jim možná právě 
ujíždí nějaký vlak. 

Přitom všechno to nové, co už existuje 
a vesele frčí někde mimo výstavní pavilo-
ny a katalogy na křídovém papíře, má 
taky své ekonomické aspekty. A dokonce 
i to, co se vědomě i nevědomky staví proti 
komodifikaci a komercializaci, může před-
stavovat budoucí nový model fungování 
společnosti. Směrodatná rozprava na tato 
témata se, jak je vidět, bude odehrávat na 
zcela jiných fórech docela nově ustaveného 
veřejného prostoru.

Poctivou kulturu namísto 
laciné globalizace

Kdo na ostravské výstaviště přišel, si 
tedy nakonec v expozicích i v doprovodném 
programu něco našel – už proto, že proto sem 
přišel. Dokonce i ten neodbytný milovník 
knih a čtení. Až na to, že si tu připadal jako 
mimoň. (Na dotaz: „Kde bude Ajvaz?“, 
odpoví blondýna v recepci: „A kdo je Ajvaz?“) 
Řečnická otázka na konec: Proč má veletrh 
anglickou jazykovou mutaci? Summer Book 



Snad ani ten nejosamělejší život člověka, který se naučil dívat, není uzavřený v sobě samém. (…) A tak ten, kdo se umí dívat, 
snad shromažďuje poklad smyslu, který nezůstane bez užitku; dostane se – aniž by k tomu bylo zapotřebí nějakého kosmického 
dechu, o kterém psal Rilke v Duinských elegiích – jako dar k jiným lidem a bude se podílet na velkém dění smyslu, bude na své 
pouti nejen rozsvěcet tvary a barvy pro pohled, ale také přispěje k novým stavbám z tvarů, gest a pojmů.

Zopakujme ještě jednou, že účast na výstavbě nového tvaru neznamená naplnění nějakého vnitřního cíle smyslu. Neklid 
smyslu se nedá převést na žádnou teleologii. Smysl žádný cíl nemá a nemůže mít, cíl je jen jednou z figur, jakými promlouvají 
některé z jazyků smyslu. Vytváření nového tvaru či nové konstelace v činu není cílem dění smyslu o nic víc než kontemplace 
pohledu. Pohled je tu kvůli sobě samému a kvůli tomu, aby dynamický smysl, který se v něm rodí a který je vždy nadbytkem  
a přepychem, vyživoval síly činu; čin je tu kvůli sobě samému a kvůli tomu, aby se projevy, které při jeho uskutečňování vystoupí 
a které rozevřou nové horizonty, mohly virtualizovat do vizuálního smyslu.

Smysl čehokoli vyvstává kvůli sobě samému a kvůli celkové síti smyslu, jejíž je součástí; síť smyslu se spřádá kvůli sobě samé 
a kvůli zrodu jednotlivých smyslů v jejím rámci. Smysl je kvůli tomu, aby jeho prostřednictvím mohlo vyvstat jsoucno, jsoucno 
je kvůli tomu, aby se v něm naplnil smysl. Pohled, který je poutí a dobrodružstvím, je velkou školou putování a dobrodružství 
smyslu; tím nás mimo jiné také učí, jak máme vstupovat do činu a do poznání, aby se nám síly smyslu neproměnily v identický cíl 
a pojmovou konstrukci, jak se máme poddat jemným pohybům času, abychom nepoškodili jeho prvotní chvění.

Smysl, který se zvedá z toho, co vidí osamělý, se neztrácí.
(…)
A pohled na své pouti vizuálními krajinami, které se před ním neustále rozestírají a které jsou neznámější, tajemnější  

a fantastičtější než povrch vzdálených planet a hvězd, nezjišťuje jen, že je zajímavý každý člověk, ale také zvířata, stromy, 
kameny a věci, také lastury a ulity, o kterých píše Kant, bukinisté na nábřeží Seiny, jejichž barevné stánky se pro Rilkův pohled 
proměnily ve vzácný goblén, přístavní města a interiéry hotelů zatopené akvarijním světlem, na které vzpomíná Proust, svahy 
hory a záhyby ubrusu, které stále znovu maloval Cézanne, odlesky slunce, odrazy na hladkých plochách, prozářené průsvitné věci 
a noční světla, které svítí z Nabokovových textů, podivuhodná setkání vzdálených věcí, k nimž dochází na vizuální pláni a na 
jejichž hry na svých obrazech navázal Magritte, tichý, nezřetelný šepot nezařaditelných tvarů, jemuž naslouchal Klee, fantomy, 
které ve všedních věcech objevoval Salvador Dalí, život vizuálních sil, zjevující se na obrazech Henri Michauxe, Pieta Mondriana 
nebo Jacksona Pollocka, interpretační pasti, jež nám vizuálno připravuje a s nimiž si hraje Escher, řeč prázdných ploch, kterou 
promlouvají obrazy Giorgia de Chirica. Vizuálno je jednou částí velkého labyrintu, který obývá fascinující monstrum smyslu, jež 
je tím nejnesmyslnějším, tím jediným skutečně nesmyslným na světě; oblast vidění je tou částí stavby, která se nejvíce podobá 
jejímu celku.

Michal Ajvaz, spisovatel a filozof, nositel letošní literární ceny Magnesia litera za román Lucemburská zahrada, navštívil 
16. června druhý ročník ostravského knižního veletrhu a při té příležitosti udělil našim Listům souhlas s uveřejněním těchto 
úryvků z poslední kapitoly své filozofické knihy.

9

Fair. Petr Fidelius, rozbolavělý milovník 
češtiny, by zaúpěl: Další malý český snob 
si dopřává pocitu světovosti. (Kupříkladu 
nazve bankovní budovu na Nádražní ulici 
Prosperita Palace. Asi má pocit, že kdyby 
ji nazval Palác Prosperita, zdejší Korejci či 
Indové by nerozuměli.) Jediný dotek se za-

hraničím představoval – snad kromě místní 
prodejny oxfordských knih – miniaturní 
stolek jednoho slovenského nakladatelství. 
Přitom právě o slovenské knihy má český 
vzdělanec neutuchající zájem a nechápe, 
proč se víc než dvacet let nedaří učinit je 
českým čtenářům dostupnými.

Přeji Ostravě na příští rok mnohem lepší 
knižní veletrh. S promyšlenou koncepcí, od-
bornou organizací – a především kulturním 
a vzdělanostním standardem odpovídajícím 
městu, které má vyšší ambice než poskyto-
vat svým obyvatelům jen zábavu a rozptý-
lení.                                    Vladimír ŠILER

AJVAZ, Michal. Světelný prales.
 Praha: Oikúmené, 2003, s. 230–231.

Michal Ajvaz  
na ostravském knižním 
veletrhu

III   červen 2012                                                                           



LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

10

Chvála Arény, dramatika Koljady, 
režiséra Ivana Krejčího a naší absolventky Naděždy

STUDENTSKÉ  DIVADLO na katedře
germanistiky OU

V průběhu letního semestru připravila 
doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D., společ-
ně se studenty katedry germanistiky FF 
OU v Ostravě, asistentkou lektora DAAD 
Franziskou Rauscher a  rakouským lekto-
rem katedry, Mag. Marcusem Bittererem, 
B.A., divadelní představení Dürrenmatto-
vých „Fyziků”. Dne 26. dubna 2012 měli 
možnost zhlédnout představení rovněž 
studenti gymnázia a střední školy v Or-
lové-Lutyni. Akce měla několik repríz  
a mohli se jí zúčastnit jak pedagogové  
a studenti FF OU, tak zainteresovaná ve-

řejnost. Asi největšího zájmu veřejnosti si 
představení užilo dne 17. května 2012, kdy 
se konala akce ‚Šprechtíme‘ na podporu 
výuky německého jazyka. Byla pořádána 
pod záštitou pana ing. Martina Štěpánka, 
Ph.D., náměstka primátora města Ostravy, 
a kromě divadelníků z katedry germanis-
tiky tam vystoupili mladí němečtí básníci  
a performeři – Frank Viehweg, Lydia 
Daher a skupina Mucrophone Mafia. Sou-
částí  akce byla závěrečná pódiová disku-
se, která byla věnována němčině v profes-
ním životě.                         Eva HRDINOVÁ

Fota: Tomáš Rucki

S Komorní scénou Arénou pojí filozo-
fickou fakultu mnohaleté přátelství: v 90. 
letech, brzy po revoluci, vznikla na její 
půdě z podnětu doc. Petra Holého Společ-
nost pro kulturu a umění v Ostravě (mno-
ho let jsem byla její předsedkyní), která 
sdružovala řadu ostravských osobností 
– novinářů, malířů, hudebníků, architek-
tů, vysokoškolských učitelů, jimž nebylo 
lhostejné, jakým směrem se kultura v Os-
travě bude dál ubírat… Podařilo se nám 
realizovat celou řadu nápadů, zvrátit ně-
které myšlenky magistrátu i prosadit řadu 
nových podnětů.

Když vzniklo na polonistice z ini-
ciativy dr. Vidláka studentské divadlo  
SZCZYT, ředitelka Arény, Mgr. Renáta 
Huserová, ochotně vyhověla naší prosbě, 
aby se Aréna stala jeho „domovskou scé- Z inscenace Amiga                                                                  Foto: Roman Polášek
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nou“. Při představeních SZCZYTU, která 
se tam konala, jsme v malých prostorách 
divadla zažívali neopakovatelnou atmo-
sféru, na kterou naši absolventi dodnes 
velmi rádi vzpomínají. 

Uběhla léta. Jak odcházeli lidé, Spo-
lečnost pro kulturu postupně zanikala, stu-
dentské divadlo také bohužel odnesl čas, 
ale Komorní scéna Aréna vzkvétá a jde 
od úspěchu k úspěchu. Při představeních 
se to tam hemží našimi studenty. Aréna je 
pro ně nejoblíbenější ostravskou divadelní 
scénou a sehnat lístek na představení bývá 
často problém.

-----
Když jsem si v květnu v tisku přečetla, 

že Aréna připravuje inscenaci Koljadovy 
divadelní hry Amigo, naplnilo mne to ra-
dostí – Nikolaj Koljada patří k nejpozo-
ruhodnějším ruským dramatikům součas-
nosti a v Česku dosud tato jeho hra nebyla 
uvedena. A když jsem se dočetla, že režie 
se ujal umělecký šéf divadla, Ivan Krej-

Týž den jsem se dozvěděla, že dílo 
přeložila do češtiny Naděžda Krejčová, 
dívčím jménem Korotkovová. „Ale vždyť 
to je naše bývalá studentka,“ napadlo 
mne. Telefonáty to potvrdily a moje ra-
dost se ztrojnásobila. Česká premiéra hry 
– a v překladu naší absolventky, kdo by se 
neradoval! 

Naděžda u nás studovala rusistiku 
v bakalářském studiu v letech 2006–2009, 
a protože jejím zájmem bylo především 
překladatelství, pokračovala v jeho studiu 
v navazujícím magisterském studiu na FF 
MU v Brně (2009–2011).

Česká premiéra Koljadova Amiga se 
konala 26. 5. 2012. Recenzent se o před-
stavení vyjádřil pochvalně: „…důstojně 
a inspirativně navazuje na předchozí Če-
chovovy hry v Aréně.“ Rozhodně si ne-
nechte představení Koljadovy hry v režii 
Ivana Krejčího a překladu naší absolvent-
ky Naděždy ujít! 

Eva MRHAČOVÁ

čí, měla jsem dvojnásobnou radost, je to 
vynikající divadelní režisér, jeho uvedení 
Čechovových her bylo vždy kulturní udá-
lostí a jeho Hamlet v překladu „našeho“ 
prof. Martina Hilského je nezapomenu-
telný.

Naděžda Krejčová 

Ostravská Univerzita třetího věku, „U3V“, jak jsme si zvykli ji nazývat, patří k nejstarším v České republice, byla založena před dvaceti 
lety, nedlouho po vzniku Ostravské univerzity a v zimním semestru akademického roku 2012/2013 bude zahájen již 11. její cyklus. 

Zájem o U3V neustále roste, proto filozofická fakulta přichází s novinkou: otevírá dva dvouleté cykly – jeden s tematikou dějin 
umění s názvem Místa a osobnosti ve vizuální kultuře od antiky do současnosti, druhý s tematikou jazyka a kultury s názvem Jazyk 
a kultura člověka.                                                                                                                                                    Redakce Listů FF OU

MÍSTA A OSOBNOSTI VE VIZUÁLNÍ KULTUŘE OD ANTIKY  
DO SOUČASNOSTI

Přednášky se konají vždy v pondělí ve 14:15 hod. v posluchárně  E304

Zimní semestr 2012/2013

Předhelénské, helénské a helénistické 
Řecko dr. Šťastná 24. 9. a 1. 10. 2012

Řím a jeho expanze dr. Šťastná 8. a 15. 10. 2012

Střediska raněkřesťanské kultury doc. Černý / 
dr. Rywiková 22. a 29. 10. 2012

Byzanc doc. Černý / 
dr. Rywiková 5. a 12. 11. 2012 

Středověká západní a střední Evropa, 
monastická a univerzitní centra dr. Rywiková 19. a 26. 11. 2012

Renesanční osobnosti ve vědě a umění 
– Florencie dr. Rywiková 3. a 10. 12. 2012

Letní semestr 2012/2013 (data konání přednášek budou oznámena na počátku LS)

Humanistické Záalpí dr. Rywiková

Nizozemí I. dr. Rywiková

Počátek novověku v ose Paříž–Londýn dr. Šťastná

Nizozemí II. – bohatství v různých podobách dr. Šťastná

Barokní člověk v německy mluvících zemích dr. Šťastná

Člověk akademický a neakademický dr. Šťastná

JAZYK A KULTURA ČLOVĚKA
Přednášky se konají vždy v úterý ve 14:15 hod. v posluchárně E304

Zimní semestr 2012/2013

Co je jazyk, jak vznikl a jak se vyvíjí. Proč 
mluví různé národy různými jazyky

doc.  
Mrhačová

25. 9. a 2. 10. 
2012

Jak pojmenováváme věci, které nás obklopují dr. David 9. a 16. 10. 2012

Jak pojmenováváme místa, kde žijeme dr. David 23. a 30. 10. 2012

Jazyk je jako živý organismus – jak  
a proč se mění doc. Srpová 6. a 13. 11. 2012

Kultura řeči v současné české společnosti doc. Srpová 20. a 27. 11. 2012

Co získává a ztrácí čeština na internetu doc. Jandová 4. a 11. 12. 2012

Letní semestr 2012/2013

Literatura jako prostředek předávání kultury dr. Vorel 12. a 19. 2. 2013

Překlad jako prostředek dorozumívání 
národů, překlad umělecké literatury dr. Jelínek 26. 2. a 5. 3. 2013

Proč na nás působí různé překlady stejné-
ho díla různě dr. Jelínek 12. a 19. 3. 2013

Jak se překládala Bible a jiné posvátné 
texty. Jsou všechny Bible stejné dr. Hrdinová 26. 3. a 2. 4. 2013

Velcí čeští překladatelé: autoři bez tváře 
a bez jména dr. Jelínek 9. a 16. 4. 2013

Vysoké umění a nízké řemeslo překladu dr. Vilímek 24. a 30. 4. 2013

III   červen 2012                                                                           
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Polonistická exkurze 
do LUBLINU

Komentované prohlídky OSTRAVY

Ve dnech 19.–21. května uspořádalo 
oddělení polonistiky katedry slavistiky již 
tradiční studentskou exkurzi do Polska. Po 
Krakovu, Wroclawi a Varšavě byl tentokrát 
jejím cílem Lublin, město ležící až na samém 
východě země, nedaleko hranic s Ukrajinou. 
Abychom do naší destinace nepřijeli zcela 
vyčerpáni po několikahodinové, adrenalino-
vé jízdě po komunikacích našich severních 
sousedů, rozhodli jsme se pro zdravotní pře-
stávku ve městě Sandomierz. 

Toto městečko ležící na březích Visly 
víceméně v polovině cesty mezi Krakovem 
a Lublinem je v současnosti v Polsku mimo-
řádně populární díky TV seriálu s knězem-
detektivem v hlavní roli. Nás však Sando-

mierz oslovil svou malebností, renesančními 
památkami a hlavně rušným trhem místních 
specialit přímo na náměstí. Unikátním zážit-
kem byla také procházka úvozem sv. Hedvi-
ky. Toto vodou vymleté údolí je v některých 
místech až 10 metrů hluboké a díky hustému 
porostu břehů vypadá v létě jako dlouhý ze-
lený tunel. 

Po příjezdu do Lublinu jsme využili hor-
kého sobotního večera a vyrazili na obhlíd-
ku historického centra spojenou s výstupem 
na vyhlídkovou věž, z níž se nám naskytla 
jedinečná možnost prohlédnout si panora-
ma Starého města po setmění. Po horečnaté 
noci, kdy jsme měli velmi dobrou možnost 
poznat, jak se baví polští studenti, jsme v ne-

Tomáš Majliš, čerstvý absolvent uči- 
telského oboru historie – základy spole-
čenských věd, pokračující v navazujícím 
studiu ochrany průmyslového dědictví, 
provádí zájemce po pozoruhodných mís- 
tech ostravské historie. Nejde jen o typické 
pamětihodnosti. Zaměřuje se i na mikro-
historii a sociální dějiny. Dovede poutavě 
vyprávět o okolnostech vzniku hornických 
kolonií a plasticky vylíčit jejich život na 
osudech konkrétních rodin, aktivitách 
místního čtenářského spolku – i záznamech 
místní policejní stanice. Jeho průvodcovské 
trasy vedou po vybraných čtvrtích a loka-
litách, ale třeba i po místech zásobujících 
Ostravu pitnou vodou. Jeho spolužák Jakub 
Rada, student navazujícího oboru historie  
a ochrana průmyslového dědictví, se zamě-
řuje spíše na ostravskou architekturu. Tomáš Majliš

děli vyrazili na důkladnější prohlídku nej-
většího města na pravém břehu Visly. Začali 
jsme z méně příjemné, ale pro historii velmi 
důležité strany – prohlídkou koncentračního 
tábora Majdanek na předměstí Lublinu. Poté 
jsme se přesunuli do centra města, kde nás 
čekala prohlídka zámku a zámecké kaple sv. 
Kříže s úžasnými freskami a dostalo se také 
na první studentské referáty. V křivolakých 
uličkách nejstarší části města jsme poznali 
nejen některé místní svérázné obyvatele, ale 
především jsme pocítili jedinečnou atmosfé-
ru tohoto multikulturního místa. 

Po neméně rušné nedělní noci, kterou 
měli šanci prospat jen jedinci se špunty do 
uší, jsme se přesunuli k závěrečnému bodu 
našeho programu – městečku Kazimierz 
Dolny. Tato obec ležící na jih od Varšavy 
na břehu Visly je vyhledávanou mekkou 
polských umělců a turistů. Také nás oslovil 
zdejší genius loci, nádherné dřevěné do-
mečky, renesanční, bohatě zdobené kupecké 
domy i fantastické pohledy na mohutnou 
řeku. Bez přehánění mohu říct, že se odsud 
nikomu nechtělo odjíždět a určitě se sem ně-
kteří z nás ještě vrátí. 

Jiří ŠIMON

Pohled na Kazimierz Dolny a tok Visly

Skupinka studentů ostravské polonistiky v úvozu sv. Hedviky               Fota: Jiří Šimon
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Filosofie MEDICÍNY v Ostravě
Jedním z nejdramatičtějších rozměrů 

lidské existence je nemoc. Není proto divu, 
že fenomén nemoci i snaha nemoci čelit, 
lékařství, přitahovaly odedávna pozornost 
filosofů. Filosofové si vždy uvědomovali, že 
medicína je plná závažných konceptuálních 
a etických otázek. Nikoli náhodou nazval 
Galenos jeden ze svých spisů Nejlepší lékař 
je zároveň filosofem.

S podivem ovšem je, jak málo pozor-
nosti je ve středoevropském prostoru tomu-
to tématu věnováno. 28. května se proto na 
katedře filosofie FF OU setkali řešitelé pro-
jektu Philosophy of Medicine in the Czech 
Republic, Slovakia and Poland, který byl 
podpořen Vyšehradským fondem, a jehož 
cílem je publikace dvou monografií: Polské 
filosofické myšlení a medicína (vyjde letos 
v Košicích; ed. Michał Musielak, Marek 
Petrů, L’ubov Vladyková a Jan Zamojski) a 
Filosofie a medicína v Čechách, na Moravě  
a Slovensku (vyjde letos v Poznani; ed. Mi-
chał Musielak, Josef Kuře, Marek Petrů a Jan  
Zamojski). Kromě členů katedry filosofie 
FF OU (Vladimír Šiler, Marek Petrů) se na 
projektu podílí katedra aplikovanej etiky FF 
UPJŠ v Košicích a katedra společenských 
věd Univerzity lékařských věd v Poznani.

Za posledně jmenované pracoviště na 
setkání vystoupil hlavní koordinátor projek-
tu dr. Jan Zamojski, který celý projekt struč-
ně představil. Jeho mladá kolegyně Agniesz-
ka Źok se následně věnovala problematice 

genderové filosofie se zaměřením na vní-
mání homosexuálních menšin v současném 
Polsku. Česko-slovenské snahy o rozvíjení 
filosofie medicíny shrnul doc. Josef Kuře, 
ředitel Centra pro bioetiku a vedoucí kated-
ry lékařské etiky LF MU v Brně. A jelikož 
se Jan Zamojski vedle filosofie medicíny vě-
nuje též tvorbě animovaných filmů na filoso-
fická témata, účastníci setkání jej požádali, 
aby některý z nich promítl. Jan Zamojski rád 

vyhověl a tak jsme na závěr při občerstvení 
mohli dumat nad temně alegorickým ztvár-
něním metafyzických úvah velkého polské-
ho filosofa Leszka Kolakowského, jak je 
scénárista dr. Zamojski interpretoval v krát-
kém filmu Jak bóg Maior utracił tron (režie 
Piotr Muszalski a Paweł Walicki). Dou-
fejme, že toto setkání bylo jen příslibem  
k další spolupráci všech zúčastněných.

Marek PETRŮ

Zleva: Agnieszka Żok, M.A. (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Po-
znaniu), doc. Josef Kuře, Dr. phil. (Masarykova univerzita v Brně), doc. Marek Petrů, 
Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě), Jan Zamojski, Ph.D. (Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)                                           Foto: archiv autora

Ale opět ne jen popisně. Připravili si  
například trasu nazvanou Chrámy Boha 
a peněz, založenou na interpretaci nápad- 
ně výmluvných i symbolicky zakódova-
ných konstrukčních i okrasných prvků vý-
znamných ostravských dominant. Informace 
i konkrétní nabídky jsou k dispozici na 
stránkách provedu.cz.

Vladimír ŠILER

Fota: archiv autora

III   červen 2012                                                                           
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Ostravští rusisté 
v Nižním Novgorodu

Na začátku dubna tohoto roku se naše 
skromná výprava v počtu pěti studen-
tů vydala poznávat jazyk a krásy země 
vzdálené, chladné a přece krásné, nesoucí 
jméno Rusko. Všichni jsme byli plni oče-
kávání, protože pro většinu z nás to byla 
první velká zkušenost s touto zemí. Po 
prvotních nezdarech, které na nás čekaly 
na letišti u pasové kontroly, následném 
zmeškání vlaku do Nižního Novgorodu 
a několikahodinovém čekání na nádraží 
na další spoj jsme nakonec unaveni, ale 
šťastni dorazili dne 5. dubna 2012 v 7.30 
místního času do kýženého města, které 
se na měsíc mělo stát naším domovem. Za 
doprovodu úžasného pana docenta Stani-

slava Alexandroviče Rylova jsme dorazili 
do studentského městečka, kde jsme byli 
ubytováni na kolejích. Pan docent nás se-
známil s tím, co nás v nejbližší době čeká, 
a poté jsme všichni ulehli do svých postelí 
a oddali se několikahodinovému spánku, 
neboť na nás na všechny dolehla únava 
z cesty. Odpoledne nás čekal bohatý pro-
gram – prohlídka okolí kolejí za doprovo-
du ruských studentek.

Dalšího dne jsme absolvovali exkur-
zi po Nižním Novgorodu, oběd a poté 
slavnostní uvítání na Filologické fakultě 
Státní univerzity N. I. Lobačevského, kde 
jsme si měli zdokonalit během měsíčního 
pobytu naše teoretické a praktické znalosti 

ruského jazyka. V Českém centru, kde na 
nás čekalo občerstvení, jsme se v nefor-
mální atmosféře seznámili s vyučujícími 
a studenty.

V rámci vzdělávací části naší stáže 
byla pro nás připravena každodenní výu-
ka hovorové a spisovné ruštiny. Součástí 
stáže byl rovněž bohatý kulturní program, 
v jehož rámci jsme se seznamovali s bo-
hatou historií města a jeho architektonic-
kými památkami a navštívili různá muzea. 
Ochutnali jsme i tradiční ruskou kuchy-
ni. Velmi vhod nám přišlo pozvání jedné 
z místních studentek, která pro nás připra-
vila oběd a blíže nás seznámila s běžným 
životem obyvatel tohoto třetího největšího 
ruského města. V průběhu našeho pobytu 
jsme také měli možnost navštívit historic-
ké město Goroděc a zhlédnout tamní mu-
zeum s expozicí ruského lidového umění  
a samovarů. Zavítali jsme do historických 
měst Vladimir a Suzdal, která jsou sou-
částí „Zlatého prstenu Ruska“, nejstaršího  
a historicky významného ruského kultur-
ního centra. Na konci naší stáže jsme ještě 
tři dny obdivovali krásu hlavního města 
Moskvy.

Celý náš studijní pobyt byl realizován 
na základě dlouholeté spolupráce mezi 
oddělením rusistiky katedry slavistiky 
Filozofické fakulty Ostravské univerzity 
a katedrou historie ruského jazyka a srov-
návací slovanské jazykovědy Filologické 
fakulty Státní univerzity N. I. Lobačev-
ského. Chtěli bychom tímto poděkovat 
doc. B. Rudincové, dr. J. Vorlovi a doc.  
S. A. Rylovovi za to, že nám umožnili vy-
cestovat, zdokonalit se v ruském jazyce  
a strávit nezapomenutelný měsíc v nád-
herné zemi, kterou Rusko bezesporu je.

Monika KUKURICÁŠOVÁ, 
Miroslav MATĚJ

Ostravští studenti na své pouti Ruskem                                 Foto: Iveta Šafaříková

Exkurze do 
LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU
V období od 6. do 9. června 2012 se 

uskutečnila odborná exkurze katedry dějin 
umění a kulturního dědictví FF OU zvaná 
Romantické putování Lednicko-valtickým 
areálem. Ta se tematicky orientovala na pa-
mátky bývalého dominia šlechtického rodu 
Liechtensteinů, kteří nejen že zastávali dů-
ležité funkce v Habsburské monarchii, ale 
patřili rovněž ke štědrým mecenášům umění 

a kultury a svůj vytříbený vkus prezentovali 
také prostřednictvím svého rozlehlého pan-
ství. Zde během 18. a 19. století vytvořili 
komplexní přírodně-kulturní dílo, které re-
flektovalo nejen silný vliv dobových filozo-
fických názorů a hnutí, ale i progresivních 
trendů v oblasti umělecké produkce impor-
tovaných ze západní Evropy. Není proto 
náhodou, že areál byl díky své umělecké 

hodnotě v roce 1996 zapsán na seznam kul-
turního a přírodního dědictví UNESCO.

Naše dlouho očekávaná expedice nebyla 
zahájena troubením na myslivecký roh, což 
by se mohlo zdát velmi příhodné, nýbrž tra-
dičním setkáním před budovou Filozofické 
fakulty a následnou teleportací do Lednice. 
Úvodní den byl zasvěcen zámku Lednice  
a blízkému okolí. Počáteční smělá nálada, 
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tak příhodná pro každou exkurzi se postup-
ně rozplynula do éteru a pravé poznání ne-
poznaného mohlo začít v plné síle. Hlavní 
slovo po celou dobu exkurze patřilo prof. 
Pavlu Zatloukalovi, který svým nadšeným 
a poutavým přednesem vždy informoval  
o daném objektu a doplňoval informace, kte-
ré zazněly v referátech studentů. Další kole-
gové se postarali o ostatní doplňující fakta  
a zajímavosti a mohl tedy nastat ten pravý  
a opravdu mohutný příliv nových skutečnos-
tí, který až přerůstal v extatickou debatu.

Program prvního dne končil u loveckého 
zámečku Janohradu (s vynikajícím vystou-
pením kolegy Plachého) a poté se skupina 
neohrožených dobrodruhů odebrala na mís-
to ubytování ve Valticích, které se pro nás 
všechny stalo jedním velkým domovem, ob-
klopeným bujnou vegetací, multifunkčním 
hřištěm a bazénem. Každé hostinské apart-
má mělo kapacitu čtyř lůžek, ráno jsme si 
užívali kontinentální snídaně. 

Druhý den byl věnován okolí tří rybní-
ků, kde jsme měli možnost zhlédnout řadu 
malebných, většinou neoklasicistních sta-
veb. Entuziasmus byl na vrcholu, jen příliv 
mnoha informací a zvýšený úbytek energie 
za přítomnosti nemilosrdného slunce již za-
čal narušovat bdělost některých účastníků 
a tak začalo docházet k některým přiroze-
ným jevům, jako např. dezorientace v teré-
nu, zvýšený apetit, obecná soustředěnost na 
primární potřeby či velmi populární komo-
lení názvů a jmen. Odtud se zaznamenává 
pověstné, leč nepublikovatelné přeřeknutí 
kolegyně Vodehnalové jména Kornhäuser, 
které se stalo jakýmsi archetypem dalších 
přednášejících. 

Třetí den byl ve znamení průzkumu Val-
tic a přilehlého okolí. Měli jsme možnost 
nahlédnout do interiéru zámku, kde nám ve-
lice ochotná a svou prací nadšená paní prů-
vodkyně poskytla příjemný výklad o dalším 
sídle Liechtensteinů. Ještě poutavější byla 
nesystematická, naturalisticky laděná vsuv-
ka doc. Nesládkové o průběhu morových 
ran. Po návštěvě dalších neoklasicistních 
památek umně zakomponovaných do pří-
rodního rámce následovala předem diskuto-
vaná, avšak v oblasti Jižní Moravy nezbyt- 
ná degustace místních vín. Pokud zbyl ještě 
nějaký ostych, tady mu byl učiněn defini-
tivní konec. Nejeden z nás se přesvědčil, že 
in vino veritas je nezanedbatelným faktem. 
I po ukončení ochutnávky vín mělo mnoho 
z nás ještě chuť se bavit, proto jsme dali na 
rady našich neohrožených kolegů, kteří již  
v předchozích dnech velmi svědomitě prová-
děli systematický výzkum místních podniků,  
a tak jsme zamířili do non-stop baru, kde se 
rozjela opravdová zábava. Malé místo se na-
plnilo nejen účastníky expedice, ale rovněž 
místními domorodci. Po velmi sofistikova-
né zábavě, mnoha protančených valčících  

a šachových partiích provázených umírně-
nou konzumací alkoholu, následoval odchod 
na odpočinek a příprava na poslední den. 

Ačkoliv poslední den znamenal konec 
této zajímavé a nezapomenutelné události, 
bylo ještě mnoho na programu. Společenská 
únava a snad i nepříznivé počasí vyvolalo 
v některých jistou potřebu odpočinku. Lie-
chtensteiny a jejich odkaz však bylo potře-
ba dotáhnout do konce. Po návštěvě kos-
telů v Poštorné, Ladné a Břeclavi nás ještě 
čekalo Pohansko u Břeclavi, kde již došlo 
k rozdělení na dva proudy. Zdatnější účast-
níci ještě v prostorách letohrádku navštívili 
zajímavou expozici velkomoravských arte-
faktů z místního naleziště a ti více unavení 
již soustřeďovali svou pozornost k přírodě 

a cestě zpět. Po několika hodinách jsme 
byli opět teleportováni zpět do Ostravy, kde 
byla exkurze ukončena. Věřím, že v každém 
z nás zanechala mnoho nezapomenutelných 
zážitků a dojmů, na které budeme rádi vzpo-
mínat. Nezbývá než čekat na další exkurzi. 

David KANIA

Zastávka u židovského hřbitova v Břeclavi                                       Fota: Marie Šťastná

Přednes profesora Zatloukala 
u Rybničního zámečku

Výstup k Apollónovu chrámu Vystoupení u Chrámu tří grácií

III   červen 2012                                                                           
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ČTENÍ K PŘEMÝŠLENÍ
Nicholas Nassim TALEB: ČERNÁ LABUŤ. 

Následky vysoce nepravděpodobných událostí
Praha – Litomyšl: Paseka, 2011.

Počítejte do tří
Řada souhlasných faktů nemusí být 

ještě důkazem. Pozorování bílých labutí 
nedokládá neexistenci černých. Existuje 
ovšem výjimka: mohu určit, který výrok 
je nepravdivý, ačkoli to automaticky 
neznamená, že vím, který je pravdivý. 
Spatřím-li černou labuť, jsem schopen 
potvrdit, že ne všechny labutě jsou bílé. 
Když někoho přistihnu při vraždě, mohu 
si být prakticky jist, že je zločinec. 

Pokud jej však nepřistihnu, nemohu 
s jistotou vědět, že je nevinný. Totéž 
platí i pro detekci rakovinných buněk: 
nález jediné zhoubné buňky dokazuje, že 
rakovinu máte, zatímco žádný negativní 
nález nedovoluje s určitostí prohlásit, že 
ji nemáte.

Přirozenou lidskou tendencí vyhle-
dávat pouze případy, které hypotézu 
potvrzují, se mnohokrát zabývaly ko-
gnitivní vědy; náchylnost k falešnému 
stvrzení teorie nazývají konfirmační 
zkreslení. 

Existují experimenty prokazující, že 
lidé se zaměřují pouze na již přečtené 
knihy z Ecovy knihovny. Každé pravidlo 
lze ověřit buď přímo, čili vyhledáním 
případů, v nichž platí, nebo nepřímo, tedy 
zaměřením na oblasti, kde nefunguje.  
Jak jsme si již ukázali, daleko větší roli 
hrají při hledání pravdy případy, které 
pravidlo vyvracejí. Máme však sklon to 
přehlížet.

Pokud vím, první experiment, který se 
tímto jevem zabýval, provedl psycholog 
P. C. Wason. Testovaným osobám zadal 
trojici čísel 2, 4, 6 a požádal je, aby se 
pokusili určit pravidlo, na jehož základě 
je řada sestavena, a pak uvedli její další 
tři členy. 

Na odpovědi experimentátor reagoval 
pouze stručným „ano“ či „ne“. Jakmile 
usoudily, že mají dostatek informací, 
měly testované osoby sdělit, o jaké pra-
vidlo se jedná. (…) Hledané pravidlo 

bylo prosté: každé další číslo je vyšší než 
to předchozí. Jen málo účastníků testu 
na ně však přišlo, protože k tomu by 
bylo nutné uvést jako pokračování první 
trojice čísel sestupnou číselnou řadu (na 
niž by experimentátor reagoval slovem 
„ne“). 

Wason si všiml, že lidé se obvykle 
upnuli na určité pravidlo a posléze – 
místo aby zkusili zadat čísla, jež by byla 
s hypotézou v rozporu – uváděli série  
čísel, které měly pravidlo potvrdit. 
Houževnatě se tak snažili doložit pra-
vidla, jež si sami vytvořili.

Své švagry si vybírejte 
opatrně

Každého rána opustíte svůj stísněný 
byteček v East Village na Manhattanu  
a zamíříte do laboratoře na Rockefelle-
rově univerzitě. Vracíte se pozdě večer 
a známí se vás ze slušnosti ptají, jak se 
vám dnes v práci dařilo. Vaši kolegové 

v laboratoři jsou taktnější. Samozřejmě, že 
to dnes za moc nestálo, na nic jste nepřišli. 
Nejste žádný hodinář. To, že jste na nic 
nepřišli, má ovšem svoji cenu, neboť 
i takový výsledek patří k výzkumnému 
procesu: zjistili jste, kudy cesta nevede. 
Až se o něm dozvědí ostatní badatelé, 
nebudou už váš experiment opakovat – 
pokud ovšem redakci vědeckého žurnálu 
dojde, že i zmíněné nic představuje 
informaci hodnou zveřejnění.

Váš švagr mezitím pracuje jako 
obchodní zástupce pro jistou firmu 
z Wall Street a bere tučné provize – tučné 
a pravidelné. „Vede se mu báječně,“ 
slýcháte často, zejména z tchánových 
úst, načež následuje nanosekunda ticha, 
v níž si uvědomíte, že vás s ním právě 
srovnává. Neúmyslně, ale přece.

Svátky se pak dokážou stát hotovou 
noční můrou. Na rodinné oslavě švagra 
samozřejmě potkáte; na vlastní ženě, 
která nakrátko – než si znovu uvědomí 
logiku vaší profese – propadá obavám, 
že se provdala za ztroskotance, nelze 
přehlédnout jasné příznaky frustrace.

 Její sestra nepřestává mluvit  
o přestavbách v domě a nových tapetách. 
Když se vracíte domů, je žena tišší než 
obvykle. To, že jedete půjčeným autem, 
protože si na Manhattanu nemůžete 
dovolit garáž, jí na náladě nepřidá. Co 
s tím? Přestěhovat se do Austrálie a snížit 
tak frekvenci rodinných setkání, nebo 
si vzít jinou ženu s méně „úspěšným“ 
bratrem? 

Nebo se začít oblékat jako hippie  
a dát se cestou vzdoru? U bohémského 
umělce si to snad představit lze, u vědce 
či obchodníka už hůře. Jste v pasti.

Na rozdíl od všech kolem pracujete na  
projektu, který nepřináší okamžité či sta- 
bilní výsledky. Máte problém – stejně  
jako spousta dalších vědců, umělců a vý- 
zkumníků, kteří nežijí v izolované komu- 
nitě či umělecké kolonii, ale jsou obklope- 
ni společností, jež jim nechce rozumět.


