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EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Poklady evropských galerií a muzeí

Treťjakovská galerie Moskva

Moskevská Treťjakovská státní galerie je nejvýznamnější galerií ruského
výtvarného umění Počátky sbírek sahají do roku 1851, kdy ruský obchodník a sběratel umění. Pavel Michajlovič Treťjakov (1832–1898), získal se
svým bratrem Sergejem dům, v jehož přízemí provozovali obchod a v patře soustředili svou sbírku obrazů tehdejších ruských malířů. Kolekce
se rychle rozrůstala, proto zakoupil Pavel Treťjakov pozemek hned vedle domu a nechal postavit budovu, která měla sloužit k uchovávání jeho
a bratrových sbírek.
Sergej Michajlovič Treťjakov zemřel v roce 1892 a ve své závěti věnoval
sbírku městu Moskvě. O několik týdnů později věnoval svou sbírku městu
i jeho bratr, aby bylo zřízeno muzeum umění, které by představilo sbírky
široké veřejnosti. Sbírka tehdy čítala 1287 maleb, 518 kreseb a devět soch
ruských umělců, 75 maleb a 8 kreseb německých a francouzských malířů.
Muzeum bylo oficiálně otevřeno v srpnu 1893.
Po Velké říjnové socialistické revoluci byla galerie zestátněna. Ve dvacátých letech byla do muzea umístěna díla zabavená z různých soukromých sbírek. Za Velké vlastenecké války (1941–1945) byla převážná část
uměleckých děl odvezena do Novosibirsku, což se ukázalo jako dobrý tah,
protože budovy galerie byly bombardováním hodně poničeny.
Dnes schraňuje Treťjakovská galerie, která má hned několik budov,
kolem 140.000 uměleckých děl od 11. do počátku 20. století. Ostatní díla
20. století jsou k vidění v oddělení moderního umění, které bylo otevřeno
v roce 1986.
Marek ZÁGORA, absolvent FF OU

Andrej Rublev, Ikona Nejsvětější Trojice (kolem 1411)

Kazimir Malevič, Černý čtverec (1915)
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Ivan Ajvazovskij, Duha (1873)

Matka Boží z Jaroslavle (13. století)

Zvěstování z Usťugu (30.–40. léta 12. století)

Ivan Nikolajevič Kramskoj, Portrét
neznámé ženy (1883)

Valentin Alexandrovič Serov,
Dívka s broskvemi (1887)

Ivan Nikolajevič Kramskoj, Portrét Pavla
Treťjakova (1876)

Vasilij Vasiljevič Vereščagin,
Apoteóza války (1871)

Michail Vrubel, Démon (1890)

Vasilij Kandinskij, Kompozice VII (1913)

Ilja Repin, Portrét skladatele
M. P. Musorgského (1881)
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FILOZOFICKÁ FAKULTA OU
V MĚSÍCI KVĚTNU
Katedra germanistiky opět zářila/září
Letošní jaro opět ve znamení Kulturpunktu
Také v letošním roce připravila katedra germanistiky FF OU
spolu s Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Klubem Atlantik a Minikinokavárnou Česko-německé kulturní
dny. Osmý ročník nabídl obzvláště pestrý program, protože
se díky finanční podpoře řady partnerů – tedy městu Ostrava,
městské části Moravská Ostrava a Přívoz, firmám SIEMENS
a OKIN BPS - podařilo tento multižánrový festival prodloužit
na celkem šest týdnů (Foto 1).
Slavnostní zahájení celé akce proběhlo 18. 4. 2018 v Klubu
Atlantik a bylo spojeno s představením nádherné fotografické
publikace, která vznikla v rámci projektu Daily Portrait Ber
lin. V jeho průběhu se podařilo fotografům Gabrielu Pavlovi
a Marku Kučerovi získat během 18 měsíců fotografie 381 nahých Berlíňanů a Berlíňanek v jejich domácím prostředí. Základní princip tohoto projektu byl vyprofilován na situaci, během které neznámý člověk s fotoaparátem zazvoní na zvonek
libovolného bytu a na požádání vyfotí jeho obyvatele v rouše
Adamově. Následně jsou nic netušící modely požádány o stejnou činnost v bytě někoho jiného. Takto koloval digitální fotoaparát Berlínem, spojoval neznámé lidi a vytvořil mozaiku
příběhů a portrétů, které ukazují bez předsudků společnost
takovou, jaká je. (Foto 2).
Jedním z hlavních cílů česko‑německých kulturních dnů je
nejen prezentace kultury německy mluvících zemí, ale především němčiny. V této souvislosti uspořádali členové katedry
germanistiky pro studenty, ale i další zájemce dvakrát Stamm
tisch, tedy setkání, na kterém se komunikovalo především německy. První setkání se uskutečnilo hned v den zahájení festivalu a dozněly na něm především dojmy z „nahého“ úvodu.
Podruhé se diskuze konala již v tradičním středečním termínu
(25. 4. 2018) na tradičním místě (Mirror Pub). Pro účastníky byl
připraven hospodský kvíz v němčině, který připravili vyučující katedry germanistiky a mezi hlavní témata patřil například
přehled německých spolkových kancléřů, záludnosti německého jazyka, kultura, hudba, reálie nebo znalosti z místopisu
Německa, Rakouska, Švýcarska a Lichtenštejnska. (Foto 3)
Hospodské kvízy byly vůbec novinkou při letošním ročníku
česko‑německých kulturních dnů. Nový partner festivalu, firma OKIN BPS, totiž připravil pro zapálené řešitele podobnou
soutěž s názvem Žhavíme mozkové závity. Je velmi potěšitelné,
že nejlepší znalosti o německy mluvících zemích prokázali studenti katedry germanistiky a jako cenu za svůj výkon si vybojovali zájezd do Berlína. (Foto 4).
Návštěvníci festivalu měli také možnost dvakrát zhlédnout
divadelní představení HAPPY švýcarské dramatičky Doris
Dörrie v nastudování divadelní skupiny katedry germanisti-

ČESKO-NĚMECKÉ
KULTURNÍ DNY V OSTRAVĚ
DEUTSCH-TSCHECHISCHE
KULTURTAGE IN OSTRAVA

18. 4. - 31. 5. 2018

Pořádá:

Ve spolupráci:

Za podpory:

foto 1 Plakát Kulturpunktu 2018

ky pod vedením doc. Pavly Zajícové. Tato mimořádně vtipná
a svižná hra o netradiční sázce, která má pro postavy tragické
důsledky, nenechala diváky ani na chvíli vydechnout. (Foto 5).
Zapáleným divadelníkům se dvakrát podařilo zcela zaplnit sál
Klubu Atlantik.
Čtvrtek dopoledne (3. 5. 2018) bylo celé věnováno německému jazyku. To si nenechali ujít nejen žáci a vyučující středních
škol, ale i další hosté a studenti katedry germanistiky. V první
části prezentovali studenti tlumočnictví katedry germanistiky
pod vedením Dr. Milana Pišla vybrané aspekty tlumočení. Naznačili radosti a strasti svého budoucího povolání a názorně
demonstrovali jednotlivé typy tlumočení (Foto 6). Po přestávce
mohli diváci zhlédnout literární happening Literatur auf Wan
derung / Literatura na pochodu, který se studenty připravila
Dr. Irena Šebestová. V jeho rámci se diváci seznámili s knihou
pro děti Max a Moritz od německého ilustrátora, karikaturisty a básníka‑humoristy Wilhelma Busche (1832–1908),
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od jehož úmrtí letos uběhlo 110 let. Tento program měl o den
dříve i svou venkovní verzi a konal se před budovou FF OU na
Reální ulici (Foto 7). Na tento happening navázali zahraniční
lektoři katedry, paní Mag. Phil. Claudia Gugglberger (OEAD)
a Kai Witzlack‑Makarevich, M.A. (DAAD), kteří nabídli posluchačům filmový seminář zaměřený na dialekty německého
jazyka. Takový Pán prstenů, nadabovaný jako zasedání Rady
pro německý jazyk, se už mezitím stal legendou. Program završili studenti Technické univerzity Ostrava představením
uměleckého projektu Jugend macht Kunst. Zlatým hřebem
workshopu bylo vyhlášení vítězů středoškolské překladatelské
soutěže, které se letos zúčastnilo třicet žáků z osmi středních
škol z Ostravy a okolí. Diplom s vyznamenáním za mimořádně zdařilý překlad a hodnotné ceny získalo sedm žáků: Šimon
Hauser (Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R.), Ivana Kahánková
(Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí), Nikol Baladová
(Matiční gymnázium Ostrava), Markéta Laciková (Matiční
gymnázium Ostrava), Lukáš Grümann (Jazykové gymnázium
Pavla Tigrida), Eliška Pavlíková (Masarykovo gymnázium
Příbor), Adam Šimela (Masarykovo gymnázium Příbor). Tento dopolední „maraton“ s němčinou byl určen středoškolským
žákům i vyučujícím a tímto jim děkujeme za jejich aktivitu
a těšíme se, jakými překladatelskými výkony nás překvapí
v dalším ročníku soutěže.
Dalším střípkem do kulturní mozaiky festivalu byl Česko
‑německý kabaret s dvojjazyčnými přestřelkami, strkanicemi
a příjemně dráždivou kulturní harmonií. Tři němečtí komici
humorně vysvětlovali, proč se rozhodli zakotvit v České republice, jak zapeklité to mají s hledáním identity i vlastních
kořenů a jak to vlastně je s jazykovými nuancemi mezi češtinou a němčinou. (Foto 8).
Spolu s Goethe‑Institutem byl připraven výběr z německojazyčných filmů a podařilo se získat opravdovou filmovou
lahůdku, drama Aus dem Nichts / Odnikud, za kterou získal
Fatih Akin Zlatý Glóbus. V hlavní roli zde exceluje německá
herečka Diane Krüger, jež byla za svůj herecký výkon oceněna
na filmovém festivalu v Cannes. Dle očekávání bylo vyprodáno a nadšení diváci si projekci mohli vychutnat v originálním
německém znění. Mezi další filmy, které jistě stojí za zhlédnutí, patřily například fascinující rakouský dokumentární film
Kinders / Děti nebo historický dokument o sekretářce ministra
propagandy J. Goebbelse s názvem Ein deutsches Leben / Jeden
německý život. Pro milovníky veseloher byla vybrána komedie
Coconut Hero, roadmovie po nepovedené sebevraždě, kdy se
ukazuje, že i tragické věci je třeba brát s humorem. Pro opravdové milovníky umění se promítal film Bauhaus – Modell und
Mythos / Bauhaus - model a mýtus, filmový portrét této jedinečné instituce umělecké moderny od její revoluční erupce
po konci první světové války až po její rozpuštění. Přesah do
České republiky nabídl film Zug in die Freiheit / Vlak svobody,
který vypráví o jedné z nedůležitějších událostí německé poválečné historie. Ve strhujícím dokumentu s použitím dosud
neuveřejněných archivních materiálů můžete sledovat obraz
z roku 1989, kdy se tisíce Němců tlačí na zahradě Německého
velvyslanectví v Praze a čekají na zprávu, zda mohou vycestovat na západ.

foto 2 Fotografové Gabriel Pavel a Marek Kučera
na slavnostním zahájení

foto 3 Stammtisch – hospodský kvíz v němčině

foto 4 Vítězové kvízu Žhavíme mozkové závity (Ž. Bačáková,
R. Lakosil, J. Novotná, K. Rucki)

foto 5 divadelní představení HAPPY
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foto 6 translatologický workshop
katedry germanistiky

foto 7 literární happening
Literatur auf Wanderung

Uvedené akce jsou jen krátkým výčtem z bohatého programu. Veškeré informace o programu festivalu jsou spolu
s bohatým fotografickým materiálem zaznamenány na Facebooku katedry germanistiky. Osmé česko‑německé kulturní
dny budou zakončeny 31. 5. 2018. A to stylově, autorským
čtením Martina Beckera v Klubu Atlantik (Foto 9). Tento
mladý německý spisovatel má k Ostravě vřelý vztah a město
vytváří kulisu v několika jeho povídkách. Tentokrát představí svou novou knihu Marschmusik/Pochod a spolu s ním
přijede také překladatelka Martina Lisa, která připravuje
překlad básní ostravského Petra Hrušky do němčiny. Přijďte
s námi uzavřít letošní ročník Kulturpunktu.
Milan PIŠL, Eva POLÁŠKOVÁ, Irena ŠEBESTOVÁ
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foto 9 – spisovatel Martin Becker

foto 8 Česko‑německý nabroušený kabaret
Kromě fota č. 3 Martina Mostýna a fota č. 6 Evy Poláškové
je autorem všech fotografií Milan Pišl

Studia humanitatis — ars hermeneutica. Metodologie a theurgie
hermeneutické interpretace VII (9.–10. 5. 2018)

foto: Dmytro Klymenko

Od r. 2005 jsou na FF OU katedrou slavistiky a katedrou filozofie v dvouletém časovém rozmezí organizována mezinárodní setkání kolektivu badatelů a badatelek – filozofů, literárních vědců, filozofujících přírodovědců, právníků i spisovatelů
přemýšlejících o otázkách spjatých s metodologií umění interpretace slovesnosti, uměleckého i filozofického textu. Shromáždění badatelé a badatelky soustřeďovali své vědní úsilí
na promýšlení otázek filozofické, literárněvědné a „hlubinné“
hermeneutiky v interpretačním aktu: věnovali pozornost proměnám umění interpretace v dějinném vývoji (mj. i přínosu

slovanských myslitelů metodologii „ars interpretandi“ v minulosti i současnosti), pojednávali i o problematice provázanosti poznatků humanitních, sociálních a přírodních věd ve
výkladu uměleckých jevů i uměleckého procesu. Letošní mezinárodní vědecké konference se zúčastnilo 25 badatelů z českých, polských a slovenských univerzitních pracovišť. Přednesené referáty a diskusní příspěvky směřovaly zejména k těmto
tematickým okruhům: filozofická a hlubinná hermeneutika,
interpretace a rozumění, dekonstruktivizmus a interpretace,
hermeneutika a interpretace práva, život jako hermeneutická
a biologická kategorie, „ztvárnění života příběhem“ a interpretace dějinného procesu prostřednictvím polyfunkcionálního
„logu“, filozofické aspekty vztahu artefaktu a mýtu, problematika „vnitřní“ a „vnější“ formy“ děl umění a jejich „duchovního zření“, otázky hermeneutické interpretace proměn umění
a myšlení o umění v 19.-20. století a v době současné. Publikačním výstupem z konference bude již tradičně stejnojmenná
kolektivní monografie.
Miroslav MIKULÁŠEK,
Zdeňka KALNICKÁ,
Jan VOREL
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Děkani filozofických fakult České republiky jednali v Ostravě
Filozofická fakulta Ostravské univerzity byla pořadatelem již
XVII. zasedání Asociace děkanů Filozofických fakult České
republiky. Dějištěm jednání představitelů deseti filozofických
fakult naší vlasti byl unikátní areál největšího hornického muzea České republiky -Landek Park v Ostravě‑Petřkovicích.
O dosavadní zkušenosti a poznatky z akreditací (programových, institucionálních) a dalších správních řízení se s přítomnými podělili členové Rady Národního akreditačního úřadu – doc. Iva Málková a prof. Dušan Lužný. Prof. Petr Vorel,
předseda Odborného panelu pro humanitní a umělecké vědy
Rady pro výzkum, vývoj a inovace se ve svém vystoupení zaměřil na problematiku hodnocení vědy podle různých metodik.
K jednotlivým bodům probíhala široká a plodná diskuse.
Mimo jiné účastníci otevřeli i problematiku získávání zdravotní způsobilosti zaměstnanců na jednotlivých univerzitách
a děkanka Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové,
dr. Pavlína Springerová, seznámila přítomné s návrhem CRP
projektu, jehož cílem je propagace filozofických fakult.
Po náročném jednání následoval atraktivní doprovodný
program – sfárání do dolu Anselm včetně komentované prohlídky podzemní expozice.
Večerní část zasedání, které se účastnil i pan rektor Jan
Lata, probíhala v neformální přátelské atmosféře ve stylové
hornické hospůdce – Harendě U Barborky.
Všech více než třicet účastníků vyjádřilo spokojenost s jednáním i organizací celé akce. Uvádíme názor děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, prof. Zdeňka Pechala: „Dovolte, abych Vám poděkoval za vlídné přijetí

v Ostravě a za perfektní organizaci setkání… Velmi si vážím
našich přátelských vztahů a jsem velmi rád, že se pravidelně
osobně setkáváme. Cítili jsme se velmi dobře a na Ostravu budeme dlouho vzpomínat,“ napsal v e‑mailu adresovaném panu
děkanovi Zářickému.
Asociace děkanů filozofických fakult je volné sdružení
představitelů filozofických fakult ČR. Děkani a proděkani se
scházejí pravidelně dvakrát ročně, na jaře a na podzim k projednání aktuálních témat týkajících se vysokého školství. První
zasedání Asociace děkanů se uskutečnilo v dubnu 2010 na naší
filozofické fakultě z podnětu tehdejší paní děkanky doc. Evy
Mrhačové. Hostitelem letošního podzimního zasedání Asociace bude Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.
Jana BOLKOVÁ

Sportovní den 2018 – Turistika Moravskoslezskými
a Těšínskými Beskydami
Cílem Sportovního dne Ostravské univerzity je užít si radost
z pohybu, vyzkoušet nové aktivity a především si společně zasportovat s kolegy z dalších pracovišť naší alma mater.
Z pestré nabídky outdoorových aktivit se největšímu zájmu
stále těší klasická pěší turistika. Od roku 2008, kdy se datuje
novodobá podoba turistických „výplazů“ v rámci Sportovního
dne, se napříč fakultami a rektorátem zformovala stálá parta
převážně dámského osazenstva. Proto každoročně netrpělivě
čekáme na hromadný email, který nám odtajní trasu našeho
celodenního putování.
Oproti minulým létům jsme letos s dostatečným předstihem
neobdrželi avizovaný email s údaji k této oblíbené celouniverzitní akci. Informace jsme dostávali neoficiálně, „po známosti“,
takže k většině pravidelných účastníků se dostaly pozdě, kdy
už byla kapacita autobusu naplněna (byla obsazena v průběhu
dvou hodin!). Z toho důvodu filozofická fakulta, která se vždy
pyšní nejpočetnější reprezentací, měla tento rok zastoupení
pouze v autorce článku a Libě Staníčkové z katedry psychologie.
Letošní turistickou trasu napříč Moravskoslezskými a Těšínskými Beskydami připravili pracovníci oboru rekreologie
katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty. Výcho-

diskem túry byla Uspolka, místní část obce Morávka, odkud
jsme údolím Nytrové strmě vystoupali ke Kolářově chatě na
Slavíči. Vrcholové prémie v podobě pěnivého moku jsme se
z důvodu uzavřené chaty sice nedočkali, ale náladu nám to
nepokazilo. V paprscích jarního sluníčka jsme se kochali krásnými výhledy na česko‑slovenský hřeben a dále pokračovali
mírným stoupáním lesnatými úseky přes Kalužný, Ropici, Šindelnou na nejvyšší bod naší trasy, vrchol Javorový (1032 m).
Po dvou kilometrech, na Malém Javorovém, nás pak čekalo
zasloužené občerstvení v turistické chatě a příjemné povídání s kolegy z ostatních fakult. Tady jsme se setkali i s kolegou
Petrem Brzeznym, který nerezignoval na obsazenou kapacitu
autobusu a dorazil zde po vlastní ose na kole.
Poslední úsek naší trasy okořenil adrenalinový strmý sestup
z Malého Javorového po sjezdovce do Oldřichovic, kde byl závěr našeho celodenního putování.
Krásné počasí, úžasné výhledy, zlepšená fyzická kondice,
pohoda – to byly benefity turistické části letošního Sportovního dne Ostravské univerzity – a už se těšíme na jeho pokračování v roce 2019!
Jana BOLKOVÁ
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ABSOLVENTŮ
TROCHU JINAK
V červnu 2018 to budou neuvěřitelné čtyři roky, co Vláďa Mi
čulka, tehdy ještě náš student filozofie, zveřejnil v Listech FF
krásný intelektuální rozhovor s naším absolventem anglistiky Ji
řím Měsícem (tehdy už doktorandem prof. Jařaba v Olomouci).
Rozhovor se mi zapsal do paměti výrokem prof. Jařaba: „Bás
ník? Co jiného taky chcete dělat s takovým jménem?“
Co asi teď dělá, říkala jsem si, doktoranturu dokončil, a není
o něm nic slyšet… Za pár dní poté dostávám od naší filozofky
Barunky Michlové SMS: „Jiří Měsíc žije už třetím rokem v Se
ville, hned první den se tam zamiloval a už tam zůstal. Prý tam
učí na univerzitě. A příští týden za ním letí náš Vláďa Mičulka,
co s ním tenkrát dělal ten rozhovor do Listů.“
Byla jsem nadšena. Esemesky lítaly v následujících dnech
sem a tam a zrodil se nápad: Vláďa za ním letí v úterý. V sobotu
jdou spolu na koridu!!! Mohou o tom zcela jistě mimořádném
zážitku napsat článeček do Listů a dodat k tomu i fotky! Čerstvé
fotografie z koridy pro Listy FF! - A pak by mohly v dalších čís
lech Listů FF následovat článečky Jiřího Měsíce o tom, jak se ve
Španělsku slaví (k nápadu mne inspirovala jeho věta „Nezlobte
se, že jsem Vám hned neodpověděl, celý týden jsme slavili Veli
konoce…“) a taky postřehy ze života univerzitního i jiné postře
hy ze života tohoto krásného andaluského města.

A o svých prvních dojmech ze Sevilly by mohl napsat i Vláďa
Mičulka!
„Kluci“ s tímto úvodem souhlasili a zde máte, vážení čte
náři Listů FF, první článeček, po němž budou v červnu, v září
a možná i později následovat články další. Všechny fotografie,
které zveřejňujeme, byly oběma autory pořízeny koncem dubna
ve slavné sevillské aréně.
Eva MRHAČOVÁ

Náš člověk v Seville 1.
Feria de Abril
V Seville se každoročně dva týdny po Velikonocích slaví Feria de Abril, která navazuje na Vzkříšení Krista a na pohanské oslavy jara. Původně se v období Ferie v Seville prodával
dobytek a byla také místem, kde se setkávali pastevci, řezníci,
statkáři, chovatelé a jejich čeledíni a děvečky. Postupem času,
i díky její stále vyhlášenější noční zábavě, se začala Feria měnit
a ženy movitějších statkářů a šlechty začaly napodobovat typické šaty chudých děveček (bata de faena) a okázale se v nich
vystavovat. To bylo na přelomu 19. a 20. století, kdy se prodej
dobytka pomalu začínal uskutečňovat jinde. Co zbylo, jsou typické plátěné stany, hudba, jídlo, pití a noční zábava.
Pro mě je už několikátým rokem Feria de Abril především
oslavou býka a matadora nebo spíše torera (ze slova torero),
protože matador je pouze někdo, kdo zabíjí. Sloveso torear
znamená zápasit a aktivně se podílet na rituálu. (Všimněte si,
že toto slovo neříká nic o „smrti“). Slovo toreador je pak kombinací obou těchto slov, zápasu a smrti, ale používá se tady jen
zřídkakdy.
V Seville se první zápasy pořádají už na Velikonoční neděli
(Domingo de Resurrección), pak o následující neděli, a pokračují od následující středy až do neděle, kdy končí Feria (3. neděle po Velikonoční neděli). Celkem je k vidění 14 „jarních“
zápasů. Od května do července pak následuje 7 „novillad“ (ze

slova novillada), kdy budoucí toreadoři zápasí s mladými býky
mezi dvěma až třemi lety, a v září se organizují 2 koridy v rámci Feria de San Miguel na počest dřívějšího patrona města.
Sevilla je kolébkou největších španělských zápasníků a společně s Madridem nejprestižnějším místem, kde vůbec může
torero zápasit. Místní publikum je opravdu ojedinělé ve své
úctě k tradici a rituálu. Zápas probíhá v naprosté tichosti,
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příležitostně za hudebního doprovodu. Pokud se vám přihodí,
že se zpozdíte a jdete si sednout na své místo, byť jen minutu
po začátku úvodního ceremoniálu, lidé na vás začnou křičet
a nadávat vám. „Tohle je Sevilla, kde si myslíš, že jsi?“ Pokud
byste si dovolili hlasitě mluvit při průběhu zápasu, riskovali
byste i důraznější napomenutí. To je naprosto jiná atmosféra
než třeba v Pamploně, kde se jdou lidé na zápasy bavit a není
ani neobvyklé, že mají kolem sebe malý bufet.
Díky býčím zápasům přežil původní divoký druh býků,
který se nikdy nechoval na maso nebo na práci. Přesto se něco
z jeho původních rysů vytratilo v průběhu Občanské války
a po ní se ztrátou starých chovů. Tato ztráta nebyla dosud překonána a namísto, aby se zcela obnovily původní podmínky
v chovatelských zařízeních a býci se množili samovolně, se přikládá důraz na umělé šlechtění. Kromě různého míšení krve
se experimentuje i s výživou, kdy k přirozené stravě na pastvinách zvíře dostává i krmivo s dalšími vitamíny, díky kterým
přibírá rychleji na váze, má lepší srst atp.
Změnily se i požadavky. Dnes se od býka vyžaduje, aby ve
3-4 letech vážil přes 500 kg, což je daleko větší hmotnost než ta,
kterou měla zvířata, s nimiž se zápasilo před Válkou. Takové
zvíře se také často rychleji unaví a je méně nebezpečné. Přesto
se dochovaly tři chovy, které si nesou původní znaky a které
se příliš nepřešlechťují: Miura, tito býci se objevují s přirozenou hmotností okolo 600 kg ve 3–4 letech, což jim kupodivu
neubírá na pohyblivosti a agresivitě. Jejich pradávný původ je

znát i na jejich fyziognomii. Rozpětí mezi rohy může být až
jeden metr, mají zavalitější tělo a obvykle níže postavenou hlavu. Další důležitý chov je Victorino Martín pojmenovaný po
stejnojmenném chovateli z Madridu. Jeho býci mají nádhernou
stavbu těla. Často jsou cárdeno (zajímavá směs černých a bílých
chlupů) a mají výraznou tvář a oči. Při pohledu na ně obdivujete jejich krásu a zároveň cítíte smutek. Jsou velmi stateční a vytrvalí. Třetím je pak Juan Pedro Domecq, jehož zvířata jsou
velmi agilní, mají lesklou srst, výše postavené štíhlejší rohy
a jsou takovým prototypem ideálního zvířete pro zápasy, kterého napodobuje nespočet dalších a méně důležitějších chovů.
Málokdo si uvědomuje, že na koridu se chodí obdivovat
krása býka, který představuje to nejvznešenější ze španělské
země, a kterého stále spousta lidí vnímá jako něco božského. Hemingway jej nazýval Mesiášem, a nebyl moc daleko
od pravdy, protože Býk/Bál opravdu v některých pradávných
kulturách zastupoval boha. (Kult Bála a Astarté byl v Andalusii rozšířený díky Féničanům). Na druhé straně je zápasník.
Často muž, který má obvykle mezi 60 až 80 kg, nebo dokonce
žena. (Španělsko má ve své historii několik slavných zápasnic
a ženy figurují v koridě od nepaměti). A tak máme před sebou
vskutku velké divadlo: člověk zápasící s bohem. Jákob zápasící
s bohem.
Je zajímavé, že tento rituál neubírá na intenzitě. Když jsem
před pěti lety začal objíždět hlavní Plaza de Toros ve Francii, byl jsem zaskočený tím, že lístky byly v některých
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všechna fota Jiří Měsíc a Vladimír Mičulka

případech vyprodané i několik týdnů dopředu. Tenkrát jsem
každý zápas hluboce prožíval. Cítil jsem proměnu samotného zápasníka, který duchovně rostl, když býk přicházel o svoji
sílu. Toho si jednoduše všimnete v jejich tvářích. Nepřihodí se
to vždycky, záleží na tom, jak moc splyne zápasník s býkem
a jak moc přestane být jejich zápas fyzický. Bylo to krásně
vidět minulý rok, když zápasil Antonio Ferrera a mluvil pak
o tom, jak mu jeden konkrétní býk pomohl obrodit jeho duši.
Takový zážitek pocítíte i sami na sobě, když narazíte na zápasníka, který je těmto silám otevřený.
Těšil jsem se, že tohle velké „divadlo“ uvidí i můj dlouholetý
kamarád Vláďa Mičulka. Šel jsem proto koupit lístky tři týdny
předem (stejně jsem tam čekal v řadě několik hodin). Volba
byla vcelku jasná: 14. dubna zápasil Antonio Ferrera, Manuel
Escribano a Daniel Luque s býky z chovu Victorino Martín.
Viděli jsme nádherná zvířata a nádherné momenty, především
puertu gayolu (od slova puerta gayola), kdy torero vítá býka na
kolenou, když vybíhá z chiqueros (stáje). Bohužel nám chybělo určité propojení mezi jednotlivými zápasníky a býky. Tady
se tomu říká transmisión. Někteří býci byli po první třetině
zápasů tak vyčerpaní, že se s nimi nedalo nic dělat. V těchto
momentech se korida stává porážkou a torero je jen obyčejný
matador a mám pocit, že jestli jednou korida zanikne, nebude
to kvůli vegetariánům a mladým lidem, kteří neumí zabít ani
rybu, ale kvůli tomu, že se častěji objevují slabá zvířata.
Čtenáře možná překvapí, že korida ve Španělsku a ve Francii se těší takové oblibě. Je dokonce tak velká, že chovy nestačí
produkovat takové množství statných býků. Myslím, že je jasné, že by pomohlo, kdyby se zápasů pořádalo méně. Nemyslím
tím je zakázat, ale omezit počet dní, kdy se slaví korida v jednotlivých městech a na vesnicích. V Madridu např. jen Feria
de San Isidro pojme 34 zápasů od května do června. Počítejte
se 6 býky na zápas. To máte jen 204 „prvotřídních“ býků bez
náhradníků (obvykle další dva) na jeden měsíc v Madridu.
A pak je tady celá sezóna, tak si to vynásobte dvěma pro Madrid a nejméně dvaceti pro celé Španělsko.
Obvykle se mě lidé ptají, jestli už jsou zápasy zakázané.
Jediné místo ve Španělsku, kde se zápasy zakázaly, pokud to
je ještě Španělsko, je Katalánsko, kde v roce 2010 vešel v platnost zákon o zákazu pořádání koridy. Zvláštní na tom celém

je, že tento zákaz prohlásil španělský Ústavní soud za neplatný. Přesto zůstává Monumental v Barceloně otevřený jen jako
muzeum. Ve Francii také došlo k několika zákazům na lokální
úrovni. Mladí Francouzi jsou vůbec vůči koridě velmi agresivní, a nebojí se ani fyzicky napadat návštěvníky koridy před
nebo po ní. Sám jsem se s tímhle setkal před třemi lety ve Vergèze, kde takoví aktivní protestující čekali na lidi, co jdou na
koridu, už na vlakovém nádraží. A dokonce si je krom slovních
urážek i fotili. V Nîmes a Arles hlídá návštěvníky zápasů obvykle policie.
V jižní Francii už není venkovský život přirozenou součástí městského života, proto je mladší generace od těchto zvyků
z větší části odříznutá a nerozumí jim. Přesto se ale do místních arén stále sjíždějí lidé z vesnic a zápasy jsou obvykle vyprodané. Samozřejmou součástí jsou i turisté, kteří se tam jdou
podívat ze zvědavosti, nejednou jsem viděl, jak se znechuceně
zvedají a odcházejí. Nakonec se jim ani nedivím, je opravdu
složité porozumět tomu, co se při zápasech děje. Člověk se neustále učí číst jednotlivá gesta, pohyby, symboliku. Nakonec
i rozvržení jednotlivých míst hraje důležitou roli, jestli sedíte
na slunci, ve stínu, nebo tam, kde se slévá světlo a stín: sol y
sombra, což vypovídá o samém obsahu koridy nejvíce.
Mám pocit, že na místech, kde se pořádají zápasy, jsou lidé
daleko náchylnější k tomu žít přirozeně v souladu s ročními
obdobími, náboženstvím a tradičními venkovskými hodnotami. Zdá se, že takto žít je čím dál složitější, tradiční život
už je totiž se současným životním stylem v rozporu. Pro mě
osobně je korida a život v Seville návratem k něčemu, co už
u nás vymizelo. Návrat k půdě a každodennímu ponětí o životě a smrti. Sám o Seville říkám, že je to nejméně evropské město v Evropě. Kdybychom chtěli v České republice vidět folklór,
našli bychom jej hlavně v muzeu a takové muzejní exponáty
člověku moc na duchu nepřidají. Korida, naštěstí, ještě za vitrínou není.
V Seville 25. 4. 2018,
Jiří MĚSÍC
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PAMĚŤ
Letos na jaře uplynulo 670 let ode dne, kdy český král a římský císař Karel IV. vydal zakládací listinu Univerzity Karlovy,
nejstaršího vysokého učení střední Evropy. Vzorem pro její
založení a složení byly písemnosti univerzit v Paříži a Bologni.
Na samém počátku měla Univerzita Karlova 4 fakulty –
svobodných umění, lékařskou, právnickou a teologickou.

Jako nejstarší sídlo sloužila celé univerzitě historická budova
KAROLINUM na Starém Městě.
Přinášíme Vám ukázku zakládací listiny ze 7. dubna 1348 –
její český překlad podle Wikipedie. A protože na naší fakultě
máme akreditována i studia latinského jazyka, uvádíme posléze i latinský originál dokumentu.

Zakládací listina Univerzity Karlovy ze dne 7. dubna 1348
Karel, z Boží milosti římský král, vždy rozmnožitel říše, a český
král. Na věčnou té věci paměť.
Mezi tužbami našeho srdce a tím, co naši královskou mysl
svou tíhou stále zaneprázdňuje, její zřetel, starost a pozornost
se stále obrací k tomu, aby naše české království, jež nad ostatní
důstojenství a državy, ať dědičné, ať šťastně získané, obzvláštní
náklonností naší mysli milujeme, o jehož povznesení vší mož
nou horlivostí se staráme a o jehož čest a blaho vším svým sna
žením usilujeme, aby tak, jako se řízením Božím raduje z přiro
zené hojnosti zemských plodin, podle příkazu naší prozíravosti
a naším přičiněním za našich časů bylo ozdobeno množstvím
učených mužů.
A tak, aby naši věrní obyvatelé království, kteří bez ustání
lační po plodech vědění, se nemuseli v cizích zemích doprošovat
almužny, ale aby našli v království stůl k pohoštění prostřený
a aby se ti, jež vyznamená vrozená bystrost a nad ni, stali po
znáním věd vzdělanými, a nebyli již více nuceni a za zbytečné
mohli pokládat, za účelem vyhledávání věd kraj světa obcházet,
k cizím národům se obracet, nebo aby jejich dychtění bylo uko

jeno, v cizích končinách žebrat, nýbrž aby za svou slávu pova
žovali, že mohou jiné z ciziny k sobě zvát a účastny je činit té
lahodné vůně a tak velikého vděku.
Protož, aby tak prospešný a chvalitebný záměr naší mysli
zrodil důstojné plody a aby vznešenost tohoto království byla
rozmnožena utěšenými prvotinami novoty, rozhodli jsme se
po předchozí zralé úvaze zřídit, vyzdvihnout a nově vytvořit
obecné učení v našem metropolitním a zvláště půvabném městě
pražském, které je jak bohatstvím zemských plodin, tak příjem
ností místa, jelikož vším potřebným oplývá, nadmíru příhodné
a uzpůsobené k tak velikému úkolu.
Na tomto učení budou pak doktoři, mistři a žáci všech fakult,
jimž slibujeme znamenité statky, a těm, které toho hodné shle
dáme, udělíme královské dary.
Doktory, mistry a žáky na kterékoliv fakultě i mimo ní, všech
ny vespolek a každého zvláště, ať přijdou odkudkoliv, jak na
cestě, tak při pobytu i při návratu, chceme zachovat pod zvlášt
ní ochranou a záštitou našeho majestátu, každému pevnou
záruku dávajíce, že všechna privilegia, výsady a svobody,
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kterých z královské moci užívají a kterým se těší doktoři a žáci
jak na učení pařížském, tak boloňském, všem a jednomu každé
mu, kdo by sem chtěl přijít, laskavě udělíme a postaráme se o to,
aby ty svobody byly ode všech a každého jednoho neporušitelně
zachovávány.
Toho všeho na svědectví a pro bezpečnější jistotu dali jsme
vyhotovit tuto listinu a kázali jsme ji potvrdit pečetí našeho ma
jestátu. Dáno v Praze léta Páně tisícího třístého čtyřicátého os
mého, v prvé indikci, sedmého dne měsíce dubna, druhého roku
našich království.
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In quorum omnium testimonium et ad certitudinem plenio
rem presentes fieri iussimus et nostre maiestatis sigilli appen
sione muniri.
Datum Prage anno domini millesimo trecentesimo quadra
gesimo octavo, indictione prima, septimo Idus Aprilis, regno
rum nostrorum anno secundo.

Pečeť Univerzity Karlovy

Latinský originál textu Zakládací listiny UK:

Littera fundationis Universitatis Carolinae
Pragensis. 7. Aprilis 1348
Karolus, Dei gracia Romanorum rex semper augustus et Boemie
rex. Ad perpetuam rei memoriam.
Inter desiderabilia cordis nostri et que cogitacioni regali iu
giter occurrunt, animi precipua reddimur anxietate solliciti
specialiter convertentes aciem mentis nostre, qualiter regnum
nostrum Boemie, quod pre ceteris hereditariis, aut eufortune
acquisicionis honoribus et possessionibus prerogativa mentis
affeccione complectimur, cuius exaltacionem omni, qua pos
sumus, diligencia procurantes, ipsius honori intendimus totis
conatibus et saluti, sicut rerum victualium, ad dispensacionem
divini nominis natura profluente tripudiat, sic ad nostre provi
sionis edictum prudentum virorum copia nostris artificialiter
temporibus decoretur, ut fideles nostri regnicole, qui sciencia
rum fructus indesinenter esuriunt, per aliena mendicare suffra
gia non coacti paratam in regno sibi mensam propinacionis in
veniant, et quos ingeniorum nativa subtilitas ad consilia reddit
conspicuos, litterarum sciencia faciat eruditos, nec solum com
pellantur, aut supervacuum reputent ad investigandas gyrum
terre sciencias circuire, naciones expetere peregrinas aut, ut
ipsorum aviditatibus satisfiat, in alienis regionibus mendicare,
sed gloriosum estiment extraneos alios ad suavitatem odoris et
gratitudinis huiusmodi participium evocare.
Sane ut tam salubris et laudabilis animi pareat concepcio
fructus dignos, regni ipsius fastigia tripudialibus novitatis vo
lentes primiciis augmentari, in nostra Pragensi metropolitica et
amenissima civitate, quam terrene fertilitatis fecunditas et ple
nitudine rerum amenitas localis reddunt utiliter tanto negocio
congruentem, instituendum,ordinandum et de novo creandum
consulta utique deliberacione previa duximus studium genera
le, in quo siquidem studio doctores, magistri et scolares erunt in
qualibet facultate, quibus bona magnifica promittimus et eis,
quos dignos viderimus, regalia donaria conferemus, omnes et
singulos doctores, magistros et scolares in profectione et qualibet
facultate ac undecunque venerint, veniendo, morando et redeu
ndo sub nostre maiestatis speciali protectione et salva gardia re
tinentes, firmam singulis fiduciam oblaturi, quod privilegia, im
munitates et libertates omnes, quibus tam in Parisiensi, quam
Bononiensi studiis doctores et scolares auctoritate regia uti et
gaudere sunt soliti, omnibus et singulis illuc accedere volentibus
liberaliter impertimur et faciemus ab omnibus et singulis invio
labiliter observari.

Pro Pražskou univerzitu byla vyrobena také vlastní pečeť, na
níž je vyobrazen korunovaný panovník klečící před svatým
Václavem, jemuž předává zakládací listinu vysokého učení Univerzity Karlovy. Tím ji i celou univerzitu dává do jeho ochrany.
Světec je na této nejstarší pečeti vyobrazen jako kníže ve zbroji,
jehož úkolem je zajistit duchovní i fyzickou ochranu univerzity, jejích doktorů, mistrů a všech studentů. Nebylo dosud
vyjasněno, zda panovníkem vyobrazeným na pečeti je zakladatel univerzity Karel IV. nebo jeho syn a nástupce Václav IV.
(Podle publikace Magičtí Lucemburkové, Ostrava 2015). Reprodukce pečeti podle výše uvedené publikace.
Eva MRHAČOVÁ
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ČTENÍ K ZAMYŠLENÍ
200 let Marxe a První máj
V první polovině května proběhly dvě události, které v naši
zemi stále vzbuzují vášně. Tou první byla oslava Svátku práce
1. května, který je majoritní částí veřejnosti aktivně ignorován.
Druhou událostí bylo uplynutí 200 let od narození Karla Marxe, spojené s oslavami tohoto výročí v jeho rodném Trevíru.
První máj je u nás již tradičním objektem úšklebků a odporu, který má své kořeny v nucených průvodech minulého
režimu. Nicméně ve světě stále zůstává uznávaným svátkem
připomínajícím vybojovaná práva stávkovými hnutími z celého světa. 1. květen byl jako Svátek práce ustanoven II. internacionálou v roce 1889 (poprvé slaven 1. května 1888 v USA
a celosvětově 1. května 1890), a to na počest stávek amerických
dělníků za osmihodinovou pracovní dobu dne 1. května 1886
a především pak na paměť událostí v Chicagu (4. květen 1886),
kdy byla vyhozena podomácku vyrobená bomba proti postupujícím policistům, kteří následně zahájili palbu do davu. Po
tomto incidentu bylo uvězněno 8 vůdců hnutí a následně byli
4 z nich popraveni. Dodnes se spekuluje o tom, kdo bombu
hodil. V Rakousko‑Uhersku proběhly oslavy Svátku práce
stávkou už v prvním roce, 1890 v Praze (30 tisíc účastníků)
a ve Vídni (100 tisíc účastníků). Do 1. světové války i během
ní měly oslavy podobu především radikálně protestní. Kromě
boje za práva dělníků se protestovalo třeba také proti válce,
kterou všechna levicová hnutí odmítala. V meziválečném období se spolu s participací sociálních stran ve vládách stává
Svátek práce státním svátkem a nabírá také mírnější, manifestační podobu. Po 2. světové válce se pak ve východním bloku stává dnem ukázky věrnosti režimu, tak jak jsme jej znali
i u nás. Na Západě se však tento den stává platformou pro různá protestní hnutí. V 60. letech se k němu hlásila hnutí proti
válce ve Vietnamu. Hrál svou roli při Pařížském jaru 1968.
A od 80. let se k němu začínají hlásit i ekologická hnutí.
Naproti tomu nedávné výročí narození Karla Marxe bylo
jednorázovou záležitostí. Přesto postoj, jaký se k tomuto výročí zaujal na Západě, u nás vyvolal bouřlivé reakce. Na akci
odhalení sochy tohoto filosofa v jeho rodném městě promluvil
i předseda evropské komise Jean‑Claude Juncker. Hovořil zejména o přínosu Marxovy filosofie, definici a ukotvení základních pojmů, na kterých pak stavělo sociální hnutí. Je trochu
paradoxem, že v rámci tohoto výročí byla odhalena Marxovi
socha, kterou do Trevíru poslala Čínská lidová republika, která
je dnes vlastně zosobněním kapitalismu Marxovy doby, jejž on
sám kritizoval. Právě ve vlně kritiky ze států bývalého východního bloku můžeme pozorovat diametrálně odlišnou historickou zkušenost s myšlenkami této osobnosti. Zatímco Východ
trpěl pod jhem diktatury, která se zaklínala komunismem, na
Západě dokázala sociální demokracie účinně a kriticky pracovat s idejemi postavenými na základech Marxových postulátů,
čímž de facto aktivně a hlavně reálně pomáhala vybudovat
společnost, kterou se už skoro 30 let pokoušíme dohnat. Hlavně neztratit stopu…

V obou případech těchto významných dnů vidíme podstatný rozdíl v přijímání vlastní historie. To, co chybí v naší
společnosti, je především kritický přístup, nikoli dogmatický
boj za „pravdu“. Když o Svátku práce televize dávají prostor
výsměšným reportážím z oslav KSČM na pražském Výstavišti,
která tento den uchopila jako nostalgické vzpomínání na dobu
minulou, a o těch, kteří (tak jako v západních zemích) využívají První máj ke kritice a zviditelnění současných sociálních
problémů, se vyjadřují jako o marginálních extrémistech, je asi
něco špatně. Stejně tak vyznívá i laciná kritika a nepochopení
historického významu osoby Karla Marxe a jeho přijetí v dějinách sociálního hnutí v mnohých článcích v našich novinách.
Z celkem asi deseti článků, které se věnovaly tomuto jubileu,
byl pouze jeden napsán člověkem erudovaným v tomto tématu
a především vyváženě. Ostatní zkratkovitě děsily strašidlem
komunismu v EU. Je až zarážející, jak nás uráží povýšené chování Západu k východním členům unie, když ze všech těchto
článků vyznívá přesně stejná povýšenost. „My jsme přeci ten
reálný socialismus zažili, vůbec nevíte, do čeho jdete.“ Opravdu? Nenapadlo autory článků, že na Západě mají zkrátka jinou historickou zkušenost, jiná ideová východiska? Že zatímco u nás byl Marx skoro zbožštěn (v rámci dogmatického
marxismu‑leninismu, který přistupoval k Marxovi tak, jak on
sám k Hegelovi), tak na Západě prošly jeho názory kritickou
diskuzí, připomínkami a úpravami a nakonec se mu dostalo
zaslouženého místa v dějinách, stejně jako například Darwinovi, Freudovi či Newtonovi. Zdá se, že tedy nemáme problém
s Marxem, ale stále s vyrovnáním se s vlastní minulostí.
Barbora MICHLOVÁ, studentka FF

Replika

Marx a prvomájový průvod nás, kteří jsme to zažili, naplňuje
znechucením. Podobně reagovala na Junckerovo trevírské vystoupení i eurokomisařka Věra Jourová. Marx nemůže za to,
jak jeho myšlenky interpretovali a zneužili Lenin či Stalin. Ale
neblahé pojmy a teze vypustil do oběhu právě on. To, že některé postřehy z jeho analýz kapitalismu byly trefné, a snad platí i dodnes, ještě neznamená, že celé jeho teorie byly správné.
Vyvrátila je nejen historická zkušenost, ale i kritika mnohých
myslitelů, kteří předložili věrohodnější koncepce společnosti.
Proto si nemyslíme, že Marx je srovnatelný s velikány, jako je
Newton, Darwin, Freud… Informační tabulka by v Trevíru
stačila. Socha v nadživotní velikosti připomíná vzpurné, revoltující gesto Florenťanů, kdy si na náměstí vztyčili pětimetrovou sochu nahého malého Davida, který porazil obra Goliáše. Dnešní neomarxističtí hipsteři Marxe nečtou, mají ho za
ikonu, jíž se vymezují proti všem. Nebudeme se tedy povyšovat
svými zkušenostmi nad těmi, kdo je nemají. Kéž by ale mladí
salonní levicoví intelektuálové byli vždy také tak tolerantní
vůči jinak smýšlejícím.
Redakce Listů FF OU

