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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
RENESANCE VIII.
coby kulisu, na níž demonstruje iluzi

velcí umělci italské renesance: Fra Angelico

prostoru, netvoří nezbytně součást
děje (Poslední soud v klášteře San
Marco nebo Snímání z kříže tamtéž).
Výjimkou jsou obě známá Fra Angelicova Zvěstování: to starší, z doby
kolem roku 1432, dnes v Diecézním
muzeu v Cortoně (obr. 1), podává
scénu v interiéru vizuálně ohraničeném štíhlými sloupy, připomínající
lodžie florentských renesančních
staveb. Na slavné fresce Zvěstování
z florentského kláštera San Marco
z roku 1440 (obr. 2) je celý výjev
umístěn do jednoduchého prostoru,
připomínajícího klášterní celu dominikánů, k jejichž řádu Fra Angelico
náležel. Scéna vlastně představuje
všech narativních i dekorativních
motivů zbavený asketický prostor,
jenž sám o sobě symbolizuje čistotu
Panny Marie, stejně jako umožňuje
ničím nerušenou meditaci a modlitbu. Sakrální a mystický charakter
scény je umocněn přítomností zakladatele řádu sv. Dominika.
Daniela RYWIKOVÁ

obr. 2

Malířem, který zosobňuje přerod
gotické estetiky v renesanční, je Fra
Angelico (asi 1400 – 1455). V jeho
tvorbě nalezneme prvky francouzské či frankovlámské malby a lze

Foto: archiv autorky

říci, že stojí více ukotven v gotickém
umění než například Masaccio, jehož tvorbu Fra Angelico dobře znal.
Na rozdíl od něj však Fra Angelico ve
svých obrazech využívá architekturu

obr. 1

Foto: archiv autorky
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OSTRAVA!!! rodinné stříbro
Příběh Dolních Vítkovic
V roce 1828 olomoucký arcibiskup
Rudolf Jan, bratr rakouského císaře,
spolu se svým přítelem, profesorem vídeňské techniky Františkem X. Rieplem
založili ve Vítkovicích tzv. Rudolfovu huť.
Tito dva vzdělanci zcela jistě věděli, že
zakládají dílo mimořádné. Věděli, že přispívají do nové kapitoly západní civilizace a že pomáhají vytvářet novou kulturní
vrstvu, která pak později byla nazvána
industriální epochou. Toto vše jistě věděli, ale nemohli tušit, jaké trvání jejich
dílo bude mít a jaké budou jeho konce.
Nemohlo je ani napadnout, že se po sto
osmdesáti letech hutní výroba ukončí,
ale pozůstalé dědictví se stane symbolem třetího největšího města v republice. A co víc, že se stane základem nového
živého města s ambicemi vzdělávacího a
kulturního centra celého regionu.
Těžko mohli vědět, že pro stavbu huti
zvolili území, které obsahuje neuvěřitelnou schopnost vázat na sebe pozitivní
energie, které mu dávají sílu nezanik-

nout. Ba naopak, dávají mu sílu rozvíjet
se, proměňovat se, podněcovat okolní
rozvoj a neustále přinášet nové impulzy.
Je to tak. Dolní Vítkovice byly v letech
2004 až 2009 znovu objeveny. Znovu objeveny v tom smyslu, že na jejich základech je možné vybudovat nové město,
založit novou prosperitu. Podobně jako
tomu bylo v Římě, kdy na základech města antického vyrostlo město křesťanské.
Ať zní toto přirovnání jakkoliv nadneseně, podstata dolnovítkovické proměny za
ním nemusí příliš pokulhávat.
Zcela jistě v našem věku proděláváme velkou společenskou proměnu,
industriální éra končí a nastává něco jiného. Zatím ještě neumíme pojmenovat,
co nastává, a tak říkáme, že nastává éra
postindustriální. Jaké budou její hodnotové systémy, sice také moc netušíme, ale
můžeme si být jisti, že vsadíme-li na hodnoty poznávání, vzdělávání a pěstování
kultury, jistě nepochybíme.
Josef PLESKOT

Nahoře: Industriální panorama Ostravy.
Vpravo dole: Vysoká pec jako technická a
kulturní památka.
Vlevo dole: Nový život Dolních Vítkovic.
Foto: Tomáš Souček

Ing. arch. Josef Pleskot je jeden z nejvýznamnějších současných českých architektů. Ostrava měla štěstí, že právě architekt Pleskot se ujal
projektování konverze areálu vítkovických vysokých pecí i koncipování urbanistického propojení Dolních Vítkovic s trojhalím na Karolině i
novou zástavbou Černé louky. V plynojemu Gong je až do 29. března 2013 možno zhlédnout výstavu o díle tohoto slavného architekta, uspořádanou u příležitosti jeho nedávných 60. narozenin. Příspěvek na této straně napsal pan architekt speciálně pro naše Listy FF. V příštím
čísle vyjde jeho článek o plynojemu Gong.
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univerzity starého a nového světa
Budete-li se vám zdát, že Penn State
Profesor Jan Klein – „ČECH, KTERÝ osobnosti).
Za svůj život získal prof. Klein mno- je poněkud bizarní univerzita, mějte
UDĚLAL DÍRU DO SVĚTA“
Tak o slavném čechoamerickém imunologovi píše prof. Václav Hořejší,
ředitel Ústavu molekulární genetiky
Akademie věd.
Pan profesor Klein pochází z našeho
kraje, je rodák ze Štemplovce u Opavy.
Na Mendelově gymnáziu v Opavě jsme
byli spolužáci. „Jenda“ projevoval po
celá svá gymnazijní léta obrovský zájem o botaniku, o vážnou hudbu (oba
jsme chodili zpívat do operního sboru
opavského divadla) a miloval Otokara
Březinu. Psal básně. Byl to zkrátka už
na gymnáziu zcela mimořádný kluk.
Po srpnu 68 emigroval do USA. Dnes
se řadí k zakladatelům imunogenetiky
a v tomto oboru je jedním z nejcitovanějších vědců světa. Se svým týmem
učinil několik zásadních objevů mechanismů, které hrají důležitou úlohu v
našem imunitním systému. Je všeobecně pokládán za pokračovatele Johanna
Gregora Mendela (právě odevzdal do
tisku l. díl své monografie o této velké

ho prestižních cen, několikrát byl v
užším výběru na Nobelovu cenu. Před
třemi lety, dne 28. 11. 2009, byla prof.
Kleinovi v Praze udělena „za mimořádné úspěchy ve výzkumu v oblasti
imunogenetiky“ prestižní cena Patria
nadace Česká hlava. Jsem šťastná, že
nás, tři kamarády z gymnázia, k tomu
přizval.
O významu této renesanční osobnosti svědčí i fakt, že bývá řazen do amerických seznamů nejvýznačnějších vědců
naší doby. Na anglické Wikipedii o něm
najdete mnohem víc informací než na
její české verzi. Na Web of stories si
můžete poslechnout jeho vyprávění o
životě v Československu, ale i americké profesionální kariéře: http://www.
webofstories.com/play/15825?o=S&srId=367746
Pan profesor Klein čte se zájmem
naše Listy, které mu každý měsíc posílám. Ochotně souhlasil s tím, že speciálně pro ně napíše o tom, „jak to chodí
na Penn State“...

na paměti, že tak se jeví z perspektivy
špičkového vědce, který na ní především bádá. Chcete-li si udělat plastičtější obrázek o rozdílech mezi americkými a evropskými univerzitami, vyčkejte na pokračování našeho seriálu
v příštích číslech Listů FF, kde budou
další osobnosti popisovat, jak to chodí na jiných slavných univerzitách na
obou stranách Atlantiku.
Eva MRHAČOVÁ

V roce 1968 jsem emigroval do
Spojených států, a tím začala západní
fáze mé akademické kariéry, ve které
jsem prošel pěti univerzitami, nepočítám-li jednu v Německu: Stanfordovou
v Palo Alto, Michiganskou v Ann Arboru,
Texaskou v Dallasu, Miamijskou na
Floridě a Státní pensylvánskou, na níž
jsem dosud. Měnil jsem je podle nabídek a podmínek k práci. Všechny tyto
univerzity jsou poměrně velké a to pro
mne znamenalo, že jsem musel učit jen
málo a věnovat se hlavně vědecké práci
v mém oboru (imunogenetice). Na menších univerzitách se totiž hlavně učí a na
bádání nejsou ani čas, ani prostředky.
Nevýhodou tohoto uspořádání je, že až
do určitého stupně kariéry je badatelské
místo na velké univerzitě podmíněno získáním grantů, kterými musí badatel pokrýt nejen svůj výzkum, ale i plat. Jelikož
získání grantů nebylo ve Státech nikdy
snadné, znamená to, že badatelské místo
je velice nejisté: Nedostal jsi grant? Pak
je nám velice líto, ale u nás zůstat nemůžeš. Druhou podmínkou, spojenou s tou
první, je badatelova publikační činnost:
Nepublikuješ v odborných časopisech?

To znamená, že jsi nic důležitého neobjevil, a to není pro naši univerzitu dobrá
reklama. Jenom badatel, který delší dobu
plní tyto dvě podmínky, má šanci, že mu
univerzita dá tak zvanou tenure a tak
změní jeho zaměstnání na permanentní.
Tyto podmínky jsou více méně stejně na
všech větších univerzitách, jen na špičkových univerzitách je získání tenure o
mnoho obtížnější než na jiných. Po tomto krátkém úvodu věnuji zbytek tohoto
článku univerzitě, na které dosud působím. Spiše než srovnávat pět univerzit
bude myslím užitečnější ukázat na tomto
jednom příkladu, v čem se americké univerzity liší od evropských
Pennsylvania State University čili
PSU neboli Penn State je v centrální
Pensylvánii a jejím jádrem je University
Park, obklopený městečkem State
College. University Park je to, čemu se
ve Státech říká campus, tedy univerzitní půda. Kromě tohoto jádra má PSU
několik poboček roztroušených po celé
Pensylvánii a věnovaných speciálním
oborům. Jedna z největších je v městečku Hershey asi 160 kilometrů od State
College. Hershey je klan výrobců čokolá-

dy, který byl ochoten financovat založení
lékařské fakulty při PSU pod podmínkou,
že bude umístěna v Hershey. PSU samotná byla založena v roce 1855 pod názvem
Farmer’s High School (Zemědělská vyšší
škola); zdaleka tedy není nejstarší univerzitou ve Spojených státech. Ten název
byl pak změněn, nejprve na Agricultural
College of Pennsylvania (Pensylvánská
zemědělská kolej), pak na Pennsylvania
State College (Pensylvánská státní kolej),
a teprve v roce 1953 na Pennsylvania
State University. Její zemědělská škola je
dosud dobře fundovaná a odráží tak okolnost, že centrální Pensylvánie je tradiční
zemědělskou oblastí. (Ve State College je
dosud tržiště, na kterém je v letních měsících možno koupit čerstvou zeleninu a
ovoce od Amišů, kteří jsou usazeni v okolních vesničkách.) Slovo „state“ v těch různých názvech naznačuje, že jde o instituce
podporované státem Pensylvánia. Ale ten
dojem je do značné míry klamný, protože
stát přispívá do univerzitního rozpočtu,
který dosahuje téměř dvou milliard dolarů ročně, méně než deseti procenty.
Pokračování na str. 5

„Jak to chodí na Penn State“
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Nová zahraniční posila projektu
Prof. Axel Satzger

Projekt: Posílení rozvoje Centra
výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické
fakultě
Ostravské
univerzity,
CZ.1.07/2.3.00/20.0222
Na prvním setkání v roce 2013
mohli členové vědeckého týmu projektu přivítat ve svých řadách nového
zahraničního experta, profesora Axela
Satzgera z Drážďan. Máme velkou radost z toho, že se zásluhou ředitelky
Centra výzkumu odborného jazyka,
prof. Lenky Vaňkové, podařilo do projektu získat významného vědce s dlouholetými zkušenostmi. Prof. Satzger
působil na několika univerzitních pracovištích po celé Evropě, naposledy na
Technické univerzitě v Drážďanech na
Institutu aplikované jazykovědy a odborného jazyka.
Zajímavé je, že se jedná o muže
mnoha profesí, který kromě germanistiky vystudoval také ruskou filologii
a předtím dokonce střední odbornou
školu se zaměřením na chemii. Právě
znalost chemie, kterou bychom u germanistického lingvisty primárně ne-

Profesor Satzger na katedře germanistiky.
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očekávali, pak profesoru Satzgerovi
umožnila hluboký vhled do odborného
jazyka této disciplíny, kterým se pak
po léta zabýval. Pan profesor seznámil přítomné členy se svým obsáhlým
profesním životopisem, pohovořil o
významných realizovaných projektech
a prezentoval své zkušenosti s vedením mezinárodních výzkumných týmů,
které bude následně využívat při projektové práci na Ostravské univerzitě.
Dále krátce pohovořil o doktorských
pracích, které vedl, o vlastní publikační
činnosti a také formuloval svou metodologii výzkumu odborného jazyka, jež
se orientuje na aplikovanou jazykovědu a konkrétně na komunikaci v oblasti odborného jazyka. Na závěr své prezentace pan profesor formuloval konkrétní návrhy badatelských témat, jež
by byla zajímavá pro naši projektovou
práci. Jsme rádi, že profesor Satzger
obohatí svými znalostmi náš projektový tým a pro jeho další působení na FF
OU mu přejeme hodně úspěchů a pracovního nasazení!
Milan PIŠL

Foto: Milan Pišl

Exkurze do Slovanské
knihovny
V listopadu 2012 se konala historicky druhá exkurze studentů rusistiky, k
nimž se připojili i „erasmovští“ studenti
katedry, do Slovanské knihovny, která
od r. 1929 sídlí v pražském Klementinu.
Slavistické pracoviště FF OU považuje za velmi důležité, aby se jeho studenti
v průběhu studia seznámili s knihovnou, která jako součást Národní knihovny ČR spravuje významný slavistický
knižní fond a patří mezi nejvýznamnější
slavistické knihovny v Evropě.
Exkurzi připravila a vedla dr. Zdeňka
Nedomová.
Foto: Tereza Filipová
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„Jak to chodí na Penn State“
Pokračování ze str. 3.
Zbytek zdrojů pochází z nadací, grantů, darů bohatých absolventů univerzity,
školného a dalších fondů. Počet zapsaných studentů na všech 24 campusech
PSU se pohybuje kolem čísla 96 000. Z
toho na jednotlivých kolejích v Univerzitním parku samotném studuje přibližně kolem 45 000 studentů. Univerzitní
park má sice rozlohu 22 kilometrů čtverečních, ale když se ta masa studentů
kolem poledne vyhrne z přednáškových
síní, připadám si někdy jako před tokijskou Central Station na konci pracovní
doby. Ten dojem je ještě zesílen faktem,
že poměrně vysoké procento posluchačů na PSU je z asijských zemí.
Univerzitní park je sídlem 14 „kolejí“ (ve smyslu fakult), jako jsou fakulty
zemědělských věd, biologie, umění a architektury, obchodu, komunikace, geologie a mineralogie atd. Každá z těchto
kolejí sestává z jedné nebo několika
budov roztroušených po celém parku.
Park samotný je spíše botanická zahra-

Ústav biologie v univerzitním parku.
Foto: Akie Sato

da s rybníčky, na kterých hnízdí divoké
kachny (ty se pak volně procházejí s
kachňaty po parku a spolu s veverkami
žebrají o potravu), s nádhernými alejemi
staletých jilmů (kdykoliv jdu pod jejich
klenbou, musím myslet na zdi a strop
kaple svatého Jana v Cambridgi) s pestrým výběrem exotických i severoamerických křovin, jehličnatých i listnatých,
to vše protkáno loukami, které zvou k
odpočinku, opalování, kurzům v přírodě

Univerzitní park.

Foto: Akie Sato

a k různým hrám. Na jaře a na podzim
se park změní v orgie barev, které tě
nutí bloumat s fotoaparátem a cvakat a
cvakat, uložit obrázky do počítače, zapomenout na ně a příští rok začít znovu.
Většina fakult v parku má své specializované knihovny. Některé speciální
skupiny, např. homosexuálové obojího
druhu (ale izolovaně), Židé, Afroameričané aj. mají separátní menší knihovny.
Mým magnetem jsou dvě centrální propojené knihovny zvané Pattee a Paterno,
ta první zaměřená na umění, literaturu,
historii a kulturu všeobecně, ta druhá
na přírodní vědy, techniku, zemědělství
a obchod. Pro ilustraci jejich rozsahu
mohu uvést, že část věnovaná české literatuře obsahuje sebrané spisy (samozřejmě v originále) všech národních klasiků (Jirásek, Neruda, Vrchlický, Světlá,
Sládek, Seifert atd., atd.), většinu knih
vydaných Škvoreckými v Torontu, literární studie v češtině i v jiných jazycích,
řadu slovníků (Ottův, Riegerův, Masarykův atd.). Mám tady tedy možnost dohánět ve stáří, co jsem v mládí zanedbal.
Tak třeba nad krásou jazyka Boženy
Němcové a silou jejího vypravěčského
umění jsem už léta u vytržení. Samozřejmě Česko není Pattee knihovnou nijak
preferováno, stejné možnosti mi nabízí i
v literatuře jiných národů, ať v originále,
pokud ovládám jejich jazyky, nebo v překladu. Všude v knihovně má čtenář volný přístup ke knihám, s výjimkou zvláště
cenných originálů. Knihovna nabízí studentům a profesorům také mnohé jiné
služby zdarma. Zmíním se jen o dvou,
jichž bohatě využívám. Jednou je půjčovna CD a DVD, které si mohu vzít domů
na přehrávání nebo si je doma přehrát
na osobním počítači z elektronických
nahrávek přímo z univerzity. Sbírka nahrávek klasické hudby je rozsáhlá, a pokud má mezery, mohu si je vyžádat přes
knihovnu z jiných univerzit. Totéž platí o
DVD s nahrávkami oper nebo filmů. Tak
například když jsem zatoužil uvidět ještě jednou Markétu Lazarovou Františka
Vláčila s tou nádhernou úvodní scénou
vlků ženoucích se za saněmi zasněženou
českou krajinou, knihovna mně film do
týdne obstarala. Tímto způsobem jsem
získal přístup k mnoha filmům, které
bych jinak nemohl zhlédnout. Čtenář
teď jistě chápe, že status knihovny byl
v mém rozhodování, kam se uchýlit do
penze a přitom neztratit kontakt se světovou kulturou, na prvním místě.
Názvy knihoven Pattee a Paterno
jsou jména mecenášů, kteří přispěli vel-

Muzeum umění na PSU.

Foto: Akie Sato

kými částkami k jejich založení nebo
rozvoji. Ani jedno ani druhé mi nic neříkalo, až jednou mne při návštěvě Univerzitního parku osvítil můj syn Norman: „Ty nevíš, kdo je Joe Paterno?! To
je ti podobné, už několik let jsi na PSU a
pořád ještě nevíš, že univerzita má jedno z nejlepších fotbalových mužstev a
že jeho trenérem je slavný Joe Paterno!“
Tak jsem se to dověděl a pak zase promptně zapomněl, protože v mém slovníku je univerzita akademická instituce,
na které se vyučuje, studuje a bádá a nějaké gladiátorské hry jsou pro lidi, kteří
nacházejí zvláštní potěšení v přihlížení
fyzickému násilí, ale ne pro akademiky.
U toho to však nezůstalo. Zhruba před
rokem jsem si i já všiml, že se na univerzitě děje něco mimořádného. V univerzitním zpravodaji se najednou začaly
objevovat záhadné narážky na zvláštní
zasedání komise zvané Board of Trustees projednávající nějaká vyšetřování, do
nichž se zapojila i FBI a Grand Jury, aniž
by někdo vysvětlil, o co vlastně jde. Zřejmé bylo jen to, že v tom nějak „lítá“ PSU.
Když jsem se obrátil na syna Normana s
otázkou, zda o tom něco ví, usadil mne:
„Byl jsem zvědav, jak dlouho to bude
trvat, než to k tobě dojde. Celé Spojené
státy teď mluví jen o tvé univerzitě a ty
o tom nic nevíš!“ Na vysvětlenou: Já se
už víc než deset let nedívám na televizi, ani na zprávy, prostě ji nemám vůbec
zapojenou a mám ji jen na přehrávání
DVD. Není to jen debilita televizních
programů, která mě odpuzuje, ale má
zásadní intolerance vůči reklamě jakéhokoliv druhu. O dění ve světě se dovídám z internetové verze českých novin
a BBC News a tam o PSU nic nebylo. Ale
odbíhám od tématu, a než se k němu
vrátím, musím ještě připojit vysvětlivku o fotbalu, totiž o americkém fotbalu,
který nemá s kopanou nic společného.
Jde o zvláště zvlčelou variantu rugby
provozovanou hráči vystrojenými jako
gladiátoři.
Pokračování na str. 6
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„Jak to chodí na Penn State“
Pokračřování ze str. 5.
Cílem hry je zabránit hráči, který se
dostal k šišatému míči, dosáhnout opačného konce hřiště. A že při tom zabraňování dojde někdy k otřesům mozku,
zlomeným žebrům a jiným nehodám, je
riziko povolání, a riziko famózně placené.
Úspěšní hráči jsou velcí hrdinové a univerzita, jejíž mužstvo často vítězí, je slavná a
bohatá, hlavně díky televizním přenosům.
Mužstvo PSU, které si říká Nittany Lions,
tedy Nittanští lvi, patří k nejslavnějším
a hlavní zásluhu na tom měl trenér Joe
Paterno. A právě to se teď stalo předmětem obrovského skandálu. Ale než se k
tomuto bodu konečně dostanu, musím
odbočit a vysvětlit pár okolností. Předně,
co je Nittani? Nittani Mountain je hora v
Appalačském pohoří, dobře viditelná z
různých konců State College, a tím místně
populární. Když jsem si na to ještě před
lety troufal, vyšplhal jsem na její dva vrcholy. Nic mimořádného jsem tam nenašel, poutá se k ní však jedna zajímavá indiánská legenda o dívce Nit-A-Nee, která zde
stavěla mohylu pro svého zabitého milence jménem Lion´s Paw (Lví tlapa). Logem
Nittanskych lvů je proto otisk lví pracky.
Ale protože ti gladiátorští lvi museli hodně
trénovat a na studium, zvláště přírodovědy, jim nezbývalo mnoho času, nevšimli si,
že lvi a jiné kočky mají čtyři prsty. A tak ti
stateční fotbaloví hrdinové a jejich fandové dodnes ohlašují světu svou zoologickou

„Lví tlapa.“

ně při vchodu do Pattee Library. Američtí
lovci už tenkrát, za starých dob, stříleli po
všem, co se v lese hýbalo – a to trvá dodnes.
Nittanští fotbalisté si vybrali nittanského
lva za svého maskota, který o přestávkách utkání klaunuje na Beaver stadionu
(druhém největším stadionu ve Spojených
státech) v Univerzitním parku, míchaje
se mezi děvčata, která statečně vyhazují
své pěkně nohy při americké formě kankánu. Poněkud pietnější formou uctívají
Nittanští lvi svého vyhynulého maskota
ve svatyni zvané Nittany Lion Shrine přímo v Univerzitním parku. Tam mu nechali
postavit docela vkusnou sochu, zachycující to nádherné zvíře, jak asi vypadalo v
přírodním prostředí, ale v nadměrné velikosti. Tak jako na Karlově mostě putují
katolíci k sousoší sv. Jana Nepomuckého,
aby se dotkli vyleštěného místa a vyprosili
odpuštění za hříchy (a přitom získali od
jiných katolíků pár mikrobů), tak návštěvníci Univerzitního parku využívají příležitosti poplácat Nittanského lva po zadku
a zvěčnit se s ním na fotografii. V době
promocí stojí před svatyní dlouhé fronty
čerstvých absolventů, trpělivě čekajících,
až na ně přijde řada, aby si domů odvezli
vzpomínku na nezapomenutelná studentská léta.
Všechny tyto pastorální obrázky PSU
utrpěly vážnou trhlinu zhruba před rokem, když vyšlo najevo, že jeden pomocný
trenér mužstva systematicky a po dlouhá
léta sexuálně zneužíval nedospělé hochy,
kteří snili o tom stát se členy slavného
manšaftu. Ukázalo se, že jak Paterno, tak
vedení PSU, včetně prezidenta (rektora) o
tom všem věděli, celou aféru však tutlali,
aby nepoškodili pověst univerzity. Aby
skandál vyšel najevo, musely zasáhnout

„Nittanský lev.“

Foto: Akie Sato

Kresba: Norman Klein

negramotnost otiskem pětiprsté lví tlapy.
Ptáte se možná, kde se v Pensylvánii vzali
lví, ať už čtyř- anebo pětiprstí? To je tak: v
angličtině vše, co žije ve vodě, je ryba, takže ústřice a raci jsou shellfish, tj. ryby se
skořápkami, anebo vše, co lítá vzduchem
a třepe křídly, je moucha, takže motýli
jsou butterflies, čili „máselné mouchy.“
Následkem tohoto poameričťování přírody se severoamerická puma (Puma concolor) stala Mountain Lion a její varianta
kdysi žijící v okolí State College – Nittany
Mountain Lion. Žila, ale už nežije. Jeden z
jejích posledních exemplářů bylo možno
do nedávna zhlédnout vycpaný ve vitrí- Jedna z univerzitních knihoven.
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federální orgány, včetně FBI. Pak ale padaly hlavy. Pachatel byl zatčen a brzy odsouzen na praktické doživotí. Paterno a prezident byli na místě propuštěni. Paterno
brzy nato zemřel, ale prezident, který dosud nebyl souzen, stále pobírá plat blížící
se milionu dolarů ročně. Nittanští lvi byli
postiženi vysokými pokutami a zákazem
účastnit se některých prestižních utkání.
A celá univerzitní administrativa je dosud pod dozorem a vyšetřována. Co mne
osobně snad ještě víc šokovalo, byl fakt,
že řada studentů a obyvatel State College
se postavila za Paterna a vyprovokovala
násilné protestní akce. Dodnes můžete na
mnoha obchodech a některých domech
číst nápisy „My podporujeme naše fotbalové mužstvo“. Ti, kdo se za tento postoj
přece jen trochu stydí, připojují i jiné heslo; „My podporujeme i naše akademiky.“
Na oběti zneužití se při tom všem, jak se
zdá, zapomnělo.
Venku padá sníh a vše se zase na čas
zahaluje do bílého neposkvrněného hávu.
Chtěl jsem napsat „nevinného,“ ale nevím,
zda ta moje poslední univerzita se ještě
někdy vrátí do nevinného stavu, o který
přišla před rokem.
Jan KLEIN
Penn State, prosinec 2012

Foto: Akie Sato
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Paměť města

aneb Kde je v Havířově U Lenina, Namko a Korčagin?
V Galerii Maryčka v Kulturním domě
Petra Bezruče v Havířově byla dne 3. ledna
2013 zahájena výstava s názvem „Paměť
města – názvy míst v Havířově“, která
potrvá do počátku března 2013.
Expozice vznikla v rámci projektu
NAKI Místní a pomístní názvy jako
kulturní dědictví a zdroj lokální, regionální
a národní identity. Příprava metodiky
ochrany místních a pomístních jmen,
jehož řešiteli jsou Jaroslav David (FF OU)
a Přemysl Mácha (PřF OU). Expozice se
věnuje problematice vývoje zeměpisného
názvosloví
Havířova,
pojmenování
městských částí a ulic, jejich oficiálních
i neoficiálních podob. Autoři projektu si
tedy kladli za cíl mapovat nejen standardní
pojmenování městských lokalit, ale
především „živá“ jména, která obyvatelé
města znají a používají.
Výstavu doprovází stejnojmenná
publikace Jaroslava Davida, kterou na
vernisáži 3. ledna 2013 pokřtili děkan
Filozofické fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě Aleš Zářický, primátor města
Havířov Zdeněk Osmanczyk a náměstek

primátora pro sociální rozvoj Daniel
Pawlas.
Havířovská expozice je druhým
„výstavním“ počinem projektu. Po
výstavách „Paměť města – názvy míst v
Ostravě“ (listopad 2012 – leden 2013) a
„Paměť města – názvy míst v Havířově“
(leden – březen 2013) budou na podzim
následovat dvě expozice zaměřené na
venkovské lokality a jejich toponymii,
a to v Památníku Raškovice a v Muzeu
Karlovic.
Poznámka:
U Lenina – dnes nám. Republiky, kde
až do roku 1990 stála socha V. I. Lenina;
název používají především příslušníci
nejstarší generace.
Namko – nám. Republiky; název
používaný mládeží.
Korčagin – dnes budova magistrátu,
původně učiliště Pavko Korčagin; název
žije mezi nejstarší generací, pro mladou
generaci je zcela neznámý.
Jana DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ

Filozofická fakulta
má katedru sociologie
Prvním lednem letošního roku
zahájila na Filozofické fakultě Ostravské
univerzity svou činnost katedra
sociologie. Nové pracoviště převzalo od
katedry psychologie bakalářský obor
Management v neziskovém sektoru – i s
několika jeho učiteli. Další pracovníci
byli přijati na základě konkurzu. Nová
katedra bude zajišťovat pro celou
fakultu výuku sociologických předmětů
a bude rovněž personálně propojena s
oborem Základy společenských věd na
katedře filozofie. Vedoucí katedry je Dr.
phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.
Momentálně usilujeme o akreditaci
bakalářského oboru Sociologie, který
bychom rádi otevřeli od září 2013 a tím
rozšířili pestrou nabídku FF ve studijním
programu Humanitní studia. Absolventi
i současní studenti Managementu
v neziskovém sektoru se úspěšně
osvědčili v praxi různých neziskových
organizací, věříme proto, že i budoucí
studenti či absolventi oboru Sociologie
mohou zvýšit konkurenceschopnost
Moravskoslezského kraje, protože
specialisté této disciplíny v Ostravě
chybějí.
Katedra sociologie by se chtěla
etablovat v českém i evropském
kontextu za pomoci mezinárodní
spolupráce se sociologickými pracovišti,
předkládáním projektů a podáváním
grantů týkajících se především
výzkumné spolupráce s veřejnou sférou.
Pokud budou jiné katedry potřebovat
v rámci vlastních projektů provedení
různých evaluací nebo sociologických
výzkumů, jak kvantitativních, tak
kvalitativních, rádi nabízíme ochotnou
spolupráci.
Nicole HORÁKOVÁ

Setkání s osobností

Křest knihy a záběr z vernisáže.
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Foto: Josef Pintér

V cyklu Setkání s osobností v
tomto semestru na naší fakultě
vystoupí:
13. 3. Prof. Stanislav Komárek - Jak
obstát v dnešním světě.
3. 4. Prof. Martin Hilský Sen noci svatojanské.
18. 4. Režisér Radovan Lipus - Česká architektura v Izraeli.

Eva MRHAČOVÁ
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Zemřela doc. Naděžda Baeyrová
Přední česká lingvistka, dlouholetá členka
katedry českého jazyka FF OU (a v letech 1991–
1996 její vedoucí) se narodila 5. září 1934 v
Pustějově v okrese Nový Jičín. Po gymnaziálních
studiích v Novém Jičíně vystudovala bohemistiku a rusistiku na Filozofické fakultě Univerzity

Palackého v Olomouci. Svou pedagogickou a
vědeckou dráhu začala v r. 1960 na Pedagogickém
institutu v Ostravě a svému pracovišti zůstala věrná
po celou dobu, i když se jeho název proměňoval
spolu se změnami postavení vysokoškolské instituce na samostatnou Pedagogickou fakultu v
Ostravě a později na Filozofickou fakultu Ostravské
univerzity.
Generace studentů si ji připomínají jako
vynikající pedagožku, jejímž hlavním výukovým
oborem byla zejména historická mluvnice
češtiny. Vnímali ji jako pedagožku náročnou, ale
spravedlivou, se smyslem pro pořádek i pro humor; jako pedagožku, která uměla představit tento
poněkud odtažitý předmět současným studentům
především proto, že ho přednášela s láskou a s
ohromným odborným zázemím.
Se jménem doc. Bayerové je v rámci celé
československé a české lingvistiky spojen rozvoj
oboru onomastika. Výzkum vlastních jmen na naší
katedře prakticky založila a její následovníci v něm
zde pokračují dodnes. K tomuto oboru přitáhla

i celou řadu posluchačů, o čemž svědčí mnoho
diplomových a později i bakalářských prací,
které vedla. A nemálo studentů s tímto tématem
pod vedením doc. Bayerové sklízelo úspěchy v
nejrůznějších studentských vědeckých soutěžích.
Nám kolegům se často vybaví její mimořádný
vypravěčský talent, se kterým z jakékoli banální
příhody dokázala vykouzlit příběh tu humorný,
tu hororový a díky němuž nebyla žádná schůze
katedry nudná. Vybaví se nám řada přednášek
kolegů z jiných pracovišť, které k nám doc.
Bayerová zvala jako dlouholetá předsedkyně
ostravské pobočky Jazykovědného sdružení
České republiky, a pozvaní hosté jistě nezapomenou na následná odborná a přátelská setkání.
Vybaví se nám také její zaujetí pro obor, smysl pro
spravedlnost, vstřícný přístup ke každému z nás i
ke studentům.
Budeme na doc. Bayerovou vzpomínat s úctou.
Za katedru českého jazyka FF OU
Eva JANDOVÁ

Ohlédnutí za dnem otevřených dveří

Nově zvolené členky a členové studentské komory AS FF OU navázali
na loňskou úspěšnou premiéru svých
předchůdců a aktivně se ve dnech 4.
a 5. ledna podíleli na průběhu Dne
otevřených dveří Filozofické fakulty
Ostravské university v Ostravě.
Bc. Tereza Čapandová, Michaela
Špakovská, Bc. Vladimír Mičulka a Martin
Kaše ve vestibulu budovy E Filozofické
fakulty přátelsky vítali mnohdy nesmělé
příchozí zájemce o studium, kterým rozdávali informační brožury Proč studovat
na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a podle zájmu letáčky s prezentací
konkrétního studijního oboru. S referentkami studijního oddělení neúnavně
odpovídali na četné dotazy a uchazeče
navigovali do konkrétních učeben, v nichž
v pravidelných vstupech podávali pedagogové jednotlivých kateder a oddělení
fakulty aktuální a ucelené informace o
studiu daného oboru, včetně podmínek
přijetí pro akademický rok 2013/2014.

Oproti jiným létům byl letos zaznamenán
menší pokles návštěvnosti, v obou dnech
prezentace studijních oborů Filozofické
fakulty navštívilo téměř pět set zájemců.
Příčinou menšího zájmu může být jednak brzký termín konání Dne otevřených
dveří (bezprostředně po skončení
vánočních prázdnin) či široké možnosti
opatřit si požadované informace z webu
a dalších informačních zdrojů. Nicméně
všichni oslovení návštěvníci oceňovali
možnost osobního seznámení s nabídkou studijních oborů naší fakulty a jejími
pedagogy.
„I když většinu informací mám
již zjištěnou z webu fakulty, při osobní návštěvě na člověka dýchne akademická atmosféra a získá konkrétní
představy o studiu, seznámí se s potenciálními spolužáky a pedagogy, což je
velmi přínosné,” uvedla uchazečka Karin
Miturová.
Kromě budoucích maturantů se o
možnost studia v hojném počtu zají-

mali i lidé v aktivním zaměstnaneckém
poměru, pro které fakulta nabízí řadu
studijních oborů v kombinované formě
studia nebo v programu celoživotního
vzdělávání.
Podobně jako v letech předchozích
se největší oblibě stále těší obory psychologie, angličtina ve sféře podnikání,
čeština, filozofie, management v neziskovém sektoru. Zvýšenou poptávku jsme
zaznamenali o studium ruského jazyka,
španělštiny a němčiny.
V rámci Dne otevřených dveří byla
pro uchazeče připravena komentovaná
prohlídka studovny s odborným výkladem a mnozí rovněž využili možnosti
občerstvit se ve fakultní hospůdce Voliéře.
V závěru akce návštěvníci zodpověděli
kvízové otázky vztahující se k naší Alma
mater, za jejichž správné odpovědi byli
odměněni publikacemi z pera pedagogů
Filozofické fakulty.
					
		
Jana BOLKOVÁ

Studentská informační služba.

Prezentace katedry filozofie.

Prezentace katedry českého jazyka.
Foto: Tomáš Rucki
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Svět vědy - encyklopedický a zábavný
V roce 1993 vyšlo první vydání monumentální, tehdy ještě desetisvazkové, Encyclopedia of Language and Linguistics. O třináct let později se dočkala
druhého, rozšířeného vydání. Po dalších šesti letech se Filozofická fakulta

OU stala druhou českou institucí, po
Národní knihovně v Praze, jejíž studovna tuto jedinečnou encyklopedii ve 14
svazcích vlastní.
Jak již bylo naznačeno, jde o dílo
nejen rozsáhlé (3 tisíce hesel, 11 tisíc
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stran), ale také finančně nákladné (140
tisíc Kč). Jeho pořízení bylo umožněno
díky projektu operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Svět vědy – záhadný i zábavný, reg. č.
CZ.1.07/2.3.00/35.0053, na jehož řešení se aktivně podílejí také katedry
obhospodařující češtinu, jazyk i literaturu. V souvislosti s literaturou je
ostatně třeba doplnit ještě jednu informaci. Z prostředků projektu ESF byla
pro studovnu Filozofické fakulty OU
zakoupena rovněž čtyřsvazková monografie History of the Literary Cultures of
East-Central Europe, která mapuje literární život střední Evropy v 19. a 20.
století.
Jaroslav DAVID

Encyklopedie ve studovně.

Foto: autor

Veletrh na katedře germanistiky
Studenti oboru Němčina pro hospodářskou praxi se nejenom učí, jak v této
praxi v budoucnu úspěšně zapůsobit
dobrou němčinou nebo argumentačními
dovednostmi, ale mají i možnost vyzkoušet si v praxi naživo, jak prezentovat a
dobře prodat své zboží, a vžít se do role
vystavovatele, zájemce či konsekutivního tlumočníka. Mohou tak učinit na již
tradiční akci katedry germanistiky FF
OU, a to na tzv. Studentském veletrhu.
Na sklonku zimního semestru se
konal v pořadí již pátý ročník studentského veletrhu firem. Workshop, jenž
představuje slavnostní zakončení semináře „Obchodní němčina 3“, absolvují
studenti druhého ročníku bakalářského
studijního programu oboru Němčina pro
hospodářskou praxi. Cílem workshopu

je předvedení praktického využití znalostí
nabytých v semináři z oblasti marketingu, marketingových strategií a marketingového mixu. Studenti dostanou prostor
pro své kreativní nápady a naučí se pracovat v týmu. Veletrh je již tradičně spojen s tlumočením, které zajišťují studenti
třetího ročníku výše zmíněného oboru.
V letošním roce studenti pojmenovali
veletrh „Die Geschmäcker sind verschieden…“ – neboli „Sto lidí, sto chutí…“. Název
veletrhu odrážel rozmanitost produktů
i služeb, které byly představeny v rámci
jednotlivých prezentací. Workshopu se
účastnilo celkem pět firem, které již tradičně soutěžily o post nejlepšího stánku veletrhu. Návštěvníci akce i vyučující
ocenili příjemnou atmosféru, zajímavé
nápady i svědomitě připravené prezenta-

ce všech soutěžících s kvalitními tlumočnickými výkony. Jako nejlepší stánek byl
nakonec formou hlasování zvolen stánek
firmy Seemanns Getränke GmbH, kterou
reprezentovali studenti Jiří Jošt, Monika
Schwendtová a Hana Zemanová. Již nyní
se můžeme těšit na další ročník studentského veletrhu firem v příštím akademickém roce a na další podnětné nápady
a zajímavé prezentace. A samozřejmě:
každý je zván. Znalost německého jazyka
není podmínkou. Tlumočníků ochotných
pomoci máme na skladě, tedy na stánku,
vždy dostatek!
Martin MOSTÝN a
Eva Maria HRDINOVÁ

Foto: Eva Bajerová a Martin Mostýn
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Jak studentům chutná v menze?
V týdnech od 23. listopadu do 14.
prosince 2012 byl proveden průzkum
pod taktovkou studentek Filozofické a
Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, a to v rámci předmětu Metody
sociologického výzkumu, který vyučuje
Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová.
Ve výzkumu byli přítomní dotazováni
na spokojenost či případnou nespokojenost s nabízenými službami v menze
Ostravské univerzity. Na dotazy odpovědělo 86 strávníků, z nichž největší podíl tvořily ženy ve věku do 26 let
studující na Ostravské univerzitě, a to
konkrétně na Filozofické fakultě. Převážnou část strávníků tvoří obyvatelé
Ostravy a okolí – 61 %.
Výsledky průzkumu svědčí o tom,
že tým menzy odvádí dobrou práci,
protože se ukázalo, že většina strávníků je spokojena jak s kvalitou jídla (71
%), tak s obsluhou (90 %) i prostředím
menzy (66 %).
Ale objevily se i kritické hlasy: 47 %
strávníků není spokojeno s nabízeným
nápojem a přejí si rozšířit výběr nápojů. A i když 71 % strávníků je spokojeno
s kvalitou jídla, přesto by více než 83
% strávníků uvítalo změnu: například

zavedení tematických týdnů, kdy by
se celý týden vařila jídla z orientálních
zemí, nebo rozšíření nabídky baget. I
přes velmi slušnou cenu za teplé jídlo
je více jak 53 % strávníků nespokojeno
s cenou. Na volné otázky nám odpověděli pouze tři strávníci. Ti mají problém
s porcemi – nabízené porce se jim zdají malé, dále se podle našich strávníků
opakují jídla a přílohy, a dokonce jeden
ze tří uvedených strávníků kriticky poukázal na nezdravé kombinace, jako
například smažené jídlo a smažená příloha.
Byly jsme velice mile překvapené, s
jakou radostí a vervou se někteří naši
kolegové pustili do vyplňování dotazníků. Bohužel se našli i takoví, kteří si na
nás nebyli schopni udělat minutku svého drahocenného času – naštěstí se jednalo pouze o výjimky. Na závěr bychom
chtěly srdečně poděkovat všem, kteří
se podíleli na výzkumu, a také vedení
a pracovníkům menzy, kteří probíhající
výzkum bez problémů umožnili.
				
Studentky FF a PřF:
Iveta HAVLICKÁ, Petra MOLINOVÁ,
Růžena OLEJNÍKOVÁ

Kulturní tipy

Cooltour

cooltourova.cz
2. 2. 19.00 Divadlo na cucky.
4. 2. 17.00 Vernisáž výstavy ostravské umělkyně (city folklore artist) jménem Sasanca. Hudba DJ Nexu.
15. 2. 20.00 Koncert bratří Orffů.
… buďte coolturní / be cooltural ;-)

21. 2. Protimluv dotáhne starý
dobrý Lahor. A prý něco speciálního k
tomu…
22. 2. Jubilejní ostravský výroční
legendární veselý slavný avantgardní
Zajíc.

Dům knihy Librex

librex.cz
12. 2., 17.00 Dušan Fajkoš: Kapitoly
z dějin Moravy a Slezska, beseda, křest,
staraarena.cz
1. 2. Autorský projekt Dividla. Víte, autogramiáda.
22. 2., 17.00 Prof. PhDr. Martin Hilkterá ulice je Nádražní? Jestli ne, tak si
ský:
Slovník citátů z díla W. Shakespeato vygooglete a přijďte.
ra,
beseda
a autogramiáda.
5. 2. Večer začínajících i zkušených
poetistů
Galerie výtvarného umění
15. 2. Koza dojí krev má další premigvuo.cz
éru. Tentokrát na téma recitační soutěže.
13. 2., 17.00 Šest - prezentace stu16. 2. Průlet elektronickou hudbou
dentů, absolventů a pedagogů Fakulty
(DJ Haox, DJ Stinki a další).
17. 2. Koza dojí krev má další premi- umění Ostravské univerzity.
éru.
Fajna TV
19. 2. Kompilát textů Daniela Heviefajnatelevize.cz
ra, Emanuela Frynty a Aloise Mikulky.

Stará Aréna
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Projekt regionální televize postavený na aktivitách dobrovolníků.

Komorní scéna Aréna

divadloarena.cz
Ve foyeru divadla se koná výstava
fotografií originální ostravské fotografky Dity Pepe.

Ostravské muzeum

ostrmuz.cz
Do 28. 2. Země věčného ohně. Poklady největších ázerbajdžánských
muzeí - poprvé ve Střední Evropě.
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Kořeny evropského myšlení začínají a končí v Izraeli
Jedou dva Židi ve vlaku a krátí si čas
tím, co je v židovské komunitě velice
populární – připomínají si, kdo ze slavných lidí byl nebo je Žid. A tak jmenují
nekonečný seznam: Baruch Spinoza,
Sigmund Freud, Woody Allen, Paul
Newman, Madeleine Allbrightová, Karel
Marx, Trocký, Spielberg, Mahler, Kalman,
Gershwin, Bernstein, Oistrach, Menuhin
atd. atd. atd. To už nemůže nějaká paní,
co s nimi sedí v kupé, vydržet a povídá:
Ježíš Maria! A jeden z Židů se na ni otočí:
Taky Židi, taky Židi.

Je nepopiratelným faktem nejen
to, že kolébkou naší „západní“ kultury
je Přední východ, ale i to, že tzv. křesťanská kultura je ve svém základu židovská. Vždyť nejen Ježíš a jeho matka
Maria, ale i naprostá většina autorů
biblických knih byli Židé. A právě Bible
je neodmyslitelným základem naší evropské kultury. Proto také v předmětu
Kořeny evropského myšlení, tak typickém pro naši fakultu už od jejího založení, začínáme vždy židovsko-křesťanskými kořeny naší kultury a věnujeme

Vítězka hebrejské soutěže Veronika Kulová recituje pro účastníky zájezdu hebrejskou báseň
na Olivetské hoře.
Foto: Petr Zadelak

jim podstatnou část výuky.
Snad logickým vyústěním a završením tohoto hledání našich kořenů jsou
i exkurze do Izraele, které se snažím od
loňského roku zorganizovat vždy na březen. (Proč právě na březen? Protože březen je ten nejhezčí měsíc v Izraeli. A naši
studenti a zaměstnanci si zaslouží jen to
nejlepší, že?).
Díky štědrosti sponzora pana
ing. Pavla Šmíry a cestovní kanceláře
Olivetour se dokonce daří uskutečňovat
můj odvážný plán, spočívající v tom, že
každý rok je pro studenty hebrejštiny na
naší fakultě vyhlášena soutěž ve znalosti
tohoto jazyka – a ten, koho Izraelci žijící
v Ostravě vyhodnotí jako nejlepšího, dostane za odměnu zájezd do Izraele zdarma. V loňském roce vyhrála tuto soutěž
studentka Veronika Kulová.
Ostatní studenti si sice musejí náklady na exkurzi platit sami, ale zato mohou
za tento týdenní pobyt získat kredity v
rámci předmětu KFI/EX.
Takže je naše fakulta dodnes na
mnohých místech spojována nejen s vokálním souborem Adash, který šířil její
slávu zpěvem hebrejských písní, ale má i
tyto nové vazby na Svatou zemi.
Tomáš NOVOTNÝ
Dům umění
Jan Zrzavý – Božská hra
Nenechte si ujít příležitost vidět rozsáhlý a promyšleně komponovaný soubor obrazů a ilustrací Jana Zrzavého. V
některých dnech i s komentářem odborníků. Komentované prohlídky se
konají v termínech: 5. 2. (PhDr. Zuzana
Novotná); 7. 2.; 12. 2.; 14. 2.; 19. 2.; 21.
2.; 26. 2.; 28. 2.; 2. 3 (v 16.00 PhDr. Karel
Srp); 5. 3. (PhDr. Lenka Bydžovská); 6.
3.; 7. 3.; 9. 3. v 14.00. Není-li uvedeno
jinak, prohlídky začínají v 17.00. V neděli je vstup zdarma!

Před projížďkou po Galilejském jezeře na replice rybářské lodi z doby Ježíšovy.
Foto: Tomáš Novotný
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Thomas Mann redivivus
„Všechno velké, co tu kdy bylo, bylo v prostředí tuberkulózního sanatoria, kde se mezi svátečními
tu vždy jaksi navzdory tomu.“
hosty proplétají lékaři a sestry,
(Thomas Mann)
kdy jedna pacientka umírá, další
Coby germanista a vyučující hosté si ale připíjejí na zdraví a
německé literatury se domnívám, Violetta se setkává s láskou svéže studenti, zejména jazykových ho života. Literární vědec si na
oborů, a především germanisté, tomto místě nemůže nevzpomeby měli být seznámeni s klasic- nout na pojmy „theatrum mundi“,
kou hudbou, a to nejen německé „divadlo světa“, „lidská komedie“,
kulturní a jazykové provenience. kde se střídají láska, smrt, život,
Bohužel tato záliba či troufám si štěstí a neštěstí, případně na střetvrdit kompetence či povědomí o dověké „tance smrti“, známé jak z
klasické hudbě a jejích literárně- literárních, tak z výtvarných po-kulturních souvislostech – je u dání. Ale jsou i díla modernější.
dnešních mladých lidí spíše vzác- Jak přitom nevzpomenout na roná. I z tohoto důvodu si dovoluji mán Kouzelný vrch (Zauberberg)
upozornit na jednu zajímavou Thomase Manna a plicní sanatorisouvislost mezi literárním dílem um, v němž se jeho děj odehrává
a klasickou hudební inscenací. – jehož atmosféru jsem v operní
Premiéra opery sice už proběh- plesové scéně vnímal až plasticky.
la ve Slezském divadle v Opavě Úvodní večírek u Violetty Valery
22. dubna 2012 a zatím poslední tak dal příležitost k literárním
představení se konalo 30. listopa- úvahám, o něž bych se rád podělil
du. Nicméně moje úvaha může po- se studenty a kolegy.
V programu jsem si následně
sloužit i jako novoroční zamyšlení
nad tím, co z kultury je dobré znát přečetl „slovo režiséra“ (Karel
a čemu se lze ještě přiučit z jiných Drgáč, režisér s mnoha zahraničními ba světovými zkušenostmi a
umění než těch slovesných.
Jsem literární vědec, byť kla- mimo jiné. také bývalý šéf Státní
sické hudby znalý, nejsem hu- opery Praha) a zjistil, že při redební kritik. S názory některých žii této opery skutečně vycházel
„kritiků“ níže popisované opery z Mannova Kouzelného vrchu a
se ostatně s radostí rozcházím. předvedl tak skutečně mnohovrsNebudu se proto vyjadřovat k pě- tevnou interpretaci tohoto textu.
veckým a hudebním kvalitám sou- Motiv tuberkulózy se ostatně táhboru Slezského divadla v Opavě, ne celou operou jako příslovečná
nýbrž pouze k slibovaným lite- Ariadnina nit, například v dalším
rárním a hudebním souvislostem. dějství si Violetta prohlíží rentgeNevím, nakolik je čtenářům znám nový snímek v zelené zahradě (a
děj Verdiho opery La Traviata; zde opět nejde nemyslet na střetedy ve zkratce: Jedná se o příběh dověké a renesanční německé texkurtizány Violetty Valery, jež obě- ty). Dále mne zaujala řada inovací,
tuje svůj osobní vztah ve prospěch které provokovaly k přemýšlení.
jiných a posléze umírá v chudých Jednou z nich byla například zrpoměrech na tuberkulózu. Takto cadla umístěná při scéně plesu na
jsem operu několikrát zhlédnul, místě kulis, prostor plesu tak evoaniž bych si všiml nějakých sou- koval nekonečný bál, svět se baví,
vislostí s německým literárním a v paralelní scéně slyšíme pak
okruhem. Ostatně bych je tam Violettin dialog. Podobnou simulani nehledal. Našel jsem je až na taneitu jednání jsem doposud v
představení Traviaty ve Slezském opeře neviděl. Pokud jde o scénografii, byl jsem pozitivně překvadivadle v Opavě.
Diváka znalého děje v prvé pen i tím, že se například scéna
řadě překvapila úvodní scéna, Violetty v zahradě odehrávala na
kdy Violetta Valery pořádá ples. pozadí obrazů francouzských imNepořádá jej ve svém salonu, ale presionistů, které navíc tematicky
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souvisely s dějem. I toto byl prvek
dosud neznámý a překvapující a
provokující k novým a novým úvahám. Kdybych měl shrnout dojem
z představení, popsal bych ho termínem, který se užívá v poetice:
synestezie, oslovení více smyslů
paralelně a ve vzájemné souhře.
Dále si dovoluji upozornit ještě na jednu zajímavou souvislost.
Dozvěděl jsem se, že režisér Karel
Drgáč pořádal ve dnech 11.–13.
prosince 2012 na Fakultě Umění
OU workshop, kde účastníci měli
možnost zhlédnout ukázky právě z tohoto představení. Bohužel
jsem se nemohl workshopu zúčastnit a nestihl jsem ani upozornit své studenty či kolegy. Pokud
by se podobná akce v budoucnosti opakovala, pak bych velice
rád, kdyby se jí zúčastnili také
literárně a kulturně zainteresovaní studenti i kolegové. Jednak
kvůli již výše zmíněným hudebně-literárním vztahům, jednak proto, že ve Vídni žijící režisér Karel
Drgáč založil a po léta organizuje
v Rakousku úspěšný operní festival (Opern Air Gars), který po
více než dvacet let slouží také
jako místo setkávání rakouských
a českých umělců a přispívá tak i
uměleckými zážitky k porozumění mezi Čechy a Rakušany.
Žijeme v době, kdy se německému jazyku vyučuje stále méně a
povědomí o německojazyčné kultuře a literatuře je čím dál menší.
Má se to podobně jako s vážnou,
klasickou hudbou u mladých lidí,
ba možná ještě hůře. Proto si dovolím jako germanista poděkovat
Fakultě umění za to, že podobný
workshop se uskutečnil na naší
univerzitě a že tak dochází nejen
k uměleckému obohacení a kulturní výměně, ale také že se staví
i mosty mezi německojazyčnou a
českou kulturou a že prostřednictvím workshopu Karla Drgáče
byla opět jistým způsobem propagována i německojazyčná kultura
v českém prostoru.
Ivan STUPEK
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Novinky nakladatelství ACADEMIA
Mojmír Otruba: Hledání národní literatury
Výbor Hledání národní literatury představuje literárněvědné dílo Mojmíra Otruby
(1923 – 2003). Otruba je znám především
jako vynikající znalec české literatury 19. a 20.
století, který své vědomosti zúročil v množství
doslovů a studií, přesahujících do oblasti filologie obecně a teorie literatury, a jako editor
literatury převážně 19. století, případně jako
přední literární lexikograf. Toto rozsahem i
uchopením bohaté dílo, roztroušené po často
obtížně dostupných časopisech, sbornících
či vydáních českých klasiků, je pro případné
zájemce poměrně nepřehledné, neumožňuje
badatelovy přínosy náležitě docenit (podobně
Otrubovy původní studie k aktuálním otázkám intertextuality, Znaky a hodnoty, 1994,
představují pouze zlomek jeho díla a badatelského úsilí). Předkládaný výbor reaguje nejen
na tuto situaci, nýbrž především na aktuálnost
díla M. Otruby, autora mj. četných studiích o
národních mytologiích v 19. a 20. století a jejich literárním ukotvení (titulní studie Hledání
národa) a o specificích české literatury. Usiluje
Otrubu představit s důrazem na: jeho studie k
mytologiím spjatým s 19. stoletím a jeho literaturou; studie k literárnímu vývoji v 19. století, zvláště českému romantismu; Otrubovy
studie k vybraným autorům a dílům, jimiž se
celoživotně zabýval; jeho četné reflexe literárněvědného a obecně kulturního života. Svazek
doplňuje bibliografie M. Otruby a doslov D.
Dobiáše, který do svazku zároveň vybral z Otrubových textů. Vychází v edici Literární řada.
Vázaná, 456 str., 650 Kč.

Magda Veselská: Archa paměti (Cesta
pražského židovského muzea pohnutým
20. stoletím)
Publikace věnovaná více než stoleté historii mimořádné muzejní instituce zároveň v
mnohém odráží dramatické osudy českých a
moravských Židů v minulém století. Kniha se
opírá o obsáhlý výzkum v domácích i zahraničních archivech. Přináší množství objevných
informací a mnohé události v historii muzea
staví do nového světla. Mimo jiné vůbec poprvé nabízí ucelený náhled na válečné dění
v této instituci, o němž kolují mnohé legendy a hypotézy. Podle zjištění autorky je však
zjevné, že nejznámější z nich, o muzeu vyhynulé rasy, je více metaforou než skutečným
obrazem toho, co se ve válečném pražském
židovském muzeu doopravdy dělo. Pozornost
je dále věnována chaotickému poválečnému
dění, v němž nemnozí čeští a moravští Židé,
kteří válku přežili, museli paradoxně obhajovat svou vlastní existenci. Kniha následně
charakterizuje působení židovského muzea v
podmínkách komunistického režimu, nepřátelského židovským tématům.
I když má publikace charakter odborného textu doplněného rozsáhlým poznámkovým aparátem, je napsána čtivým jazykem a
příběh muzea, který se před čtenářem odvíjí,
má díky historickým okolnostem rychlý a dramatický spád. Odkrývá pozadí instituce, která
patří k nejnavštěvovanějším muzeím na světě. Její existence přitom – v rozporu s panující
představou – nikdy nebyla samozřejmostí, ale
výsledkem obtížného boje a úsilí řady vynikajících židovských osobností. Text doprovázejí

četné, mnohdy unikátní ilustrace dokreslující
dosavadní spletitou cestu Židovského muzea
v Praze.
Vázaná, 300 str., 850 Kč.

Robert Conquest: Velký teror
Problematika „stalinismu“, sovětského totalitního systému a komunistického bezpráví
nachází řadu zájemců nejen mezi laickou veřejností, ale především v řadách odborníků. Ti
všichni na stránkách Velkého teroru nacházejí
srozumitelně formulované odpovědi na otázky týkající se jedné z tragických kapitol minulého století.
Největší klad knihy spočívá v komplexnosti, s níž Conquest pojal problematiku represí
v Sovětském svazu třicátých let minulého
století. Neomezil se pouze na známé oběti
represivních kampaní, ale represe a státní
teror vztáhl k fungování sovětského systému
jako celku. Conquestovo pojmenování či přejmenování řady obecných pojmů a teorií bylo
v šedesátých letech (v době 1. vydání knihy)
zcela novátorské. Conquest byl prvním historikem, který uchopil represe daného období
jako celek postihující a deformující všechny
složky společnosti. Tento celek označil dnes
běžně používaným termínem „velký teror“.
Některými skupinami badatelů a veřejnosti
byly jeho definice označovány za provokativní či doslova za skandální a ostře odmítány.
Většina z jeho závěrů se však během let ujala
v běžné praxi a dnes je přijímáme jako samozřejmé. Přeložil Milan Dvořák. Vychází v edici
Historie.
Vázaná, 812 str., 815 Kč.

čtení k přemýšlení
Václav Cílek, geolog překračující rámec
svého oboru i do oblasti klimatologie a
Václav Cílek
životního prostředí, a dokonce i do humanitních disciplín, spisovatel a „veřejný
intelektuál“ vyjadřující se k celospolečenským otázkám, jako je globalizace,
vzestup a pád civilizací, ale třeba i vzdělávací politika.
Při své návštěvě na naší fakultě věnoval redakci Listů rozsáhlý soubor výpisků z více než 80 titulů antické literatury,
který si pořídil pro další ze svých připravovaných publikací – a dovolil nám z něj
uveřejnit ukázky. Výpisky jsou pozoruhodné specifickým úhlem pohledu geologa, který osudy Země spojuje s osudy
lidstva a jeho civilizací.

Výpisky z antické literatury

Str. 255: Bylo to lhostejno Otci bohů a lidí.
Seděl ode všech stranou, vědom své síly,
a zíral na trojský hrad a danajské lodi,
na blesky zbraní a vraždění mužů.

HOMÉR. Illias. Přel. V. Šrámek, Praha: Acade- Str. 260: „Pak zapadne slunce a na kraj se
mia 2010.
snese temnota svatá.“
Str. 134: Drzý, úžasný člověk, který se zvrhl již
tak,
že zranil svým šípem samy olympské bohy!
Toho na sebe štvala Athéna plamenných zraků.
Šílenec! Na to již nepomyslel odvážný Tydeův
syn,
že ten, kdo s bohy pustil se v zápas,
nebude dlouho na zemi žít,
že mu už nikdy děti neřeknou v objetí táto,
protože se už nevrátí z války a vražedných
bojů!

Str. 497: Ostatní bohy však strhla v těžký a
nerovný zápas
náklonnost různá. Vrhli se na sebe vztekle,
země zarachotila a v dálce duněly nebeské
sféry.
Na štítech olympských seděl sám Zeus a díval se na ně
a smál se radostným smíchem, rozveselen,
že bozi

se rvou tak v jediném klubku.
Pokračování na poslední straně.
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čtení k přemýšlení
Václav Cílek

Výpisky z antické literatury

THUKYDIDES. Dějiny peloponéské války. Přel. V. Bahník. Praha: Odeon, 1977.
Str. 33: Z dřívějších událostí největší byla
válka s Peršany, a přece i v této došlo k rychlému rozhodnutí ve dvou bitvách námořních a
ve dvou pozemních. Naproti tomu trvání této
války se značně protáhlo a v jejím průběhu
postihly Řecko takové strasti jako nikdy jindy ve stejném časovém údobí. Nikdy nebylo
dobyto a zničeno tolik měst, ať už barbary,
nebo ve vzájemných bojích (některá z nich
po dobytí dokonce změnila obyvatelstvo), nikdy nebylo tolik lidí vyhnáno z vlasti nebo povražděno, a to jednak v důsledku válečných
akcí, jednak v souvislosti s vnitřními rozbroji.
I takové úkazy, o nichž se dřív slýchalo vypravovat, které však jen zřídka byly pozorovány ve skutečnosti, tenkrát přestaly být
nepravděpodobné: velmi silná zemětřesení,
která postihla rozsáhlé oblasti, zatmění Slunce, k nimž docházelo častěji než v minulosti,
pokud lidská paměť sahá, velká sucha v některých krajích a hlad jako jejich důsledek a
konečně mor, který způsobil nemalé škody a
vyhubil velkou část lidstva. To všechno najednou postihlo Řecko současně s touto válkou.
Str. 87: Na oplátku Athéňané vyzvali Lakedaimoňany, aby poslali do vyhnanství ty, kteří
se prohřešili v případu tainarském. Lakedaimoňané tenkrát vyvlekli z Poseidónova chrámu nějaké prosebníky z řad heilótů a zabili
je; sami se domnívají, že kvůli tomu došlo k
onomu velkému zemětřesení ve Spartě.
Str. 110: Když to Athéňané vyslechli, dali
se přesvědčit a stěhovali z venkova do měst
děti, ženy a všechno, co používali doma, strhávali dokonce dřevěné části domů. Stáda a
soumary přepravili na Euboiu a okolní ostrovy. Protože většina byla zvyklá žít stále na
venkově, stěhovali se neradi.
Str. 207: Za takových nepokojů dopadlo na
obce mnoho ran, takových, s jakými se i dnes
setkáváme a jaké se budou stále objevovat,
dokud bude lidská povaha stejná, jen budou
jednou silnější, jindy zase mírnější a budou
se lišit svým vzhledem podle toho, jak se budou měnit okolnosti. V čas míru a štěstí obce
i jednotliví občané přicházejí totiž na lepší
myšlenky, protože žádná nutnost neomezuje jejich svobodnou vůli. Naproti tomu válka,
která připravuje o každodenní pohodlí, je násilnická učitelka a přizpůsobuje vášně davu
poměrům.
Str. 260: Nejčastěji se projeví nevypočitatelnost budoucích dějů, a tato nevypoči-

tatelnost je na jedné straně nejvrtkavější ze
všeho, na druhé straně však se může ukázat
jako nejprospěšnější, protože jsme-li všichni
stejně plni obav, víc si to rozmýšlíme, než jeden druhého napadneme.

XENOFÓN. Řecké dějiny, Lakedaimonské zřízení, O státních příjmech. Přel. J.
Hejnic, A. Frolíková a V. Bahník. Praha: Svoboda, 1982.
Str. 142: A vítězný pomník nepřátel sice
nedal odstranit, zbyl-li však ještě nějaký
strom, rozkázal jej ničit sekyrou a ohněm, a
tak docílil, že se proti němu nikdo neodvážil
vytáhnout.
Str. 281: Po těchto událostech zavládl
opačný stav, než všichni lidé očekávali. Poněvadž se téměř celé Řecko sešlo na bitevním
poli a stanulo proti sobě v bitevním šiku, každý věřil, že dojde-li k bitvě, vítězové se zmocní vlády a poražení jim budou podléhat. Bůh
však rozhodl tak, že obojí postavili pomníky,
jako by zvítězili, ani jedni však přitom nebránili druhým vítězný pomník stavět. Jako vítězové obojí vrátili padlé za příměří, jako poražení je však za příměří obojí přijímali. Ačkoli
obojí mluvili o svém vítězství, ani jedni neměli zřejmě po bitvě navíc ani píď země, ani jediné město, ani stín moci. Ještě větší nejistota
a zmatek než dříve zavládly po bitvě v Řecku.

XENOFÓN. O Kýrově vychování. Přel. V.
Bahník. Praha: Svoboda, 1970.
Str. 172–173: Když s ním Góbryás večeřel a viděl, jak prostá jsou předkládaná jídla,
myslil si zprvu, že zvyky jeho krajanů jsou
mnohem ušlechtilejší než perské, pak si ale
všiml střídmosti svých soustolovníků. Vzdělaného Peršana totiž nikdy při jídle ani při
pití neuvidíš, že by se na něco chtivě díval
nebo hltavě po něčem sahal nebo že by nedokázal myslit při jídle na něco jiného; jako
jezdci, které v sedle nic nevyvede z míry, se
mohou při jízdě rozhlížet, poslouchat i mluvit, co je třeba, stejně tak i Peršané jsou toho
názoru, že se při jídle musí ukázat rozvážní
a střídmí, kdežto být vzrušen jídlem a pitím
jim připadá jako něco zvířecího, vhodného
leda pro vepře. Všiml si také, že se jeden druhého ptal na takové věci, na něž je příjemné
být tázán, i žertovali příjemným způsobem a
jejich žerty že byly zcela vzdáleny nadutosti,
nestoudnosti a urážlivosti. Nejvýznamnější
se mu však zdálo, že staří válečníci Peršané
nevyžadovali, aby se jim předkládalo víc než
komukoli z těch, kteří měli do boje teprve jít,
ale že se jim líbila právě taková hostina, při
níž by se budoucí spojenci co nejvíc posilnili.
Str. 220: Až se dostaneme do končin vál-

kou nedotčených, kde pravděpodobně ještě
přijdeme na obilí, budeme si muset ihned
opatřit ruční mlýnky, abychom si mohli obilí
umlít, neboť ty váží ze všech nástrojů na výrobu mouky nejméně.

M. TULIUS CICERO. Předtuchy a výstrahy. Přel. J. Hrůša. Praha: Bohuslav Hendrich,
1942.
Str. 33–34: Zastávám se jen této jediné
věci: Nikdy by ona delfská věštírna nebyla
bývala tak slavná a proslulá, nikdy by nebyla bývala zahrnována tolika dary ode všech
národů a králů, kdyby se nebyla každá doba
přesvědčila o pravdivosti jejích věšteb.
To již dávno přestalo. Jako se tedy nyní již
netěší takové slávě, ježto spolehlivost věšteb
už není tak skvělá, tak by jistě ani tehdy nebyla získala takovou slávu bez naprosté pravdivosti. Ona zemská síla, která božským duchem vzrušovala Pythiinu mysl, mohla však
časem vyvanouti, jako víme, že některé řeky
vytekly a vyschly nebo se vytočily a daly se
jinými koryty. Avšak ať se to stalo tak či onak
– je to věru těžká otázka – jen ať zůstane v
platnosti to, co se nedá popřít, nechceme-li
zvrátit veškerou historii, že totiž ona věštírna
byla po dlouhé věky studnicí pravdomluvnosti.
Str. 56: Nač tedy ještě čekáme? Snad na to,
až nesmrtelní bohové budou s námi obcovat
na náměstí, na ulicích, na cestách a doma?
Bohové se nám sice sami nezjevují, ale daleko
široko ukazují svou moc, kterou brzy uzavírají v útrobách země, brzy vkládají do lidských
duší. Vždyť Pythii v Delfách podněcovala síla
země, Sibyllu její přirozenosti. Což nevidíme,
jak rozmanité jsou krajiny?
LUCIUS ANNAEUS SENECA. Výbor z listů Luciliovi. Přel. B. Ryba. Praha: Svoboda,
1969.
Str. 72: Kdo se usilovně obírá takovými
myšlenkami, nutně si musí vybírat pobyt na
místech vážných a posvátně tichých. Přílišná
půvabnost místa zženšťuje ducha; bezpochyby může mít krajina určitý vliv na podlomení
mužné odvahy.
Str. 159: Číst knihy je podle mého mínění
nezbytné především proto, abych se neomezoval jenom sám na sebe; dále proto, abych
poznal, jaké otázky řešili jiní, a pak mohl
jednak posuzovat, k jakým řešením se došlo,
jednak přemýšlet, k jakým by se dojít mělo.
Četba živí ducha a osvěžuje jej, je-li studiem
unaven, přičemž ani sama není vzdálena studiu.
Výbor z výpisků sestavil Vladimír ŠILER

