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V těchto dnech se stahují mraky nad
Středoevropskou univerzitou v Budapešti (CEU). Přestože byl nynější maďarský premiér Viktor Orbán
kdysi stipendistou Sorosovy nadace,
která stála u zrodu a rozvoje CEU,
hodlá nyní prestižní vysoké učení
zadupat do země zglajchšaltovaným
parlamentním hlasováním a utopit
ostrov svobodného myšlení uprostřed Pešti. Považuji to za memento
nejen pro maďarské terciární školství a vědu, ale také pro nás. Přehlídka bohatých témat, kterými už několik let Aspekt dokumentuje dění
na Filozofické fakultě UP, by totiž
rázem mohla ustat, pokud by se gesta politické arogance a autoritativní

zpupnosti přesunula ze země svatého Štěpána (ale také z Polska) do
České republiky. Univerzitní obec
včetně naší FF UP nesmí ustat v ostražitosti a ochraně svobod, jakkoliv
se může zdát maďarský scénář nepravděpodobný.
Vějíř aktivit na FF UP dokládá, že
nám bohatost odborných, volnočasových a společenských projektů nechybí, a ukazuje, že bez univerzity by
nejen Olomouc, ale celý širší region
a Česká republika byly o mnoho fádnější. Važme si toho, že nejsme v činorodosti omezováni, a rozvíjejme ji
i nadále.
Hezké jaro přeje

JIŘÍ LACH
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Aspekt je pravidelný newsletter Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
V elektronické podobě vychází dvakrát za
semestr. Zpravidla jedenkrát za akademický
rok vychází také speciální tištěné číslo, které
je distribuováno přímo studentům, zaměstnancům a návštěvníkům FF UP v prostorách
fakulty. Newsletter je realizován studenty
ve spolupráci s děkanátem FF UP. Aspekt nabízí rozhovory se zaměstnanci, absolventy
a studenty FF UP, prezentuje aktuální grantové projekty a kulturní akce, zabývá se také
technologiemi v akademické sféře a životem
akademické obce.
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Text: Anežka Chalupová
Foto: Gabriela Knýblová

Když člověk vejde do budovy bývalého jezuitského konviktu, dnes
Uměleckého centra UP, jako by se
ocitl v trochu jiném světě. Bezesporu na to má vliv architektura,
ale také lidé, kterým se konvikt
stal domovem. Lucie Klevarová,
manažerka Uměleckého centra, se
stará, aby toto místo nebylo jedinečné pouze díky architektuře a
sídlícím katedrám, ale otevíralo se
také rozličným událostem a oblíbeným festivalům.

Umělecké centrum je již neodmyslitelnou součástí nejen filozofické fakulty, ale také celé univerzity. Kdy
vzniklo a kdo stál u jeho zrodu?
Proces vzniku UC odstartovaly změny způsobené sametovou revolucí. Armádou opuštěné objekty,
často v žalostném stavu, nově připadly městu. Zároveň se rozrůstaly
jednotlivé fakulty, jejichž dosavadní
sídla často kapacitně a dispozičně nevyhovovala. Tehdejší rektor UP, pan
profesor Josef Jařab, pro univerzitu
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získal nové prostory, mimo jiné i Jánošíkovu kasárnu, jak se v té době
bývalý jezuitský konvikt nazýval.
V roce 1998 uměnovědné katedry filozofické fakulty sídlící na Wurmově
ulici uspořádaly multižánrový happening v prostorách zchátralých
kasáren. Civilistům do té doby uzavřený objekt na čtyři dny zabydlely
výstavami, koncerty, divadelními a
audiovizuálními představeními, čímž
akademické obci i široké veřejnosti
představily svou ideu objektu jako
sídla múz. V roce 2000 pak začaly
stavební úpravy, Umělecké centrum
Univerzity Palackého bylo otevřeno o
dva roky později.
Kolika katedrám je tedy konvikt
domovem?
V budově sídlí pět kateder;
tři uměnovědné z filozofické fakulty
(katedra dějin umění, katedra divadelních a filmových studií, katedra
muzikologie) a dvě uměnovýchovné z
pedagogické fakulty (katedra hudební výchovy a katedra výtvarné výchovy). Rekonstrukce konviktu byla ve
své době konzultována s vedoucími
těchto kateder, prostory jsou upravené na míru oborům, které se tu vyučují. Kromě klasických poslucháren
různých kapacit od patnácti do sta
míst máme i výtvarné ateliéry, sborový, filmový a divadelní sál, atrium,
parkán a nesmím zapomenout na
klenot v podobě Kaple Božího Těla,

ta zaručeně vždycky všem vyrazí dech.
Jaká je náplň Tvé práce, coby manažerky Uměleckého centra?
Zařídit, aby si tento parádní
prostor mohlo vychutnat co nejvíc
zájemců, a také zprostředkovávat
pronájmy a tím přispívat k získávání
prostředků na jeho chod a údržbu.
Umělecké centrum je samozřejmě
primárně využíváno k výuce kateder, které v něm sídlí, já koordinuji
využití volných kapacit. V těch jsou
prostory k dispozici zdarma v rámci
standardní otevírací doby ostatním
katedrám filozofické a pedagogické
fakulty, za snížené nájemné ostatním fakultám UP a za plné nájemné
externím subjektům. Spolehlivý tým
Uměleckého centra složený z audiovizuálního technika Josefa Kuby a členů
bezpečnostní služby je slovy jednoho
z nich, Jaroslava Mráčka, zvyklý řešit
nemožné zázraky na počkání nebo do
druhého dne.
Takže v průběhu roku moc volných
chvil nemáte.
Chod Uměleckého centra přirozeně formuje rytmus akademického roku. Univerzitní akce cílené na
studenty nebo jimi pořádané jsou
samozřejmě vázané na jejich přítomnost ve městě, takže říjen až prosinec
a březen až květen býváme plní. Volněji máme přes zkoušková období,
především leden a červen, trošku ještě září.

Je konvikt využíván i v létě, kdy výuka neprobíhá?
Přes léto nastává odliv studentů, pedagogové čerpají dovolenou, ale konvikt prázdný rozhodně
není. V červenci prostory využívají
Olomoucké barokní slavnosti, v srpnu pak Letní škola slovanských studií. Umělecké centrum je navíc oblíbeným místem ke konání svateb,
skoro každou sobotu od května do
září tu nějakou máme. Nejčastěji je
zájem o svatební obřad v odsvěcené
Kapli Božího Těla a svatební hostinu
v Atriu, odvážnější spoléhají na pěkné počasí a volí parkán s krásným
výhledem do parku.

Snad všichni studenti, i ti, co nestudují přímo na filozofické fakultě, mají konvikt spojený s řadou
festivalů, které se zde odehrávají.
Mohla bys nám je připomenout?
Vezmu to postupně od začátku akademického roku. Katedra
muzikologie v říjnu pořádá MusicOlomouc – mezinárodní festival soudobé světové a české hudby a hudby
mezních žánrů. Na začátku prosince
se tradičně koná PAF – Přehlídka filmové animace a současného umění,
která audiovizuálními instalacemi
přetvoří Atrium a podkroví. Na jaře
hostíme výstavy a projekce Jednoho
světa Olomouc a nově i mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix
Bohemia Radio pořádaný Českým
rozhlasem. V dubnu přichází moje

srdcovka, mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Academia
Film Olomouc. Konvikt zavalí tisíce
akreditovaných účastníků, vždy přináší skvělou atmosféru. Květen patří Divadelní Floře, v Divadelním sále
probíhají představení a na parkánu
vyroste šapitó. V červenci u nás pomyslnou festivalovou sezónu uzavírá hudební divadlo již zmiňovaných
Olomouckých barokních slavností.
Festivaly vdechují téhle historické
budově novou energii, osobně se jich
vždy nemůžu dočkat.
V Uměleckém centru také sídlí studentské spolky.
Přesně tak, aktivity studentských spolků doplňují kulturní dění
v průběhu semestrů. Pastiche Filmz
ve Filmovém sále každou středu večer pořádá projekce v rámci Filmového klubu. Studentské divadelní
spolky, v současné době jsou aktivní čtyři, v podvečery zkouší v Divadelním sále a za semestr představí
jednu nebo dvě premiéry. Ze suterénních prostor pod Atriem, které si
přetvořilo v profesionální rozhlasové
studio, vysílá univerzitní rádio UP
AIR. Studium Artium neboli Stuart
pořádá výstavy, cyklozávody za památkami a tematické plesy. Studentský sbor Ateneo zkouší ve Sborovém
sále a koncertuje v kapli, kde zkouší i
univerzitní orchestr. Studenti katedry výtvarné výchovy pořádají výstavy v Galerii Monitor a Plusmínus.

Čím podle Tebe tyto spolky obohacují
nejen konvikt, ale především studenty?
Obory na filozofické fakultě jsou
zaměřené hlavně na teorii, díky spolkům
si studenti můžou bez většího rizika vyzkoušet také praxi, a to i díky faktu, že
mají volně k dispozici profesionálně vybavené prostory.
Ostatně jedinečnou atmosféru konviktu jsi poznala sama na vlastní kůži
také jako studentka, když jsi zde studovala filmovou vědu. Co podle Tebe
z konviktu dělá tak ojedinělé místo?
Kvalitní architektura má na člověka neskutečně pozitivní dopad – to
je případ konviktu. Nechci znít pateticky, ale ty honosné, vzdušné a velkorysé
prostory sice na jednu stranu dokážou
znervóznit, třeba když poprvé přijedete na přijímačky nebo přijmete místo
jejich manažerky, ale když už se v nich
jednou rozkoukáte, tak jednoduše povznášejí. V kombinaci s uměnovědnými
obory, které se zde vyučují, je genius
loci tutovka.
Jaké máš plány ve fungování Uměleckého centra do budoucna?
Pozici manažerky vykonávám teprve půl roku, zatím jsem se zaměřovala
spíš na zlepšování každodenní agendy
a řešení aktuálních problémů než na
osnování velkých plánů do budoucna.
Od začátku ale pracuji na zlepšení propagace Uměleckého centra, která myslím dobře funguje v rámci univerzity,

ale méně už pak města. Volnější leden
jsem využila k transformaci zastaralých
webových stránek UC na novou univerzitní šablonu, nechala jsem přetextovat
jejich obsah a nafotit interiéry, až se zazelená park, doděláme i exteriéry. Web
se myslím povedl a mám z něj radost.
Zároveň jsem zahájila spolupráci s portálem olomouc.cz, přes který zveřejňujeme volně přístupné akce konané v UC.
Snad se touto cestou podaří nalákat nejen studenty, ale i Olomoučany. S kolegy
z oddělení infrastruktury pracujeme na
zlepšení označení Uměleckého centra
z Univerzitní ulice, jednáme o instalaci
elegantní vertikální propagační plochy.
V hlavě mám pár rozpracovaných
nápadů, ale jsou organizačně a finančně
náročné, tak se jim budu muset věnovat
postupně. V nejbližší době bych ráda
upravila prostor vrátnice, je to zásadní
kontaktní místo a zasloužilo by reprezentativnější podobu. Ve spolupráci
s katedrami bych výhledově zútulnila
část rozsáhlých chodeb posezením pro
studenty a taky převedla stávající těžkopádný navigační systém v budově na
subtilnější podle jednotného vizuálního
stylu. Těch jednotlivostí je spousta, snad
alespoň některé budou realizovatelné.
Na jakou nejbližší akci bys nás ráda
pozvala?
V dubnu bez zaváhání rozhodně na AFO.
The future is now.

Napríc
anglofonním
svetem a
zase zpátky
Text: Robert Jaworek
Foto: Gabriela Knýblová

Zatímco jeden propadl angličtině zásluhou sličné učitelky na gymnáziu, druhý objevil její kouzlo při listování v otcově knihovně. Oba jí následně zasvětili svůj
profesní život a dodnes neúnavně předávají své bohaté zkušenosti dalším generacím studentů. Olomoucká
anglistika a amerikanistika letos oslaví dvě význačná životní jubilea – profesoru Jaroslavu Peprníkovi je
devadesát a profesoru Josefu Jařabovi osmdesát let.

„Zvažovali, že
se do ČSSR
nevrátí.“
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Ačkoli byl Jaroslav Peprník
v angličtině samoukem, dal jí na
vysoké škole přednost před studiem francouzštiny, kterou si osvojil na gymnáziu. A když dostal
jako absolvent nabídku učitelského místa v Jeseníku, zvolil raději doktorát. Při tehdejších poměrech měl přitom jen pramálo
příležitostí vycestovat a poznat
anglickojazyčný prostor mimo
stránky učebnic. Po třetím ročníku strávil v roce 1948 tři měsíce
na letní škole Londýnské univerzity. K nezaplacení pro něj bylo
především osvojení si neformální
angličtiny a celoživotní přátelství,
která zde navázal. Krom toho
procestoval autostopem během
tří neděl celou Británii od jižního Canterbury až po úplný sever
Skotska. Následujících patnáct let
se za Lamanšský průliv nepodíval.
V roce 1969 získal Peprník
díky práci na Slovníku amerikanismů Fulbrightovo stipendium,
a mohl tak vycestovat na půl roku
do USA. Semestr strávil na univerzitě v Texasu, ve zbylém čase
poznával na vlastní pěst východní
pobřeží. Tou dobou byl ve Spojených státech také jeho žák Josef
Jařab s rodinou. Zvažovali, že se
do ČSSR nevrátí. Jařab pracoval na New York University a na
Brandeis University, jeho žena
mluvila plynně anglicky. Pozorovali, jak každé ráno pospíchali

českoslovenští emigranti k novinovým stánkům pro New York
Times podívat se, zdali se za železnou oponou neudálo něco nového. Na rozdíl od svých přátel nechtěli Jařabovi vyčkávat změnu za
oceánem a rozhodli se pro návrat
domů.
Jaroslav Peprník uvažoval
chvíli také o odchodu na Západ,
řekl si však, že může udělat víc
práce pro české a slovenské než
anglickojazyčné studenty. O kariérním postupu za komunistického
režimu hovoří s nadsázkou: „Na
schůzích se mohlo shromáždění
oslovovat: soudruzi profesoři, docenti, odborní asistenti a asistente
Peprníku.“ Docentem byl jmenován teprve s pádem železné opony
v roce 1990.
Coby asistent na Univerzitě Palackého začal Peprník na
popud tehdejšího přednosty olomoucké oční kliniky učit anglicky
tamní doktory. Poznatky z výuky
zúročil roku 1966 skriptem Angličtina pro lékaře. Poté následovala
druhá etapa tvorby učebnic, v níž
se zaměřil na anglisty. K výuce se
tehdy totiž používaly materiály
určené budoucím obchodníkům
a ekonomům, jež se jen okrajově
dotýkaly kultury. Pro humanitní
obory nebyly dostačující. Výsledkem práce byl třísvazkový komplet skript, který se používal hojně také na univerzitách v Praze a

„Na schůzích
se mohlo
shromáždění
oslovovat:
soudruzi
profesoři,
docenti,
odborní
asistenti a
asistente
Peprníku.“
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v Brně. Tvorbu učebnic završil
Peprník s dvěma spolupracovníky čtyřdílnou učebnicí pro veřejnost, populární Angličtinou pro
jazykové školy, a poté dvoudílnou učebnicí pro pokročilé studenty, nazvanou Angličtina pro
filology.
S pádem železné opony započala razantní proměna nejen
Univerzity Palackého. Josef Jařab, který již měl za sebou také
působení na Harvardu, byl zvolen rektorem. Rozhodl se, že by
Olomouc mohla být univerzitním městem. Vznikla právnická
fakulta, obnovila se teologická,
zatímco fakulta pedagogická
se rozdělila na pedagogickou a
fakultu tělesné kultury. Ruku
v ruce s tím šla demilitarizace
města. „Dali jsme Sovětům najevo, že dočasnost končí,“ vzpomíná Jařab. Například celý Neředín
byl tehdy osídlen rodinami ruských vojáků. Od české armády
vyjednalo vedení univerzity konvikt, budovy na Žižkově náměstí
a zbrojnici – v té zůstalo po vojácích tolik munice, že by její výbuch smazal Olomouc z mapy. A
konvikt na tom nebyl lépe, zdevastovaná kasárna vyjednal Jařab za 1 korunu. Dnes je objekt
chloubou celé univerzity.
A jak vidí první polistopadový rektor budoucnost své
alma mater? Přestože nahlíží

kriticky rostoucí vliv manažerství na akademické půdě, zůstává optimistou. Důležité je podle
něj, aby se jednotlivé fakulty a
katedry snažily nabírat nové
kvalitní pracovníky, ale také držet si ty stávající. Ostatně přinejmenším katedra anglistiky a
amerikanistiky je důkazem toho,
že z dobrých pracovních podmínek se nikomu odcházet nechce.
„Rád učím a rád vidím mladé lidi,
protože to člověka omlazuje. Dokud mě studenti berou, říkám
si, že je užitečné, co jim dávám,“
uzavírá Peprník.

Bez obalu a
zodpovedne
Text: Tereza Matějková
Foto: Gabriela Knýblová

Pokud navštívíte koleje Bedřicha Václavka, naleznete v prostoru atria komunitní zahrádku. Na
konci dubna se zde otevře i obchod, ve kterém
nakoupíte, aniž byste potřebovali peněženku. O
tom, že naše univerzita může být šetrnou komunitou, je přesvědčená Barbora Genser ze spolku Udržitelný Palacký. „Změna je možná,“ říká.

„Například
při stěhování
studenti často
vyhazují věci,
které by se
daly ještě dále
využít. Drobný
nábytek,
oblečení,
knihy, nádobí
a kuchyňské
potřeby. Proto
jsme přišli
s myšlenkou
prostoru,
kam mohou
lidé donést
věci, které už
nepotřebují,
a zároveň si
odnést jiné věci,
které se jim
naopak budou
hodit.“
22

Udržitelný Palacký se snaží udělat
z univerzity environmentálně udržitelné, sociálně spravedlivé a ekonomicky efektivní prostředí pro
studium, jak definujete váš spolek
na facebookových stránkách. Co to
v praxi znamená?
Tyto tři aspekty definují udržitelnost. Pokud chceme něco označit
jako udržitelné, musíme je propojit
a nastolit mezi nimi rovnováhu. Pokud bychom se například zaměřovali
pouze na environmentální stránku
věci, nebude to fungovat. My sami se
u svých projektů o takové propojení
velmi snažíme, takže kromě pozitivního ekologického dopadu zohledňujeme i přínos společnosti a ekonomickou výhodnost.
Jaký by měl být výsledek takového
snažení?
V globálním měřítku jde o zachování světa pro další generace. Je
to snaha zabránit dalšímu vyčerpávání a ničení planety, snaha o obnovu
všeho, co obnovit lze. My jako spolek
bychom chtěli docílit hlavně toho, aby
se na naší univerzitě otevřela diskuse
o těchto tématech a aby univerzita
skrze právě takové spolky ještě do
větší míry rozšířila své působení nejen v rámci výuky, ale i v rámci osvěty.
Jakým způsobem šíří osvětu váš
spolek?
Naším
velkým
tématem

poslední doby jsou odpady. Zanalyzovali jsme odpad na kolejích a zjistili, že velká část věcí, které studenti
vyhazují, jsou dále tříditelné. Z toho
pak vznikla kampaň Think Out of The
Bin, která se snažila rozšířit povědomí o tříděném odpadu v rámci kolejí.
Jejím dílčím výsledkem a výsledkem
vstřícné komunikace s univerzitou
i se Správou kolejí a menz by měla
být instalace třídících tašek na kolejích Bedřicha Václavka. Každá buňka
by tak mohla pohodlněji a efektivněji
třídit odpad.
Jak je na tom univerzita obecně
s tříděním odpadu?
To se velmi liší. Každá fakulta a vlastně i katedra je na tom dost
rozdílně. Podle mého ovšem nestačí
pouze někam položit tři koše na tříděný odpad. Je třeba k tomu studenty vést. Mám zkušenost s tím, že i na
katedrách, které studentům nabízí
možnost třídění, stále převažuje odpad komunální. A to právě dost souvisí s osvětou. Já sama občas nevím,
co kam správně vyhodit. Tady by univerzita určitě mohla zvážit větší propagaci, například ve formě informačních tabulí.
Stačí se naučit správně třídit, aby se
dalo mluvit o zodpovědném nakládání s odpady?
To určitě ne. S tím taky souvisí náš další projekt, a to je zřízení

takzvaného free shopu. Například
při stěhování studenti často vyhazují
věci, které by se daly ještě dále využít.
Drobný nábytek, oblečení, knihy, nádobí a kuchyňské potřeby. To jsou asi
nejběžnější věci, kterých se zejména
zahraniční studenti zbytečně zbavují.
Proto jsme přišli s myšlenkou prostoru,
kam mohou lidé donést věci, které už
nepotřebují, a zároveň si odnést jiné
věci, které se jim naopak budou hodit.
Takový projekt přesně splňuje ty tři aspekty, o kterých byla řeč na začátku.
Pozitivní dopad je jak v oblasti environmentální, tak i v sociální a ekonomické.
Navíc bychom chtěli, aby to bylo i místo pro setkávání a pořádání různých
workshopů a akcí.
Jaký způsobem se vám podařilo tak
rozsáhlý projekt zrealizovat?
Správa kolejí a menz nám propůjčila prostor bývalé lakovny na koleji
Bedřicha Václavka. Tam se bude free
shop nacházet. Další náklady pak budeme hradit z grantu, který jsme vysoutěžili od O2. Díky tomu můžeme prostor zrekonstruovat. Otevírat bychom
chtěli na konci dubna.
Odhlédneme-li od problematiky odpadů, čím dalším se spolek v současnosti zabývá?
V tuto chvíli se snažíme navázat
spolupráci s dalšími univerzitními spolky a zároveň bychom rádi, aby se naše
myšlenky rozšiřovaly třeba i za hranice
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samotné univerzity. Snažíme se pomocí různých akcí, workshopů nebo třeba
promítáním filmů, rozšířit obecné povědomí lidí o jednotlivých problematikách. Dále informujeme o různých šetrných alternativách, jako je například
v Olomouci nedávno otevřený bezobalový obchod, ve kterém si nakoupíte do
vlastních nádob, takže snižujete spotřebu plastových obalů.
Šetrnost k planetě bývá lidmi často
spojována s méně komfortním způsobem života. Daří se vám takový mýtus bořit a získávat příznivce?
Mám pocit, že ano. Počty našich
příznivců se rozrůstají. Před pár dny
jsme pořádali společně s Akademií věd
a pražským centrem Glopolis festival
Země na talíři, který se zaměřoval na
potravinovou problematiku. Festival
měl vysokou návštěvnost a na závěrečnou odpovědnou večeři jsme bohužel
museli zájemce i odmítat.
Jak taková odpovědná večeře probíhá?
Ti, kteří si zarezervovali místa,
dostali jídlo a naši hosté jim pak předávali informace o tom, jakým způsobem
se dané potraviny pěstují nebo zpracovávají. V rámci festivalu probíhaly ještě
další dva workshopy. Jeden se zaměřoval na výrobu seed bombs, což jsou
koule z hlíny a semínek, které by měly
sloužit k rozšiřování zeleně na místech,
kde chybí. Druhý workshop se zaměřoval na výrobu ekologických čisticích
prostředků do domácnosti.

„Dost často
se stává,
že studenti
odjíždějí na
víkend domů
a vědí, že jim
v ledničce
zůstanou věci,
které se zkazí.
Pro takové
situace jsme
vytvořili na
Facebooku
stránku pro
sdílení jídla Free
Food UPOL.“
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S projektem free shop se snažíte
zabraňovat zbytečnému vyhazování
věcí. Jak je to s plýtváním v oblasti
potravin?
To je určitě velký problém.
Základem je být zodpovědný už v obchodě a snažit se koupit jen takové
množství jídla, které opravdu sníme.
U potravin je pak kromě zodpovědného nakupování a třídění obalů důležitým aspektem i bioodpad. Respektive snaha takový odpad kompostovat.
Na kolejích máme komunitní zahrádku i s kompostem, kam mohou lidé
bioodpad nosit. I díky kompostu můžeme pěstovat bylinky, jahody nebo
třeba dýně. Zahrádka je navíc skvělé
sociální místo k setkávání a pořádání různých akcí, jako jsou například
čajová setkání, kde podáváme čaje
z vypěstovaných bylinek. Na podzim
jsme dokonce pořádali dušičkovou
večeři, na kterou jsme uvařili polévku
z našich dýní, čímž jsme je využili do
posledního semínka.
Pokud už dojde k tomu, že nejsme
schopni potraviny spotřebovat, jaké
je nejlepší řešení takové situace?
Dost často se stává, že studenti odjíždějí na víkend domů a vědí, že
jim v ledničce zůstanou věci, které se
zkazí. Pro takové situace jsme vytvořili na Facebooku stránku pro sdílení
jídla Free Food UPOL. Má to úspěch
a většinou se všechno jídlo podaří
rozdat.

Je tedy možné změnit myšlení lidí
tak, aby byli šetrnější k planetě i
k sobě navzájem?
Doufám a věřím, že ano. Jsem
přesvědčená, že toho můžeme mnoho změnit. Správná změna přichází
od lidí samotných. Není to něco, co
lze nařizovat, každý si cestu musí najít sám a dělat věci tak, jak mu vyhovují a činí jej šťastným.

návrat
do
budouc
nosti
O tom, že porozumění dějinám nám
může pomoci pochopit současnost,
ba často i předvídat budoucnost,
není sporu. Dokonce i v dobách,
které bývají označovány jako temné, lze najít inspiraci, jak pravidelně dokazoval projekt TALC_me pod
záštitou univerzity v Mainzu. Jeho
poslední dvanáctý ročník hostila 6.
až 17. března olomoucká katedra
germanistiky.
Třicítka studentů germanistiky
z deseti zemí Evropy se sjela na Hanou, aby se zde důkladně zabývala
středověkým příběhem o Tristanu
a Isoldě z pera básníka Gottfrieda
von Straßburga, doplněným o jeho
současnou německojazyčnou verzi.
Čeští účastníci semináře měli k dispozici také dobový překlad díla Tkadleček. Ústředním tématem bádání
byla láska a smrt a jejich proměny

jak napříč jednotlivými jazyky, tak
v průběhu dějin.
Projekt TALC_me se snažil
skrze studium předmoderních evropských kultur a jazyků otevřít
nastupující generaci germanistů a
medievistů obzory a zároveň ji připravit na začátek kariéry. Výstupem
olomouckého semináře bylo vůbec
poprvé za dobu trvání projektu
amatérské divadelní představení.
Účastníci je připravili z vlastní iniciativy, přičemž se rozdělili do několika pracovních skupin.
Multimediální jevištní ztvárnění pasáže knihy, v níž milenci
vypijí jed, bylo výstižnou zkratkou
celého příběhu. Jeho hlavními zprostředkovateli byla dvojice řečníků za
pultem, již doplňovaly bezejmenné
postavy deklamující úryvky středověkých textů v němčině i v češtině.
Decentralizované scéně dominovalo projekční plátno, na které byly
promítány překlady středověkých
rukopisů. Užití projekce lze vnímat
jako přemostění příběhu do současnosti, mnohovrstevnaté zprostředkování příběhu pak jako metaforu
překladu a vývoje, kterým si v průběhu staletí prošel.
Představení bylo podnětným
zakončením několikaletého projektu, které vybídlo k úvahám nad
budoucností medievistiky a způsoby, jakými lze prakticky uplatnit výsledky badatelské práce.

27

LATINA ŽIJE!
Text: Tereza Matějková
Foto: Gabriela Knýblová

O latině obecně referujeme jako o mrtvém jazyce. Její nejčastější
využití v současnosti nalézáme v oblasti medicíny či práva.
O tom, že latina a klasické jazyky obecně nikdy skutečně
nevyhynuly a že i dnes nám mohou pomoci chápat svět, vněmž
žijeme, je přesvědčena Ludovica Radif, která před nedávnem
rozšířila řady vyučujících na katedře klasické filologie.

„Znalost
klasických
jazyků, jako je
sanskrt, řečtina
nebo latina, není
dovedností,
která by vám
v současnosti
zajistila jistotu na
trhu práce. Je to
výhoda, která se
neprojevuje
okamžitě a
konkrétně.“

Jak moc nás v současnosti obklopuje latina?
V tuto chvíli vyučuji historii
starověkého divadla, a to jak řeckého, tak i římského, a myslím si, že
kromě latiny musíme v tomto směru
zohlednit i řečtinu. Oba tyto jazyky
jsou neodmyslitelnou součástí tradice, ze které čerpáme dodnes. Nezapomínejme, že například současné
divadlo se vyvíjelo a stále se vyvíjí
na základě modelů, které nalezneme
už ve starověkém či středověkém divadle. Nelze opomenout ani fakt, že
řečtina a latina jsou dnes stále využívány v odborných názvoslovích.
Je tedy výhodou takové jazyky
dnes znát?
Znalost klasických jazyků,
jako je sanskrt, řečtina nebo latina,
není dovedností, která by vám v současnosti zajistila jistotu na trhu práce. Je to výhoda, která se neprojevuje
okamžitě a konkrétně. Vnímejme to
spíš jako investici, z níž můžete čerpat po celý život a dále rozvíjet svůj
zájem v této oblasti. Stejně tak vám
znalost těchto jazyků může pomoci
pochopit souvislosti, a to nejen v historii nebo literatuře, ale třeba i ve vašem vlastním jazyce. Mnoho slov, s
nimiž se setkáváme dnes, se vyvíjelo
právě z klasických jazyků. Například
české slovo muzeum, které pochází
z řečtiny, znamená „místo zasvěcené múzám“. Ze sanskrtského slova
„bhrátár“ pak máme v současnosti
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slovo bratr. A těchto příkladů je samozřejmě mnohem víc.
S jakými úskalími bojují studenti
při studiu latiny? Existují rozdíly
mezi českými a italskými studenty?
V první řadě to záleží na jazykových schopnostech jedince. Obecně se dá říct, že čeští studenti nejvíc
bojují s povětšinou naprosto odlišnou slovní zásobou, zatímco ti italští mají problém se skloňováním. Ale
berte to spíš jako příklad než jako
obecnou pravdu.
Obecně jazyky podléhají vývoji.
Jakým způsobem se vyvíjela latina
po tisíce let svého užívání?
Latinský jazyk se vyvíjel značně. Rozlišujeme mnoho různých stadií tohoto jazyka, jako je středověká
nebo humanistická latina. Po velmi
dlouho dobu byla latina oficiálním
jazykem církve a dodnes existují dokumenty, jako například encyklika
(papežský okružní list, původně adresován biskupům a dnes obecně i
kněžím a všem věřícím), které jsou i
v současnosti psány latinsky. Ovšem
v průběhu věků přestala být latina
jazykem obyčejných lidí a nebyla už
dále používána pro běžnou komunikaci. I proto se Dante Alighieri rozhodl svou Božskou komedii napsat
v italštině. Přestože se lidé v běžném
životě od latiny a řečtiny odklonili, dodnes tyto jazyky slouží jako
klíč ke starověkému vědění. Jejich

prostřednictvím můžeme promlouvat s lidmi dávných dob a oni nám
mohou odpovídat.
Proč jste se rozhodla klasickou filologii studovat a následně učit?
V Itálii je klasická filologie
v podstatě věda, která zkoumá tradiční texty. Je fascinující číst třeba
výňatek z rukopisu a přemýšlet nad
tím, že těchto pár slov čekalo století právě na vás, abyste si je uchovali
v paměti. Řečtina mě přitahovala již
od třinácti let a přitahuje mě stále.
Dává mi to možnost proniknout do
dávné minulosti a vést s ní dialog.
S jakým autorem takový dialog vedete nejradši?
K mým nejoblíbenějším patří
řecký dramatik Aristofanés. Líbí se
mi jeho jazyková neotřelost a schopnost vytvářet utopická řešení pro
reálné problémy s kreativitou sobě
vlastní. Právě zájem o filologii, jazykový humor a utopii je klíčovým pro
mé působení v oboru.

zajímavých budov, které můžeme
datovat do období baroka či renesance, a to například Salmův palác,
Edelmanův palác nebo Hauenschildův palác, ve kterém žil v dětství
Wolfgang Amadeus Mozart. Ještě
k dávnější historii pak odkazují třeba
olomoucké kašny, například ta Arionova na Horním náměstí.
Má studium latiny budoucnost?
Nejenom latiny, ale klasické
filologie obecně. Znalosti z této oblasti jsou odrazovým můstkem pro
každého, kdo touží po celkovém a
komplexním vzdělání, a zároveň nabízí solidní základ pro pochopení
současného světa. Myslím, že latinský jazyk je budoucí spojnicí všech
nádherných věcí nedotknutých technologickým vývojem.

Nabízí podle Vás Olomouc propojení současného světa s tím minulým?
Ideálním způsobem, jak navázat kontakt se starověkým světem, je zajít si do divadla. Těší mě,
že Moravské divadlo nabízí mnoho
zajímavých představení. I po stránce architektonické nabízí Olomouc
v tomto ohledu mnohé. Na Dolním
i Horním náměstí najdeme spoustu
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ŽENY, MUŽI
A MY
Text: Robert Jaworek
Foto: Gabriela Knýblová

Ne zřídka se nám dnes přímo nabízí, abychom vyjádřili svou
genderovou identitu v rámci pestré škály možností. Sami ne
vždy užíváme genderově korektní jazyk. Co pojem gender
vůbec znamená? A odlišuje se od sexuality? Nejenom o těchto
otázkách jsme si povídali s Martinem Fafejtou z katedry
sociologie, andragogiky a kulturní antropologie.
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V českých médiích nedávno rezonovala kauza slabikáře s básněmi Jiřího Žáčka. V jednom rozhovoru jste
zmínil, že jste si daných básní všiml
už před lety. Jak si podle Vás stojí
tuzemská literatura a publicistika
z hlediska genderové korektnosti?
Vidím zde určitý posun. Když
jsem se o toto téma před deseti lety
zajímal, všiml jsem si, že pokud se
psalo o političce, tak i v časopisu,
jako je Respekt, zdůraznili, jestli je
blondýna, jakou má postavu apod.
Informaci o barvě vlasů nějakého
politika bychom přitom považovali
za zbytečnou. Tehdy byla tendence
zdůrazňovat, jak vypadá každá žena,
o které se psalo. Už to ale mizí, a
zrovna Respekt je dnes časopis, který ani nepřechyluje ženská jména.
Existuje u nás jazykový úzus či zákon pro používání genderově korektních výrazů?
U nás neexistuje ani oficiální
doporučení. Je to pořád na rovině
slušného vychování. Například tady
na filozofické fakultě už je běžné
oslovení „vážené kolegyně, vážení kolegové“, protože se reflektuje,
že je zde velký počet žen. Generické maskulinum by zde působilo do
určité míry neslušně, ale i fakticky
nesmyslně.
Čím by se měl tedy řídit jazykový
uživatel, který se o tuto tematiku
příliš nezajímá?
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To je velmi obtížné, sám si
uvědomuji, že ne všechny zásady
dodržuji v písemném projevu, a už
vůbec ne v projevu ústním. Jazyk
jsme se naučili spontánně, a tak ho
také používáme. Většinou se nám
dostane doporučení, že generické
maskulinum je součástí češtiny a boj
proti němu je hysterický feminismus
apod. Avšak i ti, kteří říkají, že má generické maskulinum svůj význam a
tradici, jej přestávají používat v momentě, kdy mluví o oblasti, která je
tradičně spojována s ženami. Nikdo
neužije slovo „prostituti“ coby generické maskulinum; mluví se o prostitutkách, i když v této profesi pracují
i muži.
Problém je tedy v tom, že
používáme generické maskulinum
selektivně. Pokud by se mě někdo
zeptal, jak používat korektní jazyk,
řekl bych mu, ať se zamyslí, jestli
používání generického maskulina
odpovídá realitě a jestli nepřehlíží
podstatnou část lidí, které se snaží
oslovit. Není to jen o korektnosti, ale
také o pragmatičnosti.
Čím to, že rovnému zacházení se
ženami a muži ve společnosti nenásledovalo dříve i rovné zacházení se ženami a muži v jazyce?
Nelze všechno změnit najednou. Pokud měly v minulosti ženy
například ztížený přístup do vzdělávacího procesu, je pochopitelné, že
se v ten moment feministické hnutí

nezaměřovalo na jazyk, protože to
byl oproti ostatním problémům problém marginální.
Kdy se začal používat pojem gender? V souvislosti s čím?
Bylo to na přelomu 60. a 70.
let dvacátého století. Koncept genderu se poprvé objevil ve feministické literatuře a vznikl z aktivistických důvodů – ve snaze ukázat, že
některé rozdíly mezi muži a ženami,
které považujeme za přirozené, jsou
dané společností a kulturou, v níž žijeme. Už v sedmdesátých letech jej
ale začali používat sociologové, jako
Erving Goffman a Harold Garfinkel,
kteří nejsou spojováni s feministickým hnutím. Zjistili, že gender je velmi užitečným analytickým pojmem,
kterým dobře popíšeme sociální
strukturu společnosti.
Zpočátku se tedy rozlišoval pouze
gender mužský a ženský?
První představa byla, že genderová pluralita neexistuje, gendery
byly pevně navázány na pohlaví.
Například město New York v současnosti oficiálně uznává 31 genderových identit, jež na jeho území
nesmějí být diskriminovány. Existuje oficiální seznam genderů?
Jsou to desítky, ale kodifikovaný seznam vytvořen nebyl. Např.
anglickojazyčný Facebook nabízí
svým uživatelům na 50 genderových

identit. A to z pragmatického důvodu – chce ukázat, že je vůči uživatelům přátelský. V nabídce jsou ale i
možnosti, které s genderem nemají
moc společného. V případě Facebooku například asexuál.
Gender by měl nějakým způsobem označovat identitu, jež se
váže na pohlaví, nikoli na sexuální
orientaci. Z hlediska současné západní společnosti jsou gendery dva,
a tak například heterosexuální a homosexuální muž nemají odlišný gender. Stále žijeme ve společnosti, která rozlišuje dvě pohlaví a ta se pojí
se dvěma gendery. Na druhou stranu jsou lidé, kteří se snaží působit
jak mužsky, tak žensky, androgynně
nebo transgenderově apod., takže
se dá předpokládat, že do budoucna
bude společnost akceptovat genderů více.
Když si hypoteticky určím svůj gender, který nezapadá obecně ani do
maskulinního, ani do femininního,
budu poté jako jedinec nutně vyžadovat od svého okolí, aby to respektovalo, nebo ne? Jakou máte
zkušenost?
Gender je potvrzován na rovině každodenních interakcí, takže
nelze mít gender, který není uznán
společností, respektive jedincovým
sociálním okolím. Pokud si řeknu, že
jsem transgender, ale všichni okolo
mi budou říkat „ne, ty jsi muž“, tak
se dostávám do sociálně velmi těžké

„Pokud by se mě
někdo zeptal, jak
používat korektní
jazyk, řekl bych
mu, ať se zamyslí,
jestli používání
generického
maskulina
odpovídá realitě
a jestli nepřehlíží
podstatnou část
lidí, které se snaží
oslovit. Není to
jen o korektnosti,
ale také o
pragmatičnosti.“
35

situace, kdy může společnost dokonce zpochybňovat mé psychické zdraví. Lidé, kteří se nechtějí identifikovat ani s mužským, ani s ženským
genderem, často volí subkulturu,
která jejich volbu uznává. Je to cesta,
jak zvýšit pluralitu genderů ve společnosti – pokud se daná subkultura
dokáže ozvat dostatečně hlasitě, aby
ji daná společnost začala přijímat.
Dnes již známe případy lidí,
kteří neskrývají, že jejich gender
není v souladu s jejich pohlavím, a
společnost je alespoň do určité míry
respektuje – nejsi sice zcela muž, ale
chováš se a oblékáš tak, budeme to
tedy uznávat. Třetí gender už ale ne.
Momentálně můžeme spíše sledovat
zvyšování tolerance toho, kdo může
být mužem a kdo ženou, než že by
byla společnost tolerantní vůči nějakému třetímu genderu. Je to však
logické, přivádí nás to zpět k jazyku;
máme mužský a ženský rod, a kdybychom o někom mluvili v rodě středním, působilo by to urážlivě.
V roce 2015 sklidil grafický designér Martin Pecina kritiku od Sáry
Vybíralové za grafickou úpravu její
knihy Spoušť. Vyvedení bílého kosočtverce na obálce bylo dle spisovatelky genderově nevyvážené. Pecina argumentoval nábojem ženské
sexuality povídek, a proto vhodností své grafické zkratky. Kde je
podle Vás hranice, za níž se stávají
věci genderově nekorektními?
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Korektnost nemůžeme určit
jako kánon pro celou společnost.
Lidé si to stejně určují ve vztazích
a interakcích. Můžu být velmi genderově nekorektní, když se bavím
s feministkou, jež je zároveň mou
kamarádkou a ví, že se tak vyjadřuji v nadsázce. Nekorektní jazyk zde
může naopak prohlubovat intimitu
vztahu. Na druhou stranu, pokud mi
někdo řekne, že se k němu chovám
neslušně, základní lidská slušnost
mi velí, abych se nad jeho argumentem alespoň zamyslel. Myšlenka závazného kánonu pro všechny se mi
příliš nelíbí. Chápu ale, že určití lidé
vyžadují od ostatních, aby vůči nim
užívali konkrétní druh jazyka, který
je neuráží.
V případě knihy ale grafika naopak
podtrhovala ženský gender a sexualitu, a přesto byla hodnocena
negativně.
Řekl bych to obecně: každý
autor knihy chce něco vyjádřit, a pokud má pocit, že obálka stojí proti
tomu, je to vlastně násilí na daném
díle.
Do jaké míry jsou podle Vás mužské
a ženské vzorce chování naučené?
Hranice se určit nedá, na její
přesné zjištění momentálně nemáme vědeckou metodu. Podíváme-li
se na psychologické výzkumy za posledních padesát sedmdesát let, vidíme, že se rozdíly mezi muži a ženami

na psychologické rovině zmenšují.
Genderové stereotypy se oslabují i
ve výchově. Projevuje se to v tom,
jak je formována lidská osobnost a
jakým způsobem se lidé učí myslet.
A pokud se výchova dívek a chlapců
přibližuje, i psychické rozdíly mezi
muži a ženami se zmenšují.
Například kojení jsou ale schopny
pouze ženy, což jejich rodinnou roli
do jisté míry nutně determinuje.
Fyziolog Jared Diamond říká,
že když bude brát muž určité hormony, může se rozkojit. Stejně jako
se může rozkojit žena, která neporodila dítě. Neřešme teď, jestli je braní
hormonů přirozené, či ne; ono braní
ženské hormonální antikoncepce je
vlastně taky nepřirozené. Diamond
tvrdí, že pokud se bude měnit sociální atmosféra, je možné, že začne
výzkum v oblasti hormonálních prostředků umožňujících kojení pro jedince, kteří jinak kojit nemohou.
V jakých oblastech by se společnost
podle Vás musela změnit? Hraje
zde roli např. rovnost pracovních
příležitostí?
Pokud žena vydělává více než
muž, mohou rodiče považovat za
praktičtější, když zůstane doma s dítětem muž. Proč vlastně začali muži
před pár desítkami let více pečovat
o děti? Ještě na začátku 70. let říkali
autoři, že muž nemá pečovat o dítě,
protože nemá mateřský pud, a mohl
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by tedy dítěti ublížit. Byl tady ale jak
emancipační tlak ze strany ženského
hnutí, tak tlak ekonomický, aby ženy
trávily více času v práci. Dnes si už
téměř žádná rodina nevystačí s jedním platem. Když začaly ženy více
pracovat, muži začali více pečovat o
děti, a mnozí z nich zjistili, že to umí
a že to může být i zábava a forma
intimity.
Postupná změna atmosféry
ve společnosti může vést k tomu,
že akcionáři farmaceutických firem
usoudí, že jim přípravek na vyvolání kojení může přinést finanční zisk,
a vědci se tím začnou zabývat. Nemusí tedy dojít ani k ideologické
změně, stačí změna ekonomických
očekávání.
Oproti genderu je sexualita z větší
části vrozená. Nakolik ji ale ovlivňuje kultura či sociální očekávání,
stereotypy?
Sexualita je na jednu stranu
jednoznačně fyziologickou záležitostí: vzrušení, vyvrcholení atd. Na
druhou stranu spousta autorů a autorek tvrdí, že nejdůležitějším sexuálním orgánem je mozek. Ten nám
říká, kdo je pro nás atraktivní a kdo
ne. Takže například ve společnosti se
silným homosexuálním tabu dokáže
člověk, který by byl v naší společnosti otevřeným homosexuálem, svou
sexuální orientaci potlačit; ani by ho
nenapadlo projevit se jako homosexuál. Navíc spousta lidí nemá pevně

dané sexuální preference ani to, co je
vzrušuje. Vezměme si následující příklad: kdyby lidé žili ve společnosti,
kde je běžný sadomasochistický sex,
budou se mu mnozí oddávat. Když
ale budou žít ve společnosti, kde to
bude tabuizováno nebo dokonce
naprosto odděleno od sexuality, jež
bude vnímána jak něco romanticky něžného, preference sadomasochistického sexu se u většiny z nich
nevyvine.
Dejme tomu, že je mi čtyřicet let
a přijdu do společnosti, která mou
sexuální orientaci neuznává a straní se jí. Může mě daná společnost
doopravdy donutit ke změně mé
sexuální orientace, nebo mě pouze
donutí nedávat sexualitu veřejně
najevo?
Tzv. přeučování homosexuálů podstupovali muži přesvědčení
na základě svého náboženství, že
je homosexualita deviantní. Jak se
ale ukazuje, spousta aktivistů, kteří
tvrdili „byli jsme vyléčeni“, dnes žije
homosexuálně, někteří ale spáchali
sebevraždu.
Když žiji ve společnosti, která
mi určitou formu sexuality rozvinout
nedovolí, tak ji s největší pravděpodobností nerozvinu. Nebo ji rozvinu
pouze, pokud jsem určitým způsobem hypersexuální a moje preference je natolik silná, že se jí neubráním.
Naprostá většina z nás ale dokáže
svou sexualitu nějak regulovat.

Jak ukazuje sociologie sexuality, to,
co nejvíce brání v rozvinutí určité
formy sexuality, není striktní zákaz,
ale fakt, že daný typ sexuality není
ve společnosti ani popsán. Například
pro společnost byla do určité doby
nepředstavitelná lesbická sexualita,
protože se mělo za to, že sex je penetrace a penetrovat lze pouze penisem. Čili mezi dvěma ženami nemůže
dojít k sexuálnímu aktu, a pokud dvě
ženy spolu sexuálně žijí, jedna z nich
musí být ve skutečnosti „hermafroditem“. Pak spolu ženy sexuálně nežily, protože ani netušily, že by to šlo.
Mohly spolu sdílet domácnost, lože
apod., ale jejich vztah nebyl z dnešního pohledu sexuální. Ačkoli byl velmi intimní, samy by jej nazvaly spíše
přátelským než partnerským a už
vůbec ne sexuálním.
Z hlediska sexuality je velmi ožehavým tématem pedofilie, mnoho
lidí si pod tímto pojmem představí
sexuální zneužívání dětí. Statistiky
ale ukazují, že ve většině případů
sexuálního zneužívání dětí jsou
pachateli psychopati. Zlepšuje se
povědomí Čechů o pedofilii? Jak se
pedofilové se svou sexuální orientací vypořádávají?
V roce 2014 se objevil dokument Danielův svět, který povědomí
veřejnosti posunul a ukázal, že pokud figuruje dítě v něčích milostných
představách, neznamená to ještě, že
s ním chce daný jedinec realizovat
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sex. Argument pedofilů je často takový, že dětem nechtějí ubližovat,
ani sexuálně, ani jinak, a vztah, o
který jim jde, má být emocionální,
ne sexuální.
Podle většiny kriminálních
statistik zneužívání dětí není pachatelům společná pedofilie, ale hypersexualita, neschopnost ovládnout
svůj sexuální pud spojená s nějakou
formou psychopatie a absolutního
nedostatku empatie.
Nakolik jsou podle Vás začleněni
pedofilové do české společnosti?
Je zde pár lidí, kteří se jako
pedofilové dokázali coming-outovat. Existuje Československá pedofilní komunita, podpůrná skupina
pro lidi, kteří mají pedofilní sexuální
preferenci, ale nechtějí ji realizovat
v praxi, protože si uvědomují, že by
tím někomu ublížili. Někteří členové
vystupují pod svými jmény a jsou
třeba dětskými vedoucími či učiteli.
Jsou-li komunikačně zdatní, dokáží
své okolí přesvědčit, že pokud to na
sebe řeknou, jsou pod daleko větší
kontrolou a je daleko menší pravděpodobnost, že se něco stane, než
kdyby svou sexuální inklinaci tajili. Přijde-li pedofil s coming outem,
znamená to, že už na sobě nějakým
způsobem pracuje.
V různých zemích se v poslední době projednává registrované
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partnerství a možnost adopce dětí
homosexuálními páry. Nakolik optimisticky vidíte budoucí vývoj
těchto otázek?
V Česku se znovu nedostal ani
do prvního čtení zákon o přiosvojení
dítěte – pokud dítě nemá druhého
rodiče, partner rodiče by mohl mít
právo přiosvojit si ho. V současnosti je dle výzkumů veřejného mínění
většina populace pro přiosvojení,
strach politiků projednávat tuto záležitost situaci ale vůbec nereflektuje. Díky měnící se náladě ve společnosti jsem ovšem spíše optimistický.
Zároveň ale můžeme sledovat poměrně velký nárůst populistických
xenofobních stran v Evropě, takže
může nastat zvrat. Ovšem ani xenofobní strany se často nevymezují
vůči homosexuálům. Kdyby se etablovaly jako bojovníci proti islámské
„barbarské“ kultuře, a zároveň by
sdílely některé prvky její náboženské
ideologie, mohl by je snadno někdo
delegitimizovat.

Nejsme na
to sami
Text: Tereza Matějková
Foto: Gabriela Knýblová

Veřejný obhájce práv neboli ombudsman je důležitou
součástí právního systému našeho státu. A protože i na vysoké
škole se můžete stát obětí nespravedlnosti nebo křivdy, zřídila před nedávnem tuto funkci
i Filozofická fakulta Univerzity
Palackého. V současnosti podává pomocnou ruku studentům
Ema Jelínková z katedry anglistiky a amerikanistiky. „Občas si
připadám jako detektiv,“ říká.

Naučila jste se ve funkci ombudsmanky něco nového?
K funkci ombudsmanky jsem celkem
arogantně přistupovala s tím, že mě
v mém věku hned tak něco nepřekvapí. Velice jsem se mýlila. Myslím,
že jsem dostala lekci v pokoře a naučila jsem se daleko pozorněji naslouchat ostatním lidem obecně.
Co Vás nejvíc překvapilo?
Fakt, že studenti mají obecně poměrně přesnou představu o svých
právech a nárocích.

41

Co taková funkce obecně obnáší?
Role ombudsmana spočívá v
tom, že stojí po boku studenta nebo
studentky, kteří se bez vlastní viny
ocitli v těžké situaci.
Jaké jsou Vaše pravomoci a
povinnosti?
Nemám žádné nezpochybnitelné pravomoci ani povinnosti,
funkce je dobrovolná, neplacená.
Z toho důvodu mám svobodu zasahovat do jednotlivých případů, aniž
bych musela dělat kompromisy se
svým svědomím.
Chodí od studentů velké množství
podnětů?
Je to překvapivé, ale podnětů
nepřichází až tak mnoho, spíše chodí tytéž a ve skupinách. Nejčastěji se
týkají poplatků za překročení povolené doby studia a stížností na podjatost jednotlivých pedagogů.
Jsou ty podněty relevantní?
Většina. Studenti naší fakulty jsou inteligentní jedinci a vědí,
co chtějí. Ale přesto na mne v poště
občas vykoukne dotaz, který se pravomocí ombudsmana naprosto netýká. Například mi přišlo anonymní
udání na jednoho z profesorů, který
se údajně dopouští plagiátorství. To
do mé kompetence nespadá.

Setkala jste se s tím, že by si někdo
vyloženě vymýšlel? Jak by se taková situace řešila?
Ano, několikrát za mnou přišli studenti s informacemi, které nebyly pravdivé, a dokonce se jednalo
o informace, které poškodily dobré
jméno několika jedinců. Omluvila
jsem se poškozeným a studentům
jsem napsala, jak vidím na základě
nových důkazů jejich záležitost.
Jakým způsobem se dobíráte informací? Můžete mi dát příklad řešení nějakého konkrétního případu?
Získávám informace o studentech většinou ve spolupráci
s paní proděkankou Seitlovou a díky
vstřícnosti sekretariátu kateder.
Skládám střípky do mozaiky. Tu a
tam si připadám jako slečna Marplová v kombinaci s Herculem Poirotem,
nikoli jako ombudsmanka. Ovšem
jednotlivé případy bohužel demonstrovat nemohu, protože by se zainteresovaní jedinci v nich poznali
a rovněž by identifikovali studenty,
kteří se na mne obraceli. Moje práce, tedy snaha dosáhnout smíru, by
přišla vniveč.
Jak často se povede případ úspěšně vyřešit? V čem naopak už není
pomoc možná?
Asi 30–40 procent případů

„Skládám střípky
do mozaiky. Tu a
tam si připadám
jako slečna
Marplová v
kombinaci
s Herculem
Poirotem,
nikoli jako
ombudsmanka.“

lze vyřešit, nebo alespoň dosáhnout
kompromisu a smíru. Nelze pomoci studentům, kteří přicházejí příliš
pozdě, např. už jim bylo zasláno sdělení o ukončení studia, případ je tedy
z hlediska instituce uzavřen. Doufají,
že ombudsman jim na poslední chvíli
pomůže, ale v drtivé většině případů
nelze rozhodnutí děkanátu zvrátit.
Sama vím o jediném úspěšném případu, kdy intervenoval pan rektor
osobně, ale šlo o výjimku potvrzující
pravidlo.
Jak byste zhodnotila své funkční
období?
Mé funkční období bylo kratší, dvouleté, nastoupila jsem na místo ombudsmanky po odchodu Dr.
Preissové Krejčí. Konstatuji, že jsem
udělala, co jsem mohla.
Šla byste do toho znova?
Ano, dokonce „do toho“ jdu
znova. Nerada odcházím od něčeho,
co vnímám jako rozdělanou práci.
Myslíte si, že je možné takový druh
práce někdy „dodělat“?
To pochopitelně nikoli, ale
budu odcházet s klidným svědomím,
když uvidím, že nový ombudsman
přistupuje ke své funkci s ochotou
a laskavostí, ale také otevřenýma
očima, protože jeho či její úkol bude
náročný.
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Měla by mít každá fakulta svého
ombudsmana?
V každém případě.
Jakou radu byste dala svému
nástupci?
Nedopusťte, aby u vás nastal syndrom vyhoření. Dbejte na
psychickou hygienu. A hlavně si zachovejte zdravý nadhled a smysl pro
humor.

o

K pramenum
evropského
umení
Text: Anežka Chalupová, Robert Jaworek
Foto: Gabriela Knýblová

Rána tráví v Sixtinské kapli, má neomezený přístup k
jedné z největších uměleckých sbírek na světě. Nejen o
tajích a klenotech Vatikánských muzeí, ale také o zodpovědnosti k evropské historii a budoucnosti jsme si
povídali s Janou Michalčákovou z katedry dějin umění.

45

„Technika, nové
metody, nové
postupy, ty se
dnes v oblasti
přírodovědného
bádání
vyvíjejí závratnou
rychlostí a pokud
je chceme co
nejdříve využívat
i pro oblast
uměleckohistorického
bádání,
restaurování a
konzervování,
je nutné vyvíjet
kontinuální dialog
a řekněme růst
společně.“
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Diplomovou práci jste obhájila na
univerzitě Sapienza v Římě. Proč
jste se rozhodla pro doktorské studium joint degree na Univerzitě
Palackého?
Svá studia jsem kdysi začínala
na Univerzitě Palackého v Olomouci. A byla to právě tato univerzita
a na ní působící profesoři, kteří mi
dali velice mnoho. Jsem doposud
přesvědčena, že právě díky zde získanému kvalitnímu základu jsem
byla schopna obstát při studiu v
Římě. Ale přiznám se, že i ze zahraničí jsem naši univerzitu z očí nikdy
nespustila. Pozorně jsem sledovala
veškeré dění, setkávala se pravidelně
se svými profesory. Zde bych chtěla vyjádřit osobní poděkování paní,
dnes již emeritní profesorce, Libuši
Hrabové z katedry historie, která je
a vždy byla mým nepostradatelným
mentorem.
Měla jsem tedy dobrou představu o tom, že Univerzita Palackého a její excelentní akademické a
vědecko-výzkumné zázemí je živý,
dynamicky se vyvíjející organizmus,
který neustále prochází kvalitativně
vysokým vývojem. Volba mi připadala více než přirozená. A nezůstalo jen
u mého doktorského studia. Katedry dějin umění obou univerzit spolu
aktivně spolupracují, díky projektu
Erasmus se podařilo vytvořit zajímavé prostředí pro růst dalších studentů, kteří mají zájem o studium dějin

umění na Sapienze. A naopak z Říma
k nám přijíždějí nejen studenti, ale i
profesoři. Jen za poslední rok přijali
pozvání naší katedry hned tři.
V Olomouci jste zodpovědná za
projekt Arteca, o co se jedná?
Velice vám děkuji za tuto
otázku. Jsem ráda, že se o Artece
začíná hovořit a že pomalu vstupuje
do povědomí. Projekt původně vznikl na katedře dějin umění, ale jeho
cílem je propojit badatelské týmy
katedry s vybranými laboratořemi
centra RCPTM (Regionální centrum
pokročilých technologií a materiálů), a to vše za spolupráce našich
zahraničních partnerů z římského
institutu restaurování ISCR a již zmiňované univerzity Sapienza. Jedná se
o propojení všech oborů, které mají
potenciál přispět k výzkumu uměleckých děl, péči o ně a šířeji o všechny
hmotné projevy kulturního a uměleckého dědictví.
Není žádnou novinkou, že
umělecká díla jsou dnes detailně studována pomocí široké škály neinvazivních metod, které používají nejnovější techniky. Inovativnost našeho
pojetí spočívá především v propojení
všech partnerů na stejné úrovni, kdy
jsou historici umění, restaurátoři,
konzervátoři a zástupci přírodovědných oborů součástí jediného týmu
se společným cílem zaměřeným na
komplexní zlepšení péče o umělecké

dílo a na vytvoření nových podmínek
pro jeho bádání. Ne vertikální pojetí,
s často omezenou jednosměrnou komunikací, kdy nové přírodovědné metody jsou často využívány pouze jako
„dodavatelé informací“, ale horizontální obousměrná komunikace mezi
všemi členy.
Technika, nové metody, nové
postupy, ty se dnes v oblasti přírodovědného bádání vyvíjejí závratnou
rychlostí a pokud je chceme co nejdříve využívat i pro oblast umělecko-historického bádání, restaurování a
konzervování, je nutné vyvíjet kontinuální dialog a růst společně. Jen
tak budeme mít možnost přístupu k
novým informacím a otevřou se nám
nové cesty k hlubšímu poznání děl a
jejich kontextů.
Bude se s výstupy projektu moci seznámit i širší veřejnost?
Zcela jistě. Umění je součástí
naší kultury a mělo by být i součástí každodennosti nás všech. Nemůže
zůstat omezeno jen na určitou vybranou skupinu badatelů. Naším cílem je
v prvé řadě bádání, ale vedle něj také
průběžná a kvalitní komunikace. To je
náš úkol, náš morální závazek společnosti. Arteca z něj přímo vychází. Ale
nechte se překvapit.
Řím odjakživa inspiroval umělce, například filmoví režiséři jako Federico
Fellini či Paolo Sorrentino na jeho
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podmanivé atmosféře vystavěli
celá díla. Čím si získal Řím Vás?
Kdo by se nenechal okouzlit
Římem. Jsem historik umění a Řím
byl vždy obligátním cílem jednoho
z mých objektů vědeckého zájmu,
tedy umělců. Cesta do Říma pro ně
byla nepostradatelná, nejen z důvodu přirozeného zájmu o umění jejich
předchůdců. Byla to (a doposud je)
velká škola dějin umění pod širým
nebem. Poznat osobně antické umění, účastnit se expedic do římských
katakomb, navštívit římské baziliky a
mít možnost konfrontovat se s tvorbou takových mistrů, jako byli např.
Giotto, Beato Angelico, Pinturicchio,
Michelangelo či Raffaello, to byla
součást umělecké kariéry; profesní
potřeba, která se stávala navýšením
prestiže toho kterého umělce. Se
svými deníky a skicáři se vraceli do
svých domovů a tam tvořili ovlivněni uměním, které na cestách viděli,
a myšlenkami, se kterými přišli do
kontaktu. Interpretovali je a přenášeli do vlastní umělecké řeči.
Za podobným cílem jezdili do
Říma i badatelé. Takové cesty někdy
trvaly několik měsíců, i let. Řím vás
totiž jednoduše nepustí zpět. Je to
Věčné město s opravdu zvláštní atmosférou. I já bych se, s pokorou,
která k této úvaze patří, ráda považovala za takového badatele – cestovatele k významnému pramenu
evropského umění. V dětství jsem o

Římě samozřejmě snila, ale představu, že tohle město by se mělo stát
na dlouhé roky mým domovem, tu
jsem nikdy neměla. Mám to štěstí žít ve městě, kde je umění všude
kolem, hmatatelné, přítomné na každém kroku, komplexní a evidentní
ve všech jeho rovinách.
Ale nejsou to jen tyto dojmy,
které ve vás zanechá. Přináší i zvláštní pocit zodpovědnosti k evropské
historii, našemu evropskému umění,
naší minulosti a naší budoucnosti.
Není to abstraktní pojem zodpovědnosti za díla, se kterými se setkáváme v knihách. Je to zodpovědnost
za jejich současnou, každodenní realitu. A vyrovnat se s tímto pocitem
není zrovna jednoduché. A najít způsob, jak osobně přispět, to vyžaduje
dlouhé roky. Takže abych odpověděla na otázku, čím si získal Řím mne?
Jeho neprvoplánovostí, pozvolným
odhalováním se a otvíráním mnoha
poloh, které vyžadují pečlivé pochopení dějinných a uměleckých provázaností. Umění a jeho dějiny představují několikasetletý jev, který
musí být chápán komplexně. A Řím
představuje ucelené kompendium
našeho evropského umění.
Bádáte ve Vatikánských muzeích.
V čem jsou ojedinělá v rámci evropských, potažmo světových muzeí?
Kdo stál za zřízením vatikánských
sbírek a co jej k tomu přimělo?
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„Řekneme-li, že
tady v Evropě
nemáme nic
společného
s východním
křesťanstvím či
islámem a hranice
mezi Ruskem,
Balkánem a
Blízkým východem
je prostě
nepřekročitelná,
tak nemáme
důvod vzájemně
spolupracovat.“
50

Vatikánská muzea představují jednu z největších a nejvýznamnějších světových uměleckých sbírek.
Ale také jednu z nejstarších. V roce
1506 bylo v Římě, na vinici pahorku
Oppius, kde měl původně palác císař
Titus Flavius Caesar Vespasianus Augustus, objeveno sousoší Láokoón
od Hagesandra, Polydora a Athanodora. Dílo na radu Michelangela a
Giuliana Da Sangalla odkoupil papež
Julius II. a umístil je na nádvoří Belvedere. Tento vizionářský počin, poplatný humanistickým myšlenkám
doby, je považován za historické
datum vzniku Vatikánských muzeí.
Možná není od věci připomenout
loňský objev inkunábule díla Plinia
Staršího Naturalis Historia v Historickém archivu Inocence III. v Segni,
který upřesnil datum tohoto věhlasného objevu. Tento benátský tisk z
roku 1492 obsahoval řadu vlastnoručních komentářů majitele, kterým
byl Angelo Recchia di Barbarano, jurista Kapitolské magistratury a Papežské komory. Ten si do díla vedle
Pliniova popisu sousoší poznamenal
datum jeho objevení, 10. ledna 1506.
Představení tohoto badatelského
úspěchu vědecké veřejnosti v závěru loňského roku je dokladem výjimečné úlohy Vatikánských muzeí i
na poli badatelském: výzkumné aktivity zde mají své ustálené místo a
společně s aktivitami muzejními, restaurátorskými a konzervátorskými

spoluvytváří moderní pracoviště,
které se komplexně zabývá uměleckými díly zde uchovávanými. A komunikace badatelských úspěchů veřejnosti je jen součástí škály od sebe
neoddělitelných aktivit excelentní
muzejní praxe světové úrovně.
Řekněme, že již od doby svého
vzniku Vatikánská muzea a jednotlivé jejich části plnily funkci, kterou od
nich doba vyžadovala. Po „renezančním“ počinu Julia II. byl významným
datem rok 1756, kdy papež Benedikt
XIV. založil Museo Sacro della Biblioteca s cílem „zvýšit nádheru Města
a svědčit pravdu náboženství prostřednictvím svatých památek křesťanů“. I Klement XIII., když v roce
1767 založil Museo Profano, přispěl k
péči o římská antická díla. Papežové
však pocítili nutnost čelit i neustále
se navyšujícímu počtu vyvážených
uměleckých děl. Právě pro jejich záchranu vznikala Museo Pio-Clementino (1771-1793), Museo Chiaramonti (1807), Galleria Lapidaria (1810) a
Braccio Nuovo (1822). Jako poslední
v předlouhých dějinách Muzeí zmiňme Museo Missionario-Etnologico
(1926) založené papežem Piem XI.
nebo papežem Pavlem VI. vybudovanou sbírku Collezione d‘arte religiosa moderna (1963), která vznikla díky
jeho kontaktům se světem umělců. Z
tohoto přehledu je evidentní aktivní
a vždy blízký vztah papežů k umění.
Ten trvá dodnes.

Dá se vůbec říci, jaké dílo je v této
kolekci nejvýznamnější?
Obávám se, že na tuto otázku
se dost dobře nedá odpovědět. Definice slova „nejvýznamnější“ je příliš
relativní, než aby mohla být považována za relevantní měřítko hodnot.
Významnost měříme počtem návštěvníků, kteří se před dílem zastaví, nebo množstvím studií, které mu
byly věnovány, či počtem umělců,
kteří se dílem inspirovali? A navíc,
vybrat je v tak vysoké koncentraci
děl, rozmístěných na přibližně sedmi
kilometrech, je opravdu nemožné.
Ale mohu se pokusit vytvořit jakési
imaginární, ideální, osobní muzeum,
sestavené z děl, která z různých důvodů, badatelských či osobních, považuji za významná. Nějakou stupnici od nejvýznamnějšího k tomu méně
významnému v ní určitě nehledejte.
Do mého ideálního osobního muzea
patří zcela jistě – a doufám, že to nezní prvoplánově – Sixtinská kaple.
Dalším dílem je smaltový relikviář
Svatého kříže papeže Paschala (IX.
století). Je součástí pokladu Sancta
Sanctorum, objeveného v roce 1905
v kapli papežského paláce v Lateránu. Dnes se tento poklad nachází v
kapli sv. Petra mučedníka, kterou ve
druhé polovině XVI. století vyzdobil
freskami Giorgio Vasari a jeho žák
Jacopo Zucchi. Dále sem řadím Giottův Polyptych Stefaneschi (1320).
Je nejen dokladem geniality tohoto

„Tvrzení, že
netradiční
náboženské
skupiny vymývají
mozky, je
naprosto scestná
představa. Vždy
zůstává plno věcí
z původní identity,
mentálně člověka
nepřeprogramují.
Jistě, jedinec se
mění, přerušuje
sociální vazby
k některým
přátelům, rodině,
ale neznamená
to, že by měl
zcela vymytý
mozek a byl úplně
robotizován.“
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„V povědomí české
veřejnosti existuje
například hnutí
Haré Kršna jako
velmi početná
skupina. Píše se
o nich v médiích,
člověk si je snadno
zapamatuje, setkáli se s nimi. Ale ve
skutečnosti je jich
jen několik stovek,
ze statistického
hlediska úplná
marginálie.“
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umělce, ale i jedním z mála dochovaných elementů z interiéru původní Konstantinovy baziliky sv. Petra.
Dále Kladení Krista do hrobu (1600–
1604) od Caravaggia, impozantní
dílo, které vlastně scénu kladení do
hrobu – jak nedávno připomněl prof.
Antonio Paolucci, bývalý ředitel Vatikánských muzeí, za jehož působení
bylo tohle dílo podrobně zkoumáno
– nepředstavuje (dílo zachycuje jiný
moment hebrejského pohřebního rituálu, kdy je tělo pokládáno na tzv.
lapis untionis).
Pokud bych se měla zmínit
o všech dílech, která bych si přála
zařadit do svého osobního ideálního muzea, asi bych se stěží dobrala
konce. Nemohu však opomenout neodmyslitelnou součást Vatikánských
muzeí, bez kterých by umělecká díla
nepromlouvala k navštěvníkovi způsobem, na jaký jsme dnes zvyklí. Jde
o samotné prostory. Za všechny alespoň připomenu dnes již zmíněnou
část Braccio Nuovo. Jedná se o křídlo,
jehož přístavbou pověřil papež Pius
VII. architekta Raffaela Sterna (po
jeho smrti a až do roku 1822 práce
vedl Pasquale Belli). Na stavbu dohlížela Komise krásných umění, které
předsedal Antonio Canova. Tato budova z počátku 19. století je dodnes
považována za jedno z nejmistrnějších děl neoklasické římské architektury. Poslední výraz „ideálního
antického prostoru“ a „vrcholné dílo

moderního muzejnictví“ – jak jej nazval prof. Paolucci na podzim loňského roku, při inauguraci po ukončení
sedm let trvajících restaurátorských
prací – který vytváří dokonalou atmosféru pro umístění klasických děl
římského sochařství.
Jsou všechna díla sbírky, při tak
velkém počtu exponátů, zpřístupněna návštěvníkům?
Ne, to určitě nejsou. Důvodů,
proč tomu tak není, je hned několik
a jsou především logistického charakteru. V depozitářích se nachází
daleko větší množství děl než je to,
které najdeme v přístupných sbírkách, přičemž koncentrace vrcholných děl je naopak vyšší v návštěvních expozicích. A jelikož Vatikánská
muzea jsou programově velmi nakloněna mezimuzejní spolupráci, pohyb
uměleckých děl v rámci zápůjček je
opravdu obdivuhodný. V tu chvíli
přichází na řadu právě díla z depozitářů, dočasně ve sbírkách nahrazují
díla zapůjčená, jindy je jich využíváno pro nahrazení děl, která musí být
restaurována, nebo pro průběžnou
výměnu expozic. Ale nezapomeňme,
že Vatikánská muzea pečují o díla,
která mohou být vyžádána i pro vybavení interiérů budov Vatikánského státu nebo rezidence kardinálů.
Mohli
bychom
předpokládat, že v muzeích najdeme více

náboženských námětů než těch
profánních. Je tomu opravdu tak?
Ano, zcela jistě. Více než 95
% všech přítomných uměleckých děl
obsahuje náboženskou tematiku. Ale
ne vždy křesťanskou. Najdeme zde
samozřejmě díla, která jsou součástí
naší evropské křesťanské tradice, ale
i díla antických náboženství, řecko-římského světa a řadu sbírkových
předmětů různých etnických náboženství. Jejich úctyhodné množství
najdeme v Misionářsko-etnologickém muzeu, které je rozděleno podle
světadílů. Možná není od věci zmínit
právě v souvislosti s tímto muzeem
nejmladší, polimaterickou restaurátorskou laboratoř. Byla založena v
roce 2001 a představuje vskutku inovativní prostředí. Vzniklo za účelem
restaurování uměleckých děl vytvořených z řady často nekonvenčních
nebo pro díla naší kultury nepříliš
používaných materiálů (ptačí peří,
vejce, orientální dřeva a laky atd.).
Díla do sbírky vybírají vždy pouze
papežové?
V minulosti tomu tak v převážné většině případů bylo. Současná Vatikánská muzea jsou muzea
historická, jejich úkolem je péče o papežské sbírky jako historické kolekce, celky. Do těchto sbírek, nezapomeňme, patří i systém historických
budov, v nichž se dnes Muzea nacházejí a které dokládají i stavitelské

aktivity papežů. Sbírky uměleckých
děl se rozvíjí i dnes, nicméně již pod
vedením kurátorů. Jsou tak především rozšiřovány sbírky současného
umění (velká část pochází z darů).
Do jaké míry spolupracuje římský
Institut pro konzervování a restaurování s Vatikánskými muzei?
Vatikánská muzea a římský
institut restaurování spolu již mnoho let neformálně spolupracovaly.
První vzájemná spolupráce se datuje
už do roku 1943. Ale teprve v loňském roce obě zmiňované instituce
podepsaly společnou smlouvu o reciproční spolupráci, která se bude
odvíjet v oblasti výzkumu a vzdělávání nových odborníků. Je to jeden
z dalších kroků, jak kvalitně propojit
instituce, které dodržují tradice italské restaurátorské školy.
Součástí Vatikánu je také Vatikánský tajný archiv. Můžete nám přiblížit, co vše se v něm ukrývá a kdo
do něj má přístup?
Je pravda, že Vatikánský tajný
archiv působí coby název velmi tajemně a vládne všeobecné přesvědčení, že uvnitř se před zraky světa
skrývají kdovíjak velká tajemství. Ale
stačí se pozastavit nad etymologií
tohoto názvu a tajemství bude odhaleno. Tajný, italsky segreto, vychází z
latinského secretum, což vyjadřuje
soukromí. Jedná se tedy o původně
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soukromý, privátní archiv papežů,
termín, který byl před sjednocením
Itálie používán i pro všechny kancléřské archivy jednotlivých států. Nějaká tajemství jsou v něm jistě uchovávána, ale tak je tomu snad i v jiných
archivech – všechny obsahují nějaké
doposud neprobádané dokumenty.
Dnes se jedná o ústřední archiv Svatého stolce a nachází se v
něm dokumenty týkající se vládní a
pastorační aktivity římského papeže
a všech úřadů souvisejících s institucí Svatého stolce. Současný archiv
byl díky rozhodnutí papeže Pavla
VI. umístěn do nově vybudovaných
prostor, které se, i když nejsou vidět,
nachází téměř v srdci Vatikánských
muzeí. Pod centrálním nádvořím Šišky byl z popudu papeže Pavla VI. vybudován moderní podzemní archiv,
který byl otevřen papežem Janem
Pavlem II. 18. října 1980. Je v něm
na 85 kilometrech uloženo přes 600
archivních fondů, které pokrývají časové rozpětí od VIII. do XXI. století.
V Římě žijete již řadu let a jistě jste
Vatikánská muzea navštívila mnohokrát. Existuje vůbec ještě něco,
co Vás při jejich návštěvě překvapí?
Tady by mé vyprávění mohlo snadno přerůst v dlouhý výklad.
Abych příliš neunavovala, pozastavím se nad dvěma „překvapeními“. Vrátím se tedy ještě jednou k
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Sixtinské kapli. Je pro mne obrovské
privilegium mít možnost každý den
do ní vstupovat. I když jsem Vatikánská muzea v minulosti navštívila
nesčetněkrát, poprvé jsem si její velikost uvědomila do hloubky až teď. A
jsem přesvědčena, že ranní návštěvy
ve chvílích, kdy tento prostor, jež je
místem kultu zasvěceným Nanebevzetí Panny Marie, ještě není zaplněn
hlučícím davem návštěvníků, budou
patřit k mým největším životním
zážitkům. 1200 metrů čtverečných
fresek Perugina, Botticelliho, Ghirlandaia, Rosselliho, Michelangela a
dalších mistrů představuje koncert
lidské spirituality, umění a vědění.
Není to jen tato dimenze,
která na mne působí. Kdykoliv sem
vstupuji, přemýšlím nad vskutku revolučními restaurátorskými pracemi na Michelangelových freskách,
které probíhaly v letech 1980–1994.
Souhra a týmová práce, komplexní
přístup generálního ředitele muzea,
kterým byl Carlo Pietrangeli, a hlavního restaurátora Gianluigiho Colalucciho, ale i historika umění Fabrizia
Mancinelliho v rozhodovacím procesu při hledání toho nejvhodnějšího postupu a přístupu, a následné
propojení široké škály specialistů
přispělo k vytvoření nového milníku v italské restaurátorské škole a v
principech restaurování všeobecně.
A co víc, dokázalo závratně změnit

percepci díla tohoto umělce a vědecky tuto změnu obhájit. A tak vedle
obligátních pohledů na Michelangelův Poslední soud, Stvoření, Botticelliho Mojžíšův život a další díla
můj pohled vždy sklouzne i k Michelangelovu Eleazarovi, do míst, kde
byly v jednom horkém červnovém
dni roku 1980 poprvé pod vrstvou
několikasetletého nánosu odhaleny
Michelangelovy zářivé barvy a kde
měl celý tento převratný proces svůj
počátek.
Tady se dostávám ke druhému „překvapení“, které ani tak překvapením není. Je jen potěšujícím
potvrzením mého přesvědčení, že
plodná spolupráce, kontinuální propojení všech specialistů – historiků
umění, restaurátorů, konzervátorů, fyziků, chemiků, techniků atd. a
neustálé obousměrné horizontální
proudění myšlenek v týmu, je zárukou té nejlepší péče, kterou uměleckým dílům můžeme věnovat.
Protože péče a ochrana díla a jeho
co nejhlubší poznání je tím základním principem, který řídí badání
nás všech. Vatikánská muzea a jejich
aktivity jsou jen potvrzením správnosti tohoto principu, který zůstává
nezměněn i v současnosti. A tak mi
dovolte vyjádřit zde, na stránkách
Aspektu, mé poděkování celému
týmu Vatikánských muzeí a především prof. Guidovi Corninimu a prof.

Uldericovi Santamariovi, s nimiž v
těchto měsících úzce spolupracuji, za
obdivuhodné přijetí a badatelskou
otevřenost, které tento můj pobyt
naplňují.

55

STRÁŽCI TAJEMSTVÍ

Text: Anežka Chalupová
Foto: archiv Jany Oppeltové

Kdyby se splnilo naše toužebné přání z dětství a
jednoho dne bychom narazili na tajemnou listinu
z dávných dob, těžko říct, zda by se nám ji podařilo
rozluštit. Studenti archivnictví ovšem na podobné
dokumenty běžně narážejí a díky získaným
vědomostem jejich obsahu také rozumí. O záslužné
práci nejenom studentů archivnictví jsme si
povídali s Janou Oppeltovou z katedry historie.

Na katedře historie vedete obor
archivnictví.
Dnes jsem zde služebně nejstarší, neboť jsem nastoupila už v září
1995. Jeden z prvních studentů, které
jsem tehdy učila, docent Antonín Kalous, je dnes tím, kdo garantuje zdejší
bakalářské jedno- i dvouoborové studium. Společně s dalšími kolegy, magistrou Věrou Slavíkovou a doktorkou
Emou Šimkovou, tvoříme sehrané, odborně i lidsky navzájem se doplňující
společenství. Ještě bych neměla zapomenout na naše externisty – doktor
Karel Chobot a doktor Bohdan Kaňák
tady působí ještě déle než já, jiní – magistr Miroslav Myšák a doktor Filip
Hradil – jsou již mými žáky.
Co Vás přimělo ke studiu archivnictví?
Když jsem nastupovala na filozofickou fakultu v Brně v roce 1988,
nabízeli tam jak učitelské, tak také
odborné studium historie v kombinaci s archivnictvím. Nedovedla jsem si
představit, že budu zavřená v archivu
(tehdy jsem se poněkud romanticky
viděla jako kastelánka památkového
objektu), ale již v té době jsem si uvědomila, že pokud chci mít dobré řemeslné školení v historii, je to ta nejlepší
příležitost. Věděla jsem, že pokud chci
dělat starší dějiny, potřebuji nutně
umět číst historické texty, popisovat
erby, převádět historická data, rozumět údajům o mírách a vahách. Studium archivnictví bylo vždy úzce spjato
s pomocnými vědami historickými,
57

které jsem v podstatě chtěla a potřebovala studovat. Později mne ještě
velmi zaujaly dějiny umění, ty jsem
ale už bohužel nedokončila, neboť
jsem nastoupila zde v Olomouci.
V rámci své profese se mimo archivnictví zabýváte řeholními institucemi na Moravě a v Čechách
v 17. a 18. století. Co Vás na nich
zaujalo?
Již na gymnáziu jsem propadla ranému novověku, barokní architektuře a umění, ale zajímaly mne i
technické památky této doby. Před
rokem 1989 opomíjené církevní dějiny a zejména studium řádů, kongregací, jejich archivů a knihoven mne
uhranulo až později při studiu na
brněnské univerzitě. Tam jsem několik let navštěvovala přednášky pánů
profesorů Josefa Války, Jiřího Kroupy
a Miloše Štědroně, které mě nesmírně obohacovaly.
Poté jsem požádala profesora
Válku o téma na diplomovou práci,
neboť jsem chtěla nějak zachytit onu
uhrančivou atmosféru barokních
slavností, a on mne upozornil na
řadu deníků premonstrátské kanonie Klášterní Hradisko u Olomouce.
Tyto deníky, které v počtu 50 svazků
s mezerami zachycují poslední století existence kláštera, jsou dnes uloženy v Moravském zemském archivu
v Brně. Na první měsíce nad deníky
nerada vzpomínám – záznamy k jednotlivým dnům jsou docela rozsáhlé,
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jsou psány latinsky s celou řadou pro
mne neobvyklých termínů. Přečtení
a překlad prvního měsíce zápisů mi
tak trvalo přibližně měsíc a nedovedla jsem si představit, jak zvládnu
všechny dochované diárie. Po dvou
letech velmi intenzivního soužití
s deníky jsem začala doceňovat šíři
a barvitost informací, které mi každodenní záznamy ze 17. a 18. století
nabízely.
Sledovala jste život pouze u premonstrátů na Hradisku nebo
jste svůj zájem rozšířila i mimo
Olomouc?
Deníky z premonstrátského
kláštera, které jsem studovala, mi
přišly jako zajímavá dějinná stopa.
Množství informací, které přinášejí
jen tak mimochodem, nám umožňuje pohlédnout „dovnitř“ každého
domu, zachytit podobu všedních
dnů i svátků či rekonstruovat obvyklý životaběh řeholníka. Jaksi navíc
dávají možnost ještě „nahlédnout
do hlavy“ barokního premonstráta.
Umožňují totiž postihnout to, co autor záznamů považoval za důležité
z událostí, které proběhly v kanonii,
i z těch, jež dolehly z vnějšího světa.
Došlo mi, že by bylo zajímavé srovnat podobné prameny pocházející i z
dalších premonstrátských klášterů.
Pro svou disertační práci jsem prošla
archivní fondy a knihovny všech premonstrátských domů na Moravě a
v Čechách. Největší a asi badatelsky

nejobtížnější byla situace v klášteře
v Teplé, kde se rukopisy dochovaly
v neobvyklé míře. Jen řada Tepelských análů čítá 24 svazků a kromě
ní se dochovaly desítky dalších historiografických rukopisů. Proto jsem
v tamní knihovně strávila mnoho
času, získala vztah k tamní premonstrátské komunitě a nasbírala řadu
úsměvných badatelských historek.
Například v lednu před patnácti
lety jsem po čtrnáctidenním studiu
zvedla teplotu v depozitáři, kde jsem
pobývala, z 4° C na celých 8° C, a to
pouze vlastním dechem…
Přes studium života premonstrátského řádu jste se dostala také
k barokním slavnostem. Jak tyto
slavnosti vypadaly?
Slavnosti tohoto období jsou
zvláštní syntézou různých druhů
umění. V německém prostředí se
proto mluví o Gesamtkunstwerku,
což představuje jakési společné, jediné, vnitřně skloubené umělecké
dílo. Své nezastupitelné místo zde
má divadlo, hudba, trvalá i efemérní
architektura, tvořená pro konkrétní
příležitost z latí, papírmaše, textilu
či chvojí. Své místo má zde i krajina,
liturgie, průvody i vědecké disputace, stejně jako divadelní iluze, slavnostní osvětlení či ohňostroje. Můžeme slavnosti rozdělit na světské
a církevní, zohlednit jejich výjimečnost či naopak periodicitu. Obecně
však platí, že se u těchto slavností do

jisté míry stírá rozdíl mezi aktéry a
pozorovateli.
Podobně jako dnes… Čím se tedy
lišily slavnosti barokní od těch
současných?
Svátek je konstanta lidské
kultury a slavnost je něco, co svátek utváří, neboť z něj dělá jiný den
a dobře zapamatovatelný výjimečný
zážitek. Zároveň je to stmelující prožitek konstitutivního charakteru pro
konkrétní společnost. Domnívám se,
že dnešní slavnosti mají oddělenější
„jeviště“ a „hlediště,“ než měly barokní festivity. Mají nezměrně jiné
možnosti, jsou okázalé a díky technickým prostředkům na nich mohou
participovat miliony lidí. Často se
jedná o šokující, bombastické události fungující odděleně od životního pocitu lidí, kteří je pouze sledují.
A stejně tak se odděluje slavnost a
sváteční den – stačí si všimnout vyprázdněnosti státních svátků či neodlišitelnosti nedělí od jiných dnů
pracovního klidu.
Obecně mám za to, že barokní slavnosti byly daleko promyšlenější a s oblibou se snažily vytvářet různé výkladové roviny, které fungovaly
paralelně a oslovovaly různé vrstvy
diváků i protagonistů. Nešlo jen o
hru či atraktivní náplň svátečního
dne, ale jednalo se o sdílenou a společně prožitou skutečnost, o obraz
společnosti a představu budoucnosti. Nejen u církevních, ale i světských
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slavností byl v 17. a 18. století vždy
přítomen transcendentní prvek, něco,
co přesahovalo formát podívané či
zábavy.
Vy jste se slavnostmi zabývala hlavně v rámci olomouckého Hradiska?
Ano, zabývala jsem se několika typy slavností. Těmi prvními byly
oslavy svátků v průběhu liturgického
roku – zajímaly mne oslavy Vánoc i Velikonoc, dny spojené se světci premonstrátského řádu, výročí založení kláštera, vysvěcení kostela, každoročně se
opakující slavnosti. Další kapitolu jsem
spojila s mezníky řeholního života každého z kanovníků – s přijetím do
noviciátu, se složením slavných slibů,
s přijetím svěcení i se smrtí každého
z bratří. Sem jsem také zařadila volby
a benedikce opatů, pravidelně se opakující vizitace či kapituly, při nichž se
rozhodovaly zásadní otázky společného života (přijetí nových bratří, volba
nového opata). Třetí skupinu pak tvořily festivity nezávislé na čase – byly
to zejména různé návštěvy, například
oba příjezdy Marie Terezie. Patřily tam
i největší slavnosti, jako byly několikadenní oslavy stoletého výročí nalezení
milostného obrazu Panny Marie na
Svatém Kopečku a jeho korunovace
roku 1732 či velmi rozsáhlá festivita u
příležitosti šestistého výročí příchodu
premonstrátů na Klášterní Hradisko
v roce 1751.

„Půdy jsou
většinou ještě
tím lepším, co
mohlo historické
dokumenty
postihnout.
S mými
spolupracovníky
jsme našli knihy
i na starém
suchém záchodě
nebo jsme
dokumenty
vyhrabávali ze
sena.“
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Věnujete se také farním archivům.
Jak jste se dostala k nim?
Když jsem v Brně studovala
ještě dějiny umění, zamýšlela jsem
svou bakalářskou práci věnovat
jednomu kostelu ve východních Čechách. Během shromažďování pramenů jsem zavítala i na farní úřad,
odkud byl tento kostel spravován, a
tehdejší duchovní správce mne poslal na půdu fary, neboť se tam nacházely „nějaké staré knihy“. V značném nepořádku tam bylo uloženo
vše, co během posledních desetiletí
nebylo k potřebě – tedy nábytek,
textilie, nádobí, obrazy, nářadí, ale
také téměř kompletní archivy okolních farností.
Nabídla jsem se tehdejšímu
faráři, že mu s mými tehdejšími spolužáky z archivnictví rádi na půdě
uděláme pořádek. Pan farář svolil
a někdy v roce 1991 jsme společně
uspořádali první písemnosti několika archivních fondů, vytvořili farní knihovnu a tím se nám otevřely
zcela nové obzory. Já jsem si začala
uvědomovat, že stále ještě, ač se to
zdá k nevíře, jsou v českém prostředí
prameny, které čekají nejen na objevení a vědecké zhodnocení, ale i na
prostou záchranu.
Člověk tedy často nachází dané
dokumenty na velmi nehostinných
místech?
Neutěšený stav farních písemností je důsledkem známých událostí

druhé poloviny 20. století. Budovy
far, kde tyto písemnosti byly uloženy
desítky let, byly často nuceně prodávány či pronajímány, přestaly být
dodržovány obvyklé zvyklosti při
předávání farností novému duchovnímu správci a nebyla provedena ani
důkladná inventarizace. Důsledky
přežívají dodnes. Půdy jsou většinou
ještě tím lepším, co mohlo historické
dokumenty postihnout. S mými spolupracovníky jsme našli knihy i na
starém suchém záchodě nebo jsme
dokumenty vyhrabávali ze sena.
Pak jste v uspořádávání farních archivů pokračovala?
S kolegyní Věrou Slavíkovou
jsme začaly k farním archivům přistupovat systematičtěji a začaly jsme
spolupracovat s královéhradeckým
biskupstvím. Díky tomuto zaštítění
jsme přednostně navštěvovaly farní
budovy určené k pronájmu či prodeji, a pak o prázdninách jsme dva
týdny trávily na farách konkrétního
vikariátu. Podařilo se nám tak projít
přibližně sto padesát farností, kde
jsme se snažily všechny nalezené písemnosti uspořádat, sepsat a nalézt
pro ně vhodné místo. S archiváliemi
to bylo nejjednodušší – na základě
smluv mezi archivy a biskupstvím je
možné je uložit do příslušných státních okresních archivů, obtížnější
situace je v případě farních knihoven a souborů notového materiálu.
Právě fenomén farních knihoven

zůstává naprosto nedoceněn i přesto, že z dochovaných historických
knižních fondů jsou právě farní, děkanské a vikariátní bibliotéky těmi
nejpočetnějšími.
Postupem času jsem se díky
svému někdejšímu studentu Miroslavu Myšákovi posunula i do českobudějovické diecéze, kde jsme spolu
zpracovali na čtyřicet farností s krásnými fondy a stále pokračujeme. Bohužel mně i mým spolupracovníkům
chybí potřebný čas.
Takže do své práce zapojujete také
studenty.
Ano. Už takových deset let jezdíme do Litoměřic, kde v biskupském
archivu pracuje náš absolvent Martin
Barus, a podílíme se na zpracování
kapitulní knihovny i na záchraně knihovních svozů z různých far diecéze.
Naše praxe je různorodá – svazky
pořádáme, odstraňujeme z nich plíseň a katalogizujeme. Studenti tak
spolupracují na něčem, co je opravdu
užitečné a potřebné, ale zároveň mají
možnost potkat obrovské množství
zajímavých a cenných dokumentů.
Také se snažíme domluvit různé exkurze do okolí, pokud možno opět
výjimečné a nevšední.
Kam jste se studenty v rámci terénních praxí už podívali?
Pracovali jsme například na
farních knihovnách v Jiříkově, Klášterci nad Ohří, Benešově nad Ploučnicí,
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Hořicích či v Poličce, pořádali jsme
fondy několika klášterních knihoven
svezených do konventu Milosrdných
bratří v Brně, revidovali jsme gymnaziální knihovnu v Jindřichově Hradci.
Naše práce se ale netýká jen knihoven, v roce 2013 jsme například dělali
evidenci litinových křížů na hřbitově
v Kašperských Horách a o rok dříve
v Želnavě. Pracovali jsme také na evidenci liturgických rouch v olomoucké katedrále, kde jsme uspořádali i
výstavu v kryptě a v jedné z místností arcibiskupského paláce.
Jsou tyto praxe určeny pouze pro
studenty archivnictví?
Všechny tyto praxe jsou otevřeny jak posluchačům archivnictví,
tak historie. Mají možnost je absolvovat jako povinně volitelný předmět. Jsme otevření i posluchačům
jiných oborů, nemyslím si, že by tam
bylo něco, co by nezvládli s drobnou
odbornou dopomocí.
Ještě bych měla říci, že všechny tyto praxe se realizují díky pochopení katedry a nadšení spolupracovníků i majitelů objektů, zejména díky
vzájemné důvěře, vstřícnosti a přátelství. Takový nadstandardní vztah
máme léta například s tepelským
klášterem, kam již pátým rokem jezdíme a společně se studenty týden
bydlíme přímo v klášteře.
Jak takový seminář v Teplé vypadá?
Seminář nazvaný „Stavební
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památka – porozumění a dokumentace kulturně historického fenoménu“ spojuje studenty od nás
z Olomouce, posluchače dějin umění
z Brna a účastníky programu Talnet,
určeného nadaným středoškolákům.
Všichni tito účastníci jsou rozděleni
do badatelských skupin a se svými
lektory během týdne procházejí areálem kanonie, a to od odvodňovacích
štol až po konstrukce krovů. Důkladné poznání areálu kanonie je doplněno exkurzí po poutních místech, farách a hospodářských dvorech.
Skupina přednášejících, která se každý rok mírně obměňuje, se
jim snaží budovy spojené s klášterem představit v zásadě ze tří úhlů
pohledu – kolegové doktor Robert
Mečkovský, magistr Aleš Flídr a docent Ondřej Jakubec studentům
klášter vykreslují jako cenné uměleckohistorické dílo, doktor Jiří Bloch
jim klášter ukazuje jako složitý stavebnětechnický úkol a já jako prostor, v němž žila a žije řeholní komunita. Pokouším se posluchačům na
základě pramenů přiblížit, jak vypadal den v klášteře, jak probíhal život
řeholníka od jeho vstupu do kláštera
až po jeho smrt, jaká byla role opata. Vše je pak ukončeno studentskou
konferencí, kde posluchači svá zjištění prezentují.
Jaké praxe máte v plánu letos?
Letos v červenci pojedeme určitě do Litoměřic, kde snad poprvé

vyzkoušíme katalogizaci knih v novém
knihovnickém programu Tritius. Pak
bude navazovat katalogizace gymnaziální knihovny v Jindřichově Hradci, kterou bychom letos rádi dokončili. Popsaný badatelský pobyt v Teplé bude letos
první týden v srpnu a na všech třech
týdenních seminářích rádi uvítáme i další účastníky, kteří nemusí být posluchači historie, archivnictví či dějin umění.
Máme zde volná místa a pár nadšených
spolupracovníků se hodí vždy.
Kromě toho vždy v letním semestru pořádáme ještě takové menší
akce přes víkendy. Teď na přelomu března dubna pojedeme do kláštera Milosrdných bratří v Brně, kde dlouhodobě
pořádáme knihy svezené ze všech moravských konventů. A na konci semestru nás čeká rajhradská knihovna, ovšem
nikoli ta historická. Nyní se podílíme na
budování a revizi nového fondu.

i písemné prameny, měli by je vnímat,
analyzovat a podle svých možností chránit. Neboť ještě důležitější než znalosti,
které bychom měli neustále kultivovat
a prohlubovat, jsou otevřené oči, mysl i
srdce.

Podle výčtu destinací je znát, že se studentům snažíte nabídnout co nejvíce
praktické výuky.
Chceme, aby u nás měli studenti co nejvíce praxe. Aby opravdu měli
špinavé ruce a prohrabávali se danými
věcmi, aby je znali z autopsie. Základem
studia archivnictví jsou samozřejmě informace z archivní teorie a především
dobrá znalost pomocných věd historických, ale zcela klíčovou roli zde hraje
vztah k pramenům v tom nejširším smyslu. Studenti archivnictví a historie by
si měli být vědomi informační hodnoty,
kterou nesou různé hmotné, obrazové
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