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JIŘÍ LACH

Časopis Aspekt se již stal nedílnou 
součástí naší fakulty a je potěšitelné, 
že je z  velké části dílem studentů, 
kteří mají často jinou citlivost pro té-
mata i přístup k nim. V tomto čísle je 
věnována pozornost jak akademic-
kým, tak kulturním tématům. Nový 
Aspekt rovněž ukazuje několik velmi 
pozitivních trendů, které se fakulta 
v  minulých letech snažila podporo-
vat, a nyní můžeme s  jistou potě-
chou pozorovat výsledky. Fakulta se 
výrazně otevřela světu, ať už se jed-
ná o publikace v zahraničí a obecně 
spolupráci s cizinou nebo o cílevědo-
mou činnost ve prospěch veřejnosti. 

V  roce magických „osmiček“ bude 
nutno tento trend jen prohlubovat. 
Filozofická fakulta studuje různé 
projevy lidského ducha a je naším 
úkolem pozorovat dnešní dění a po-
kud možno veřejné pole také kyp-
řit kritickou myšlenkou. Vnější svět 
akademické prostředí někdy nechá-

pe. Neporozumění občas plyne z ne-
znalosti nebo ostychu, jindy je to 
úmyslná snaha univerzitní prostor 
hanět a odříznout od zbytku spo-
lečnosti. Bohužel můžeme podob-
ný přístup sledovat nejen v  Polsku 
nebo v Maďarsku, ale rovněž v Čes-
ké republice. Nejen pro populistické 
politiky je otevřená společnost uni-
verzitního světa apriorním nepříte-
lem. Je úkolem univerzit, a humanit-
ních fakult na prvním místě, proti 
podobným nešvarům vystupovat. 

Prosincovým číslem Aspektu se 
s Vámi, milí čtenáři, loučím v roli dě-
kana, a proto bych této příležitosti 
rád využil k  přání všeho dobrého 
naší fakultě jako instituci i lidem, 
kteří ji v  roli studentů, učitelů, vě-
deckých pracovníků i administrativy 
každý den zhmotňují v  neuvěřitel-
ně dynamický a pestrý organismus. 
Tak vše dobré nejen v  roce 2018!

“
“
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Na stipendijním pobytu v Lincolnu 
v Nebrasce byl Vladimír Polách po-
žádán o veřejnou přednášku pro 
krajany. Při její přípravě narazil na 
dosud nepříliš zmapované téma 
amerických vojáků s českými koře-
ny bojujících v druhé světové válce. 
Napsal na toto téma knihu Krajané 
v USA a druhá světová válka, vy-
tvořil databázi krajanských vojáků 
a započal tím práci na výzkumu, ve 
kterém on sám pokládá otázky a 
doufá, že se jich někdo chopí a jed-
nou je zodpoví. 

Setkal jste se někdy s veteránem z 
druhé světové války?
 S jednou.

Se ženou? Na jaké byla pozici?
 V kanceláři. Jmenuje se Mild-
red Freeoufová. Je to tedy velmi ne-
české jméno, je jí před devadesát, ale 
vzpomínala, že u nich doma se ještě 
mluvilo česky, babička úplně a mys-
lím, že maminka částečně. Ale nebyla 
to cílená schůzka, ona dělala svého 
času turné po třech univerzitách 
ve Státech, já jsem tam byl tehdy 

Americtí vojáci 

s ceskými koreny
Text: Eliška Syrovátková
Foto: Gabriela Knýblová



 

blízko, tak jsem se šel podívat. Je do-
cela známá a zajímavá tím, že slou-
žila na Filipínách a potom ve štábu 
gen. McArthura.

Takže k tématu amerických vojá-
ků s českými kořeny jste se dostal 
přes ni?
 Ne, já jsem v roce 2015 půl 
roku přednášel na katedře historie 
na University of Lincoln-Nebraska, 
jak zní oficiální název. Dodnes se asi 
3–4 % Nebrasčanů hlásí k českému a 
slovenskému původu. Jsou na něj ve-
lice hrdí, na univerzitě mají svůj Ko-
menský klub a mnoho aktivit a je to 
jedna ze dvou nebo ze tří univerzit 
ve Státech, kde se ještě dnes učí češ-
tina. A tam mě požádali, abych udě-
lal přednášku pro krajany v městeč-
ku Wilber. Tam žije kolem 2000 lidí 
a pořádají každoročně Czech days, 
kam přijede asi 50 000 návštěvníků. 
Všichni chodí v krojích, všichni pe-
čou koláče, je to úžasná událost. No 
a když po mně chtěli přednášku, kte-
rá byla naplánovaná na květen 2015, 
tak jsem si logicky řekl, že vymyslím 
něco ke konci války. A zjistil jsem, že 
pro ně je druhá světová válka mimo 
jiné také válkou českých Američanů 
v Evropě. Začal jsem číst americké 
krajanské noviny a viděl, že jejich ob-
raz války je takový zvláštní: není ani 
československý, ale ani úplně americ-
ký, je v mnohém hodně jiný. 

V čem jiný?
 Jako Američané mají krat-
ší válku, ale jako krajané ji mají od 
osmatřicátého, takže první tři roky 
bojovali s tím, jestli je to jejich válka, 
nebo to není jejich válka. A jestli jsou 
spíše Češi, nebo Američané.

A prožívali to takhle? Opravdu to 
řešili?
 Byla velká spousta diskuzí a 
někdo říkal: „Nebuďme moc agresiv-
ní,” protože krajané byli osočováni 
v novinách, že chtějí rozpoutat vál-
ku. Řešili, jak se chovat k německé 
menšině. Zároveň byl mezi krajany 
strach, že budou osočeni z toho, že 
jsou pátou kolonou, a říkali si: „Bu-
deme raději mluvit a psát anglicky, 
ne česky.” Zdálo se mi, že mezi kraja-
ny byla v letech 1939–40 i velká vlna 
dobrovolného vstupu do americké 
armády, což by s tím mohlo souviset. 
Ale muselo by se to porovnat i s ně-
jakým jiným etnikem. 
 Zároveň je Amerika země, kte-
rá válku vlastně „fyzicky“ nezažila. 
Kromě těch, kdo sloužili v armádě, ji 
ostatní znali jenom z médií. Krajané 
ale bolestně prožívali válku v Česko-
slovensku, i když ho třeba znali jen 
z novin. A krajanská média jsou za-
jímavá i jinak, protože z  velké části 
ještě využívají epistulární model 
médií 19. století, kdy třetinu novin 
tvoří dopisy. V tomto případě dopisy 
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krajanů-vojáků a jejich příbuzných 
prožívajících válku v USA. Nemyslím 
si přitom, že by to měly být fiktiv-
ní dopisy. Hlavně u malých novin v 
malých městských nebo vesnických 
komunitách totiž těžko zfalšujete, 
že nějaký soused má ve válce syna 
nebo kolik peněz se vybralo na dob-
ročinné akci. V  těchto komunitách 
se všichni dobře znali. Takže jsou to 
trochu specifické novinové materiá-
ly. Je navíc možné, ale to jsem nikdy 
nezkoumal, že obraz války nebude v 
těch malých médiích tolik zcenzuro-
vaný jako ve velkých, protože cenzor 
neměl na všechno dosah, i kvůli jazy-
ku atd. Ale to je další bádání.

Analyzoval jste tedy především no-
vinové články?
 Ano, byly to moje primární 
prameny. Jde o stovky textů z kra-
janských novin, z  období cca 1938–
1948. Kde to šlo, doplňoval jsem je o 
archivy, muzea, pozůstalosti. Média 
byla ale hlavní zdroj. Je sice pravda, 
že média manipulují obrazem války, 
ale přesto díky nim najednou vidíte 
mnoho zajímavých detailů. Jak kra-
jané řeší, co je vlastně jejich vlast, a 
vytváří „starou“ a „novou“ vlast. Jak 
používají stejné příměry a termíny, 
třeba z  prezidenta Roosevelta se 
stává „náš tatíček Roosevelt”, jak si 
vizuálně na jednom obrázku propojí 
amerického orla s Hradčany. Zdá se, 

že si vytvářeli dvojí identitu a s ní i 
dvojí hrdost, byli to Američané, ale 
se silným akcentem na český a slo-
venský původ, který druhá světová 
válka do velké míry zdůraznila. Při-
tom v  Čechách se má za to, že ve 
dvacátých letech, po vzniku repub-
liky a omezení imigračních limitů 
v  USA, emigrace z  Československa 
pomalu ustala a krajané proto vaz-
bu ke své domovině začali ztrácet a 
podlehli americkému melting potu. 
Ale oni podle mě tu vazbu ztratili až 
po osmačtyřicátém. 

Dotkl jste se i toho, jak se česká 
komunita v padesátých letech vy-
pořádávala s problémy, které pro-
vázely ve Státech lidi napojené na 
komunismus? Jak řešili to, že Čes-
koslovensko je součástí Sovětské-
ho svazu?
 To je přesně směr, kterým 
bych chtěl výzkum posunout. Z ma-
teriálů, které znám, je tam jed-
noznačně vidět rozkol. Menšina, 
paradoxně poměrně hlasitá nebo vi-
ditelná, tvrdila: „Zvolili si komunisty 
dobrovolně, nebudeme jim do toho 
mluvit”. Většina se spíše otočila zády, 
rezignovala, vzdala se svého americ-
kého češství. Byla v nich velká míra 
rozhořčení a zklamání.

Rozhořčení samotnou domovinou?
 Přesně tak. Je vidět, že se jim 



 

totéž částečně stalo po roce 1918. Kra-
jané v USA dali spoustu peněz na pod-
poru vzniku Československa, byli nad-
šení z Masaryka, ale zpátky se jim toho 
z nové republiky mnoho nedostalo. Ve 
20. a 30. letech je mezi nimi cítit zklamá-
ní, že republika toho pro ně moc nedělá, 
ne snad finančně nebo politicky, ale ani 
třeba kulturně. 
 Ale toto zklamání bylo v roce 1938 
a 1939 překonáno, krajané se znovu mo-
bilizovali na podporu svobodného Čes-
koslovenska. Paralela s  první světovou 
válkou byla evidentní. V mnoha výzvách 
a otištěných textech je cítit myšlenka: 
„Moc se o nás dvacet let nestarali, ale 
pojďme se ještě jednou dát dohromady 
a pomoci jim.“ Za války spousta z nich 
bojovala v Evropě, někteří došli v ozbro-
jených složkách až do Čech. Známý je 
příběh vojína Charlese Havlata, který 
byl pravděpodobně posledním Ameri-
čanem zabitým na evropském bojišti: 
potomek českých emigrantů zemřel 7. 
května 1945 už v Československu. Ale i 
ti, kdo bojovali třeba na Filipínách, psali 
domů dopisy, ve kterých se hlásili k Čes-
koslovensku, české řeči a tradicím. 
 Ke konci války v  tisku ale také 
čtete, jak vzrůstá únava a vyčerpání, fy-
zické i psychické. Krajané dávali po šest 
let dohromady finance, materiálové sbír-
ky obrovského rozsahu. A pokračovali 
s tím i po válce, častá byla podpora od 
amerických příbuzných, fungovala spo-
lupráce mezi sokolskými organizacemi, 

čeští Američané pomáhali Karlově uni-
verzitě s vědeckou literaturou apod. 

O tom se asi mnoho neví.
 Rozsahem pomoci jsem byl taky 
překvapený. Samozřejmě se ví o oficiální 
americké pomoci, ale různé dílčí krajan-
ské aktivity jsem neznal. A je zajímavé, 
že pokračovaly minimálně do léta 1948, 
puč nepuč. Ale pak je vidět to znechuce-
ní, zklamání typu: „Tak my jsme jim dali 
všechno – dvakrát – a oni si stejně zvo-
lili komunismus”. Až tohle podle mě byl 
milník, kdy upustili své češství a stali se 
„jen“ Američany.
 Bylo by dobré samozřejmě zma-
povat, jak moc do této ztráty dvojí 
identity zasáhl mccarthismus a hony na 
čarodějnice. Asi zasáhl, stejně jako de-
mografické změny, industrializace, velká 
mobilita apod., ale myslím, že to vzdá-
ní se silné vazby ke „staré“ vlasti bylo 
dobrovolné.
 Většinou se traduje, že druhá svě-
tová válka byla pro Američany vyvrcho-
lením ideologie tavícího tyglíku 20. a 30. 
let, tedy představy, že se všechna etnika 
a imigrantské komunity v  USA přetaví 
do jedné jediné americké. A že hlavní 
roli v tom hrála armáda, respektive dru-
há světová válka. Ale nabízí se i varianta, 
že tato interpretace je konstrukt 60. let, 
který úplně opomíjí osudy německé, ital-
ské nebo japonské menšiny, stejně jako 
osudy původních obyvatel USA nebo – 
dnešním slovníkem – Afroameričanů. 





 

Takže ten melting pot tak úplně ne-
fungoval, ovšem bylo by zajímavé 
zkusit vysledovat, jak to bylo s těmi 
Čechoameričany. Jak moc za jejich 
splynutí s většinou mohla druhá svě-
tová válka, nebo zda to byla až válka 
studená. Ale je pravděpodobné, že 
tento směr výzkumu už bude muset 
zpracovat někdo jiný. 
A jaký obraz měli krajané u nás?
 Složitý. Částečně to byli ti, 
kdo „utekli“ za lepším životem. Čas-
to byli v  Čechách na začátku 20. 
století i vysmíváni. Ale po válce tu, 
myslím, převládal vděk. Jiná věc je 
otázka odborné diskuze nebo vý-
zkumu. Většina českých publikací 
se zabývá „dlouhým“ 19. stoletím, 
resp. končí rokem 1918, vznikem re-
publiky a podporou Masaryka. A 
pak je velký útlum, skoro přeryv ve 
výzkumu, který zakončí až moderní 
exil po roce 1948. Skoro vůbec neby-
la zpracovávána otázka krajanů za 
druhé světové války. Válka a kraja-
né, to jsou osudy československých 
emigrantů v USA – Beneš, Voskovec 
s Werichem, Peroutka. Nevím proč.

Jak Vás potom v souvislosti s tímto 
výzkumem napadlo udělat databá-
zi krajanských vojáků?
 Mně bylo vlastně líto, že o 
nich nikdo nic neví. Přitom dnešní 
Američané s československými koře-
ny jsou na tuto dobu a činy hrdí. Na 

tu mou zmíněnou přednášku tehdy 
dorazilo asi 80–100 lidí. Někteří pak 
za mnou přišli a říkali, kde bojova-
li jejich otcové nebo dědečkové, že 
mají doma alba s  výstřižky z  dobo-
vých novin nebo dopisy, ale už ne-
umí česky a že je jim to třeba i líto. 
A byli rádi, že o to má někdo zájem, 
že by to šlo nějak zveřejnit, rozšířit. 
A tak mě napadlo udělat platformu, 
kterou by si mohli doplňovat sami, 
protože v  etnických komunitách a 
obecně v USA je množství nadšených 
amatérských historiků, což souvisí i 
s jejich potřebou identifikovat vlast-
ní kořeny. Proto vznikla ta webová 
aplikace, databáze. Je sice částečně 
ještě v přípravě, ale nějaká data tam 
již jsou, a plánujeme co nejdříve zve-
řejnit návod, jak by se mohli lidé za-
registrovat a přispívat.

Databázi jste tedy dělal pro ama-
térské historiky, aby na ní mohli 
dál pracovat.
 Ano, to by byla ideální 
varianta.

Teď jsou v databázi někteří vojáci, 
u nichž není datum narození ani 
úmrtí, ale je o nich třeba známo, 
kde ukončili vojenskou školu. To 
tedy není způsobeno tím, že infor-
mace nejsou dohledatelné, ale že 
vy sám jste se k jejich hledání ještě 
nedostal?
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 Zrovna tohle bylo asi z něja-
kého článku, který nás zaujal. Dělala 
to se mnou studentka Hedvika Kra-
mářová v rámci projektu IGA. Sedla 
si k materiálu, vybrala a zaznamena-
la několik desítek jmen a dohledáva-
la informace. Samozřejmě tam, kde 
to šlo. A v tom my ale máme ohrom-
nou nevýhodu vůči americkým uni-
verzitám, protože nemáme přístup 
na placené databáze typu Ancestry.
com nebo na jejich vládní či armád-
ní databáze. V USA je to jednodušší, 
jsou dostupné záznamy o službě, vě-
zení, vyznamenání, dají se dohledat i 
imigrační záznamy. Ale od nás to ne-
jde tak jednoduše vzhledem k tomu, 
že některé přístupy jsou placené 
nebo omezované. Takže my sepíše-
me spoustu jmen, která jsou něčím 
zajímavá, a budeme doufat, že se na-
jde někdo, kdo by to mohl doplnit. 

Kde předpokládáte, že amatérské 
historiky, kteří by se mohli zapojit, 
najdete?
 Amatérských historiků (a tím 
amatérských myslím neplacených, 
nemá to nic společného se znalost-
mi) je obrovské množství. V USA i u 
nás. Pokud jsou správné moje od-
hady, že do války se zapojilo víc jak 
200 000 Čechoameričanů, pak není 
zmapování této aktivity v silách jed-
noho člověka. Lepší je studentský 
tým v  rámci nějakého projektu, ale 

zdaleka nejlepší je zapojit laickou, 
zainteresovanou veřejnost a její data 
kontrolovat. 
 V místních amerických muze-
ích často sedí aktivní důchodci, kteří 
se tam baví studiem. Často prochází 
staré noviny, archiválie, fotky. Potkal 
jsem paní, která se snad dvacet let 
baví tím, že vystřihuje z novin nekro-
logy, které jsou v  lokálních americ-
kých novinách populární žánr. Ne-
musí přitom zemřít nikdo význačný, 
ale umře „Pepa Novák“, usedlík, a vy-
jde o něm čtvrtstrana s informacemi, 
kdo byli rodiče, kdy přijel, kdy umřel, 
kde bojoval. Nebo jsem se potkal s 
pánem, kterému je pětaosmdesát a 
baví se tím, že vezme rodinné album 
výstřižků a půl roku ho dává doku-
py – naskenuje, přepíše, dokonce k 
tomu udělá index. Zapojit takové lidi 
do práce na naší databázi by bylo 
fantastické. Zkouším to skrze různé 
krajanské spolky, výsledek uvidíme 
příští rok. Budu rád, když budu moci 
tu databázi časem i někomu předat, 
protože její možnosti mohou být 
mimo mou časovou kapacitu a tro-
chu i odbornost.

Databázi najdete na http://soldiers.
upol.cz/



Živelnost 
ironického 
sveta

S budoucím děkanem Zdeňkem Pechalem jsme 
si povídali o výjimečnosti ruské literatury 19. 
a 20. století a jejích paralelách k současnému 
světu. Stranou nezůstala ani koncepce příš-
tího směřování fakulty, podpora začínajícím 
akademikům či zkvalitnění vědeckých výstupů.

Text: Robert Jaworek

Foto: Gabriela Knýblová
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V  souvislosti s  Vaší nadcházející 
děkanskou funkcí jste již začal na-
vštěvovat jednotlivé katedry. O 
čem diskutujete?
 Snažím se vysvětlit, že na fi-
lozofické fakultě jsou věci, ve kte-
rých musí děkan pokračovat. Ať už 
to bude kdokoli. Metodika dělení fi-
nančních prostředků je zde nastave-
na tak, aby jakákoli změna ve vedení 
nezpůsobila změnu v přerozdělování 
financí a následně nevyvolala napětí 
a nejistotu. Katedry si již zvykly na 
finanční motivaci: lepší výkon při-
nese jistou bonifikaci. V tom míním 
pokračovat.
 Také se snažím prokázat, 
že bych chtěl pokračovat v  podpo-
ře vědy a výzkumu. Máme něko-
lik možností. Je zde založen fond 
pro rozvoj vědecké činnosti a jsem 
přesvědčen, že by v něm šly udělat 
úpravy ve prospěch původní myš-
lenky. Začínající odborní asistenti 
těsně po doktorátu dnes v podstatě 
soutěží s  profesory. Mám za to, že 
právě nastupující generace je nejo-
hroženější skupinou na naší fakul-
tě. Čerstvě mají za sebou doktoráty 
a vedle toho si zařizují bydlení a za-
kládají rodiny. A to bývá problém. 
Najednou se toho na ně sesype příliš 
mnoho. Chtěl bych vytvořit pásmo, 
řekněme do pěti let po doktorátu, 
kde by tato kategorie odborných 
asistentů soutěžila o granty pou-
ze mezi sebou a jejich kvalita by se 
mohla lépe prosadit. Tímto by byla 

podpořena jejich práce a oni by po 
obhájené disertaci mohli kontinuál-
ně pokračovat a zároveň by získali 
větší sebevědomí a důvěru ve vlast-
ní síly. Zamezilo by se tím časovým 
mezerám, jež po doktorátu často 
vznikají.

Čím jsou podle Vás časové mezery 
po doktorátu způsobeny? Vyvsta-
la by přímo nová skupina grantů 
vymezená začínajícím odborným 
asistentům?
 Mezera vzniká psychologic-
ky. Asistent po doktorátu má své 
výukové povinnosti, rodinu, finanční 
starosti a také svůj volný čas. Říká 
si: udělal jsem kus práce a můžu si 
chvíli odpočinout. A právě to je ten 
okamžik začínající mezery, kdy by 
ho mohl grant přitáhnout, případně 
by mohl zapadnout do spolupráce 
v grantu širším. Postupně a nenásil-
ně by zkrátka pokračoval ve své prá-
ci dál. Prostředky zde existují, vy-
členila by se pouze jistá část určená 
mladé generaci. Nebyla by ale aprior-
ně privilegovaná, platila by zde stej-
ná zásada kvality jako ve všem ostat-
ním. Ale bylo by to férovější. Přece 
by jenom soutěžili rovní s  rovnými. 
A kdyby se v tomto pásmu nenašlo 
dost kvalitních projektů, finance by 
se přesunuly jinam. Ale příležitost 
a jistý bonus pro tuto generaci po-
kládám za nutný. V  podobném du-
chu by se mohlo pomoci našim ko-
legyním či kolegům s mateřskými či 



17

  

rodičovskými povinnostmi.
 Druhá věc je, že na fakultě 
podle mě chybí mezioborová spolu-
práce. Metodika, o které jsem mluvil 
na začátku, způsobuje, že se každá 
katedra uzavírá finančně sama do 
sebe. Řídí se logikou: máme jistý po-
čet studentů a vědeckých výstupů, 
jež nám přinášejí peníze, a aby tyto 
peníze zůstaly u nás, nebudeme ra-
ději s  nikým spolupracovat. Mezi-
oborové granty by dostaly bonifika-
ci. Už ve studentské soutěži IGA by 
se dal nalézt společný mezioborový 
základ. Společná témata ale nejsou 
sama o sobě vidět, protože tady 
neexistuje kulatý stůl, kolem něhož 
by se obory sešly a řekly ostatním, 
na čem pracují a na čem by se dala 
postavit mezioborová spolupráce. 
Chtěl bych proto zavést akademic-
ké dny, během nichž by každý obor 
mohl prezentovat svá témata a na-
vázat o nich mezioborový dialog. 
 Pak je zde ještě jedna věc. Na 
jiných univerzitách vznikají repre-
zentativní publikace, které nadčaso-
vě a komplexně vypovídají o určité 
oblasti vědění. U nás vzniká velké 
množství dobrých publikací, ale kni-
hy komplexněji a mezioborově poja-
té spíše chybí. Samozřejmě je mi jas-
né, že publikace tohoto typu se rodí 
zřídka a je to výjimečná záležitost. 
Pokládám za dobré, abychom dali na 
vědomí, že tento typ mezioborové 
spolupráce bude prioritně podpo-
řen. Zasazuji se o prioritní projekt, 

na který by se vyčlenila větší částka 
peněz. Kniha či knihy tohoto typu by 
se mohly stát výkladní skříní naší fi-
lozofické fakulty a mohly by přispět 
k tak často probíranému excelentní-
mu vnímání našeho výzkumu.
 Grantová komise by posoudi-
la, zda jsou finanční prostředky rele-
vantní vůči výsledku. Protože jsem 
seděl v  hodnotitelských komisích, 
vím, že někdy vzniká nedorozumění 
a ti, kteří v  grantech neuspěli, jsou 
často rozčarováni a mají tendenci 
říkat, že komise nerozhoduje správ-
ně. Navrhoval bych, aby grantová 
komise žádosti o prioritní grant ko-
mentovala a aby záměr byl na něja-
ký čas zveřejněn na webu FF a každý 
z  fakulty by se k němu mohl vyjád-
řit. Děkan by po poradě s vedoucími 
kateder rozhodl o přijetí či nepřijetí. 
Tady bych viděl tvůrčí možnosti pro 
docentský a profesorský sbor naší 
fakulty. Dovedu si představit, že ne 
každý rok by byl grant tohoto typu 
využit, ale nabídka tady bude a šan-
ce bude otevřená pro každého. Bude 
jen na nás, jak ji využijeme.

V akademickém senátu jste mlu-
vil o důrazu na zkvalitnění vědec-
kých výstupů. Jak byste toho chtěl 
docílit?
 Myslím si, že v  univerzitním 
nakladatelství vychází kvalitní věci, 
krom toho vychází také spous-
ta našich publikací v  prestižních 
zahraničních nakladatelstvích a 
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mezinárodně ceněných časopisech. 
Naše grantové hodnotitelské komi-
se budou mít zadání dávat tomuto 
typu výzkumného úsilí prioritu. 
Měli bychom odlišit, zda projekty 
míří do ustálených vod našich do-
movských přístavů, nebo riskují a 
vydávají se na rozbouřené a nejisté 
moře. Pro projekty, které riskují, 
ale přitom evidentně míří vysoko, 
bychom měli mít i při případném 
neúspěchu nebo jen částečném 
úspěchu více pochopení. Mám dů-
věru v  lidi, kteří v  hodnotitelských 
komisích sedí. Jsme na jedné lodi a 
musí nám jít o společnou věc.

Jste rovněž pro navyšování mezd…
 Problém filozofické fakulty 
a vůbec českého vysokého školství 
je ten, že si jako univerzity rozho-
dujeme sami o výši mezd a tarifních 
platů, a už delší dobu jsou tarify po-
řád na stejné úrovni. Není to dob-
ré, protože na tarifní plat je vázán 
např. možný úvěr začínající rodiny. 
Tarifní mzda je jistým způsobem 
součástí celkového statusu univer-
zity a fakulty navenek. Před několi-
ka lety byl zvýšen tarif o tři procen-
ta a teď se ukazuje, že musí nastat 
mnohem zásadnější změna. Samo-
zřejmě musíme mít na FF k  dispo-
zici více prostředků. Ze státního 
rozpočtu dostáváme příspěvek, 
který nám stačil v posledních letech 
na pouhé udržení nízkých tarifních 
mezd. Každý ale kromě toho dostal 

v  nějakém období osobní příplatek 
či odměnu. Není tedy pravda, že 12 
tarifních platů se rovná souhrnu 
mezd, které daný pracovník dostá-
vá. Do mezd v  současné době ne-
vidím, ale odhaduji, že při součtu 
všech nenárokových složek se roční 
plat výrazně odlišuje od současných 
tarifů. A také je mi jasné, že mzdová 
situace na různých katedrách se od 
sebe může výrazně lišit.
 Nyní stojíme před otázkou, 
jak změnu provést. Jsou zde tři zdro-
je. Zaprvé je přislíbeno jisté navýše-
ní finančních prostředků vysokým 
školám. Jde o známé tři předvolební 
miliardy a ponechávám je bez ko-
mentáře. Pak je zde druhá část, tzv. 
zdroj 30, týkající se vědy a výzkumu, 
jehož prostředky by měly být oproti 
minulému roku rovněž navýšeny. Ve 
zdroji 11, který dostáváme za studen-
ty, by mělo také dojít k posunu.
 Ovšem tyto prostředky reál-
ně zatím k  dispozici nejsou. Teprve 
až nový státní rozpočet ukáže, co 
bylo myšleno skutečně vážně. Vede-
ní filozofické fakulty a příští děkan 
udělají vše pro to, aby se v okamžiku, 
kdy budou prostředky k  dispozici, 
našla schůdná cesta k navýšení tarif-
ních platů a přitom zůstaly v  plat-
nosti nenárokové složky mezd, které 
by měly individuálně diferencovat 
mezi různými pracovními výkony. 
 Vše má samozřejmě i dru-
hou stránku věci. Akceptuji argu-
ment, že tyto tarify už měly na 
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naší univerzitě a fakultě dávno být. 
Ovšem rovněž musí být položena i 
otázka, co za daný tarifní plat daný 
akademik nabízí. Tedy všeobecně 
známou a okřídlenou větu „neptej 
se, co může udělat tvá zem pro 
tebe, ptej se, co můžeš ty udělat pro 
svou zem“ je třeba chápat důsledně 
oboustranně. Ano, je třeba se ptát, 
co může fakulta udělat pro každého 
z nás, a současně a na stejné úrovni 
а se stejnou vahou je důležité polo-
žit otázku, co každý z nás může na-
bídnout fakultě. Příští děkan musí 
tyto dva aspekty postavit na stejnou 
úroveň a brát je jako dvě strany jed-
né mince. 
 Ale celá tato diskuse má je-
den a velice podstatný háček. A ten 
pozoruji už třicet pět let. Politika 
státního rozpočtu vůči VŠ je napros-
to nepředvídatelná. V  příštím roce 
budou navýšeny finanční prostředky 
a my zvedneme tarify. Nikde ale není 
napsáno, že stejný obnos dostaneme 
i roky následující. Taková situace na-
stala za Václava Klause, kdy vznikly 
tzv. Klausovy balíčky. Rozpočet VŠ 
šel dolů a FF šla finančně úplně na 
dno. Kdyby se tarifní mzdy zvýšily a 
následující rok by došlo k  propadu, 
považoval bych to za podraz, který 
by si už vysoké školy neměly nechat 
líbit.

Na fakultě jste již 35 let, v  čele 
katedry stojíte již více než deset 
let. Jakým vývojem si za tu dobu 

prošla?
 Přišel jsem sem jako aspirant, 
dnešními slovy doktorand. Po ob-
hájení disertační práce v  roce 1989 
jsem se stal odborným asistentem. 
Po habilitaci v  roce 1997 se na mě 
obrátil tehdejší děkan doc. Řehan 
s  nabídkou proděkanského postu. 
Následujících deset let jsem na této 
pozici působil. Na jednu stranu na 
toto období rád vzpomínám, proto-
že jsem tehdy spolupracoval se skvě-
lými lidmi, proděkany, vedoucími 
kateder, sekretářkami, kolegyněmi 
na děkanátu a studijním oddělení. 
Dodnes si vzpomínám na pobled-
lé tváře studentů, kteří přicházeli 
s různými a na první pohled neřeši-
telnými problémy. Dnes už jsou to 
absolventi univerzity a držitelé vý-
znamných postů veřejného života, 
za kterými se obvykle chodí v před-
klonu. A já jsem rád, že jsou lidští a 
myslí na to, že i oni kdysi měli těžkou 
hlavu. A také jsou to lidé kolikrát už 
v penzi, které potkávám a kteří jsou 
velmi rádi, když o ně fakulta proje-
ví zájem. Tak to je ta dobrá stránka 
věci. Na druhou stranu je to ale prá-
ce, která zabere strašně moc času a 
odborně člověka skoro vyřídí.
 Když jsem se znovu vrátil na 
katedru, stal jsem se jejím vedoucím. 
Od té doby se snažím, aby prospíva-
la, především aby měla nastupující 
generace maximální podporu a aby 
se habilitovala.



Za čím si nejvíce stojíte, co byste 
na katedře případně ještě vylepšil?
 No vylepšit by se samozřejmě 
dalo mnohé a začal bych pochopitel-
ně sám u sebe. Ale jsem rád, že za 
mého období byli do všech sekcí ka-
tedry přijati velmi talentovaní lidé. 
Za ukrajinistiku musím zmínit paní 
prof. Archangelskou, která celý obor 
drží. Na sekci polonistiky byla dána 
příležitost střední generaci asisten-
tů, jež má nyní veškeré podmínky 
k  habilitaci. Na rusistice je také vý-
tečná střední generace a skvělá na-
stupující generace. Krom toho jsem 
měl představu o svých možných ná-
stupcích.  Přišly ovšem osobní krize 
a vše se změnilo. Takže teď stojím 
před otázkou co dál. Mám zde vyti-
pované dva tři lidi, kteří by připadali 
v úvahu pro budoucí vedení katedry. 
Pokládám ale za svou zodpovědnost, 
že katedru předám svému nástupci 
až v okamžiku, kdy si budu naprosto 
jistý, že vše sedí.

Vedení katedry a fakulty se tedy 
podle Vás skloubit dá.
 Mám vynikající zástupkyni, 
která bude pověřena vedením ka-
tedry. Práva a povinnosti vedoucího 
katedry budou převedena na ni. Dále 
mám spolehlivou asistentku, která je 
zvyklá na jistý styl práce a zavedený 
režim by se zásadním způsobem ne-
musel měnit. Pokládám za důležité, 
abych si ponechal vliv v  personální 
oblasti a ve vědeckých a výzkumných 

aktivitách. S každým z katedry mám 
uzavřenou gentlemanskou dohodu, 
jež spočívá v tom, že někdo má jistý 
čas, aby si vyřešil rodinné zázemí a 
povinnosti, někdo zase, aby se habi-
litoval. Každý na katedře ví, na čem 
je. Tuto předvídatelnost v personál-
ních otázkách bych chtěl zachovat. 
Máme zde rovněž několik skvělých 
doktorandů, což je skoro bych řekl 
svátek. Jsem už na fakultě i na ka-
tedře dlouho a zrovna teď se ukazu-
je, že doktorandi téhle kvality tady 
jsou. Čehož si velmi vážím a chtěl 
bych najít způsob, jak udělat, aby 
dostali příležitost. Vše je limitováno 
finančními prostředky. Kolikrát mi 
totiž připadá, že se se začínajícími 
asistenty a doktorandy nepostupuje 
správně. Přijdou na katedru, dá se 
jim za malé peníze částečný úvazek, 
a nikdo jim pořádně neřekne, jakou 
mají perspektivu.

Není to však přirozeně dáno roz-
počtem katedry? Částečným ře-
šením by měla být koncepce 
odcházení.
 Ano, máte pravdu. Rozpočto-
vé limity jsou dány. Ovšem vedle čas-
to frekventovaného a diskutované-
ho problému odcházení bych chtěl 
nastolit stejně závažný a neméně 
důležitý problém, a to přicházení. To 
jsou dva problémy, které spolu úzce 
souvisejí a není možné je brát izolo-
vaně. Aby totiž na fakultu mohla při-
jít nová generace s  novými nápady 
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a talentem, musí zase jiná generace 
svým nadhledem a velkorysostí ten-
to příchod umožnit. Kladl bych si za 
děkanskou povinnost, abych s  kaž-
dým nastupujícím akademickým pra-
covníkem v  přítomnosti vedoucího 
katedry promluvil. Není jich zase to-
lik, aby se to nedalo zvládnout. Chtěl 
bych od vedoucího katedry slyšet, co 
začínajícímu akademikovi slibuje a 
jaká je jeho perspektiva. Aby dotyčný 
věděl, že se s ním počítá na jeden či 
na dva roky, anebo že se s ním počítá 
se vším všudy. Podle toho by se pak 
mohl zařídit. Samozřejmě, že může 
dojít k  různým propadům a změ-
nám, ale takovýto by měl být postup 
vedení fakulty, aby každý věděl, že je 
o něj zájem. A talentovaných lidí by 
si katedry měly zvlášť vážit.
 Všichni víme, že rozpočet není 
bezbřehý. Je záležitostí každé kated-
ry, aby se rozhodla, na co má finanč-
ní prostředky. Na naší katedře se 
snažím, aby člověk v určitém věku za-
čal rozvažovat co dál. Aby řekl, mám 
zde svého doktoranda či asistenta a 
budu na něj pomalu převádět své po-
vinnosti a budu mu v tomto nástupu 
pomáhat. Každý z nás by měl zhod-
notit své síly a umožnit nástup další 
generaci, protože není ve finančních 
silách filozofické fakulty, aby finanč-
ně zajistila celou generační škálu 
akademických pracovníků. Vracím se 
v podstatě k mnohokrát opakované 
myšlence. Každý z nás má jiný život-
ní příběh a vše je třeba individuálně 

posuzovat v  souvislosti s celkovým 
rozložením sil na pracovišti a s  cel-
kovým vyvažováním přicházení a 
odcházení. 
Co bylo impulzem Vaší děkanské 
kandidatury?
 Když jsem kdysi skončil ve 
funkci proděkana, dvakrát jsem již 
před více než deseti lety kandidoval 
na děkana. Po druhé kandidatuře 
jsem si řekl, že už to dělat nebudu. 
Za uplynulých deset dvanáct let jsem 
měl nabídky proděkanských i prorek-
torských funkcí, vždy jsem ale odmí-
tl. Byl jsem rozhodnutý, že mé místo 
je na katedře.
 Když se začali hledat vhodní 
nástupci dosluhujícího děkana, byl 
jsem osloven několika kolegy z  uni-
verzity, kterých si vážím a kteří také 
cítí zodpovědnost za fakultu. Zprvu 
jsem to bral tak, že mě oslovili pro-
to, abych věděl, že i já bych mohl 
připadat v  úvahu, a bral jsem to s 
nadhledem. Poté se ukázalo, že to 
myslí vážně, a já jsem nad tím začal 
přemýšlet. 
 Nebyl jsem samozřejmě jedi-
ným vhodným kandidátem. Všichni 
ostatní se k tomu ale z  nejrůzněj-
ších důvodů postavili zamítavě. Dřív 
v  aule vystupovalo vždy několik 
kandidátů s  odlišnými názory. Nyní 
se vytvořilo mezidobí, kdy se vhod-
ní kandidáti připravují na profesu-
ru, mají rodinné povinnosti nebo 
mají své jiné osobní důvody. 
 Ptal jsem se tedy lidí, proč 



  



  

mají zájem, abych se o funkci uchá-
zel já. Řekli mi, že jsem na fakultě již 
celou řadu let a mám tedy zkušenost 
a jistý nadhled. Pamatuji si zároveň 
období, kdy se udělaly jisté kroky, 
které se udělat nemusely a mohli 
bychom se jich tedy v budoucnu vy-
varovat. Vedle toho jsem roky dělal 
proděkana, vedu katedru, která je 
stabilní, a mám za sebou vědeckou 
produkci. Nabízím jistou zkušenost 
z  vědeckých rad po celé republice, 
kde jsem členem, nebo jsem jím byl. 
Jsem členem oborových rad na UK a 
na MU, byl jsem členem akreditační 
komise. Jistý rozhled ve velice důle-
žitých oblastech tedy mám. Po uvá-
žení jsem kandidoval.

Vaším primárním zájmem je rus-
ká lit 19. a 20. století, čím si Vás 
získala?
 Gogol má v  Revizorovi dvě 
v  podstatě epizodické figury. Stat-
káře Dobčinského a Bobčinského. 
A tito dva ctihodní mužové malého 
městečka přišli za domnělým revi-
zorem s  úplatkem a se zvláštním 
přáním. Oba totiž chtěli pouze ma-
ličkost: aby, když se Chlestakov opět 
vrátí do hlavního města Petrohra-
du a když se setká úplně s  tím nej-
vyšším, tak aby mu řekl, že v jistém 
malém provinčním městečku žijí 
dva bohabojní statkáři: Dobčinskij 
a Bobčinskij. Zkrátka aby se o nich 
u dvora vědělo. Tak tohle mě na 
ruské literatuře přitahuje. Komika, 

která ironicky obnažuje svoji tra-
gickou tvář.  Ruská literatura byla 
svým způsobem vždy společensky 
v opozici a nesla rysy angažovanosti. 
Mluvila ezopským jazykem o skuteč-
nosti carského či sovětského Ruska, 
a to mě přitahovalo. Ruská literatu-
ra devatenáctého století je svátek 
v  umění. Možná bych to přirovnal 
k alžbětinskému divadlu nebo umění 
italské renesance. Vznikla tam kon-
stelace velkých osobností, které na 
jednu stranu vycházely z  vlastních 
zdrojů a na druhou stranu přeložily 
evropskou kulturní tradici do svého 
estetického jazyka. 
 Najednou jsem začal chápat, 
že z  jedné strany je zde angažova-
nost – společenské poselství. Z dru-
hé strany je tady něco, co je zcela 
výjimečné i z hlediska estetiky. Kdysi 
to krásně řekl Jiří Voskovec v rozho-
voru s Pavlem Tigridem, který se ho 
ptal na angažovanou literaturu: „Je-
nomže to je takhle: bitva se zpáteční-
ky je děsně důležitá bitva, kulturně, 
politicky, všude a nikdo se z ní nemá 
ulejvat. Za všech časů kumštýři, kteří 
za něco stáli, do té bitvy šli. Ale: k bi-
tvě se zpátečníky se zatroubí, bitva 
se svede, vyhraje a odtroubí, a pak 
je odbytá, až zas přijde čas zatrou-
bit proti dalším troubům. Ale mezi 
těmito pohotovostními a výjimečný-
mi stavy trvá ten hlavní boj človíčka 
proti lhostejnosti hmoty, souboj in-
dividua, které je vybaveno vědomím 
své oddělenosti a své přechodnosti 



24

s nezdolným veškerenstvem.“ 
 Ruská literatura vždycky 
uvažovala o determinaci člověka a 
mnozí její představitelé žili v  iluzi, 
že kdyby změnili prostředí, změní 
se i člověk. Bohužel, Rusové se o to 
pokusili a doplatili na to. Člověk se 
zkrátka nezměnil a zůstává pořád 
sám sebou. Ovšem v ruské literatuře 
má důležitou roli i zpětné vymezová-
ní se proti lidské předurčenosti. Ten-
to v podstatě prométheovský mýtus 
provokace a odporu proti ustálené-
mu stavu světa obvykle ústí do slepé 
uličky a do vědomí ještě větší osamo-
cenosti člověka v mrazivém vesmíru.  
 
V příbězích sledujete fenomén živ-
lu, o co přesně se jedná?
 Vždy se má za to, že má autor 
vše pod kontrolou a má privilegova-
né postavení. Když chce Anna Kare-
ninová něco říci, řekne to, protože 
to řekl Tolstoj. Na jedné straně je to 
tedy záměrné. Na stranu druhou se 
ale ukazuje, že i Tolstoj, Dostojevskij 
či Čechov, Puškin nebo Gogol tvoři-
li estetické expozice, do nichž vložili 
hrdiny s různými zájmy a motivace-
mi, a poté od toho coby autorita dali 
ruce pryč. Takové situace se násled-
ně začaly vyvíjet vlastním směrem. 
Představme si dílo jako živý organis-
mus, ve kterém je vše v pohybu, dění 
a neustálé proměně. Představme si, 
že každá románová postava je auto-
nomní, samostatná a zároveň je sou-
částí celkového románového dění 

a vstupuje do kontaktu a konfliktu 
s  jinými postavami a prostředím. 
Jednotlivé postavy tak mají význam 
samy o sobě a zároveň jsou součástí 
světa jiných postav a součástí pro-
středí, ve kterém se pohybují. Jako 
bychom se dívali do kaleidoskopu, 
kdy každá kulička v  obraze má vý-
znam sama o sobě a zároveň je sou-
částí náhodně vytvořeného celku.

Jak takovou situaci poznáte?
 Živelnost může být vyvolána 
ztrátou nosu ve stejnojmenné Go-
golově povídce a jeho následným 
nalezením u náhodného petrohrad-
ského lazebníka. Živelnost může být 
vyvolána hráčskou vášní v Puškinově 
Pikové dámě a pokusem jistého Her-
mana vyzrát nad hazardem a náho-
dou. Nebo může být živel spojován 
s extrémně vyhroceným individualis-
mem postav Dostojevského románů, 
v nichž jednání jednotlivých figur je 
naprosto nepředvídatelné. Vznikne 
situace, v níž autor ustupuje ze své 
všemohoucnosti a vševědoucnosti 
do pozadí a nechává do textu volně 
proudit živelně se rodící neusměr-
něné a nekontrolované významy. Za 
rozhodující příznak živlu pokládám 
absenci privilegované, organizující a 
usměrňující autority. V podstatě jde 
o brilantně zvládnutou expozici, ná-
pad, které umožní, aby se vše násle-
dující už dělo samo.
 Vezměte si například světo-
známého Vladimira Nabokova a jeho 
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román Lolita. Vše je založeno na 
tom, že vypravěč a současně hlavní 
postava má několik tváří a čtenář 
si nikdy není jistý, kterou tvář má 
právě před sebou. Navíc si jednotli-
vé tváře vzájemně odporují. A toto 
je ten rozhodující nápad, po kterém 
se všechno už děje samo a vznikají 
významy na hraně šílenství, vysoké-
ho intelektu, sebevědomého narcise, 
hráče, umělce, maškary či lháře. Toto 
všechno má původ v ruské literatu-
ře. A toto všechno se nakonec vymy-
ká autorovi z jeho kontroly.

Je živelnost výsadou ruské 
literatury?
 Když jsem se bavil s romanis-
ty, navrhoval jsem jim třeba Zolu. Sa-
mozřejmě se začali usmívat, že zrov-
na Zola je výsostně racionální autor, 
který psal striktně podle plánu. 
Ovšem vezměme si některé úvodní 
pasáže v  Zabijákovi. Např. během 
svatby se najednou rozprší a všichni 
jako maškary promoknou a pohádají 
se. Takový moment by mohl souznít 
právě s  tím, o čem mluvím v  ruské 
literatuře. Jako by se to autorovi vy-
mklo z ruky a on ztrácí své privilego-
vané postavení a na scéně běží vše 
samo od sebe.
 Ale jde v  podstatě také o 
obecnější jev tohoto světa. Lidé se 
často stávají zcela bezmocnými ve 
hře, kterou sice původně sami ro-
zehráli, ale nad jejímž dalším vývo-
jem ztrácejí moc. Jde o okolnosti, ve 

kterých chybí nadřazený organizu-
jící princip a lidé nejenže neovládají 
chod věcí, jak by se mohlo na první 
pohled zdát, ale jsou pouhými fi-
gurkami ve hře jiného řádu. A tady 
už nejde o literaturu nebo divadel-
ní scénu, ale o současný svět s jeho 
bytostnou ironií a živelně se rodící-
mi a neodhadnutelnými protiklady. 
Nakonec někdy bohužel historie vy-
ústí do situací, které vlastně nechtěl 
nikdo.

Věnujete se také polské a ukrajin-
ské literatuře, v  čem se navzájem 
odlišují?
 Myslím si, že literatura žije 
problémy uvnitř jednotlivých národ-
nostních komunit. Rusové jsou velký 
národ a jejich zkušenost nemůže být 
totožná se zkušeností západní Evro-
py. Ovšem jisté civilizační problémy 
navozují společná témata. Literatura 
se tak vlastně vrací stále k  jedno-
mu,  ke znova a znova se  opakující-
mu příběhu o člověku a jeho promě-
nách  v  nepřehledném světě. To je 
stejné všude na světě. Ať jsou kniha 
či film jakkoli ideově nasměrovány, 
vždy v nich vidíme rozpaky člověka 
nad jednoduše položenými otázka-
mi: kdo jsem to já, kdo jsi to ty, a co 
se to s námi vlastně děje. 



Ve jménu 
církve

Pohybovali se v nejvyšší společnosti, potkáva-
li se s panovníky, jednali s císařem. Posilova-
li papežovu autoritu vůči světské moci i vůči 
ostatním církevním institucím, těšili se obli-
bě lidu. O papežských legátech jsme si poví-
dali s  Antonínem Kalousem z  katedry historie.

Text: Robert Jaworek
Foto: Gabriela Knýblová
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Nedávno Vám v  římském naklada-
telství Viella vyšla kniha o papež-
ských legátech. Mohl byste přiblížit 
její obsah?
 Kniha vychází z  mého dlou-
holetého badatelského zájmu, pa-
pežským legátům se věnuji už deset 
let. V roce 2010 mi vyšla kniha psaná 
v  češtině týkající se systému a fun-
gování papežských legátů v  druhé 
půli 15. století. Soustředil jsem se 
tehdy převážně na jednotlivé legá-
ty a papežské nuncie, kteří přijížděli 
do střední Evropy. Střední Evropa i 
proto, že se dlouhodobě věnuji ději-
nám uherským a kromě toho se české 
země vymezit nedají, jelikož pověření 
papežských legátů většinou bylo pro 
širší oblast a u každého jednotlivého 
legáta se mohlo lišit (nejčastěji se růz-
ně kombinovaly německé země, české 
země, Uhry a Polsko).
 Současná kniha rozpracovává 
stostránkový úvod z  knihy původní, 
který se soustředil na systém papež-
ské legace – jak tematicky, tak co do 
šíře obsahu. Kniha vyšla anglicky, pro-
tože se jedná o téma s mnohem šir-
ším významem. 

Jak systém papežských legátů 
fungoval?
 Je to systém, který vznikal 
v průběhu celého středověku. Nedáv-
no vyšla kniha Foundations of Medie-
val Papal Legation týkající se doby do 
začátku 11. století. Už tehdy se řešila 

reprezentace papeže jak ve vztahu 
k  císaři sídlícímu v  Konstantinopoli, 
tak ve vztahu k  jiným církevním in-
stitucím a světským panovníkům v 
Evropě. Systém byl nastaven v kano-
nickém právu  13. století, především 
v Liber Extra a Liber Sextus, a tak zů-
stal až do první půle 16. století. V ka-
ždém období ale dochází k  různým 
úpravám a modifikacím.
 Já jsem si vybral období po vel-
kých západních koncilech v Kostnici a 
Basileji, před nimiž papežská autori-
ta obrovsky utrpěla. Poté, co skončil 
basilejský koncil, bylo jasné, že papež 
proti koncilu vyhrál a svou autoritu 
obhájil, nicméně ji potřeboval upev-
ňovat nejen v Římě, ale v celé Evropě. 
Od poloviny 15. století k tomu legáti 
znovu přispívají – posilují papežovu 
autoritu jak vůči světské moci, tak 
vůči ostatním církevním institucím.

Existovala mezi nimi hierarchie?
 Podle kanonického práva exis-
tují tři stupně legátů. Nejvýznamnější 
je legatus de latere, což nemohl být 
nikdo jiný než kardinál. Legatus mi-
ssus už kardinál být nemusel a lega-
tus natus býval většinou arcibiskup, 
jehož legátský úřad byl propojen 
s  jeho úřadem arcibiskupským legá-
tem. Titul legatus natus získal např. 
pražský arcibiskup v  druhé polovině 
14. století. Je to jeden z  posledních 
případů, kdy arcibiskup uplatňoval 
své legátské pravomoci. A to jen díky 
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tomu, že pražské biskupství bylo pový-
šeno na arcibiskupství až v roce 1344 a 
Karel IV. se dále snažil posilovat jeho 
autoritu.
 V 15. století se papež musel vy-
rovnat i s mocným kolegiem kardinálů, 
případně s  jednotlivci, kteří byli jme-
nováni kardinály jeho předchůdci. Je 
proto zajímavá politika jmenování kar-
dinálů a legátů. Kardinálové většinou 
působí v  Římě. Ovšem když někoho 
papež jmenuje legátem de latere, posí-
lá ho za hranice Města. V druhé polovi-
ně 15. století se nově rozšířil titul nun-
cius s  mocí legáta de latere. Většinou 
takovou pozici zastával nějaký kuriální 
biskup. Jedním z možných důvodů uve-
dení tohoto nového titulu mohly být i 
situace, kdy kardinálové nechtěli opou-
štět papežskou kurii. Pozice kardinála 
legáta ovšem byla mnohem silnější a 
důstojnější. Proto si někdy i obyvatelé 
zemí, kam tito nunciové směřovali, stě-
žovali, že by raději chtěli kardinála. 
 V pramenech se existence kon-
fliktů mezi papeži a kardinály hledá 
těžko. Mohou na ně ale poukazovat 
volební kapitulace. Už od 14. století 
se při volbě papeže objevuje volební 
kapitulace vytvořená kardinály, kte-
rou všichni podepíšou a shodnou se 
na tom, že budou dodržovat taková a 
taková pravidla a jejich politika bude 
směřovat daným směrem. Poté zvo-
lí papeže, který se podepíše znovu již 
jako papa electus. V  15. století se zde 
poprvé objevuje článek, který říká, že 





 

papež nesmí vysílat žádného kardinála 
na legaci bez souhlasu ostatních a bez 
smysluplné příčiny.

Lišili se mezi sebou pravomocemi?
 Zabýval jsem se především legáty 
de latere, případně nuncii s mocí legáta 
de latere. Ti první měli různé pravomoci 
z moci úřadu. Byli chráněnými osobami, 
a dostávali další pravomoci mandátem. 
Nunciové s mocí legáta získávali mandá-
tem velice podobné pravomoci, i když 
jejich postavení nemělo takovou váž-
nost jako u kardinálů legátů. Pouzí pa-
pežští nunciové (tedy bez moci legáta) 
už nebyli úřadem, ale spíše plnili funkci 
poslů. Hezky je to vidět v jednom doku-
mentu v papežských registrech, kde pí-
sař popisoval pravomoci a u jednoho ta-
kového nuncia napsal officio (úřad), což 
pak přeškrtal a přepsal na commissio 
(pověření). Ovšem osob v  papežských 
službách s různými pravomocemi se po 
Evropě pohybovalo mnohem víc, např. 
papežští kolektoři.

S  kým se papežští vyslanci běžně 
potkávali?
 Jsou to kardinálové nebo kuri-
ální biskupové, pohybují se v  nejvyšší 
společnosti, potkávají se s  panovníky, 
jednají s  císařem a různými diploma-
ty. Zároveň se stávají součástí církevní 
správy. Když přijedou do nějaké diecé-
ze, v podstatě automaticky převezmou 
pravomoci biskupa.

 Mezi 13. a 16. stoletím platilo, 
že legát může soudit všechny záležitos-
ti v první instanci, tj. nahrazuje přímo 
řádného soudce, biskupa. Běžně by to 
ale dělat neměl, jelikož se jedná o bisku-
povu jurisdikci a každý biskup je zodpo-
vědný za věřící své diecéze. Ještě ve 13. 
století jsou o to velké spory. Argumen-
tace na druhé straně zněla, že papež je 
soudcem pro všechny, takže legáti měli 
de facto jeho pravomoc. Papeži prosadili 
centrální ovládání církve, díky čemuž le-
gáti narušovali fungování místní církev-
ní správy. V Uhrách dokonce královský 
dekret vystavený Vladislavem Jagellon-
ským v roce 1495 přímo říká, že žádné 
kauzy nemohou být souzeny legátem. A 
všechny, které jím aktuálně řešeny jsou, 
se mají vrátit příslušnému biskupovi. 
Toto pravidlo zrušil až tridentský koncil 
v půli 16. století.
 Prostřednictvím církevní správy 
mohou legáti zasáhnout leckoho. Mají 
k  nim přístup i obyčejní věřící: mohou 
je žádat o dispenze, absoluce, rozhřeše-
ní v různých kauzách. A nemusí přitom 
jezdit k papežské kurii až do Říma; je to 
levnější a dostupnější. Jeden popis legát-
ské kanceláře z roku 1471 zmiňuje, že se 
obyvatelé provincie stahovali k legátovi 
jako mouchy na med (kvůli nižším ce-
nám za vystavení příslušných listin). O 
padesát let později zase žádá polský 
král papeže, aby rozšířil pravomoci le-
gáta (který měl pravomoci pro Moskev-
sko) i na Polsko, aby nemuseli obyvatelé 
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jeho království jezdit do Říma nebo 
do Uher, kde pobýval jiný legát. 
S  jakým nejčastějším záměrem pa-
pež legáty vysílal?
 Jedna ze čtyř částí mé nové 
knihy se věnuje jejich nejběžnějším 
úkolům. Začal bych křížovou výpra-
vou. Už od té první, která byla or-
ganizována papežem Urbanem II., 
v  ní fungoval biskup jako papežský 
legát. V  15. století se toto téma ob-
novilo s příchodem Osmanských Tur-
ků na Balkán. Na základě dokumen-
tů se zdá, že téměř každý jel někam 
s  ideou křížové výpravy. I když pro 
ni nic nedělal, byla v pověřovacích lis-
tinách zmíněna, protože jistě dávala 
konkrétnímu legátovi či nunciovi ješ-
tě větší pravomoc. Ve jménu křížové 
výpravy můžete dělat leccos.
 Z  českých dějin známe dobře 
Giuliana Cesariniho, který organizo-
val boj proti husitům a pak zemřel u 
Varny, když organizoval boj proti Tur-
kům. Veškeré křížové výpravy proti 
husitům byly organizovány papež-
skými legáty. Zdá se, že na přelomu 
15. a 16. století se legáti posouvají 
z  role přímých organizátorů výprav 
do role organizátorů v  pozadí či 
pozorovatelů.
 Legáti byli též označováni za 
anděly míru. Měli se snažit o to, aby 
byl mír mezi křesťanskými vládci. Pa-
pež měl být především mírotvůrce a 
jeho legáti měli k míru přispět. I snaha 

o usmíření byla však často motivová-
na potřebou boje proti Turkům. Kaž-
dopádně legáti a nunciové se podíleli 
na mírových jednáních mezi polským 
králem a Řádem německých rytířů, 
mezi uherským a českým králem Ma-
tyášem Korvínem a jeho jagellonský-
mi i habsburskými nepřáteli.
 A konečně legáti se také stara-
li, jak jsem již zmiňoval, o fungování 
církve a řešili různé problémy spoje-
né s  její správou. Tak přinášeli např. 
reformy do uspořádání místní církve 
či jednotlivých klášterů, řídili koncily 
či synody, pokoušeli se o unii utrak-
vistů s  římskou církví, řešili spory o 
různá biskupství a tak podobně. 

Kdybyste měl porovnat papežské 
legáty a diplomaty jednotlivých 
království, jaké měli vůči sobě 
postavení?
 Legáti byli vždycky něco víc. 
Dnes říká diplomatický protokol, že 
když se sejdou všichni diplomaté se-
dící v ČR, nejvýznamnější je ten, který 
je služebně nejstarší. Ve středověku 
se řadili vždy dle významu těch, kte-
ří je vysílali. Zajímavě to řeší římský 
diplomatický protokol na začátku 16. 
století, který sepisoval papežský cere-
moniář Paride Grassi.
 Jednou jsem se dočetl o sporu 
mezi skotským a uherským králem, 
což mi přišlo podivné, neboť co by 
mohli mít oba za spory na takovou 
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vzdálenost. Pak jsem ale u zmiňované-
ho Grassiho nalezl, že se jednalo o spor 
o pořadí u papežského dvora; který ze 
dvou králů je významnější, toho vysla-
nec by si měl stoupnout dopředu.
Když se třeba legát de latere potkal 
s králem, mohl se král postavit napravo 
od něho, ale jen jednou, aby se nezdá-
lo, že panovník je významnější. A návod 
měli legáti i na to, jak se chovat v pří-
tomnosti jiných světských panovníků 
včetně císaře, jak je vítat, jak se v jejich 
přítomnosti účastnit liturgie apod. To 
je právě doba, kdy se stále více dbalo 
na správné provedení ceremoniálu, če-
muž byl přikládán velký význam právě 
ve vztahu k ostatním panovníkům. 

Nakolik úspěšní byli při vyjednává-
ních v jednotlivých oblastech Evro-
py nebo v  porovnání s  královskými 
diplomaty?
 Je vidět, že ani legáti s nejvyšším 
pověřením nebyli vždy úspěšní. Do čes-
kých zemí např. přijížděli legáti kardiná-
lové i nunciové, již se měli pokusit sjed-
notit církev; přivést utrakvisty zpět do 
jejího lůna. Nikomu se to nepodařilo. 
Ještě ve 20. letech 16. století píše jeden 
kardinál, že je to marné, protože je na 
všech stranách příliš mnoho osobních 
zájmů. V  instrukcích jinému kardinálu 
se zase píše, že nejproblematičtější je 
otázka majetku. Veškerý církevní ma-
jetek si rozebrali šlechtici a teď by vše 
měli vracet? S tím hnout nešlo.

Jaká je podoba papežského legátství 
dnes?
 Situace se hodně změnila v  16. 
století. Věnoval jsem se období mezi 
koncily a reformací, ale nezměnila to 
jen reformace. Měnil se celý systém 
evropské diplomacie. V 15. a 16. století 
se průběžně začínají objevovat stálí vy-
slanci. Hodně se tento systém rozvíjel 
během fungování Italské ligy. Stálí vy-
slanci jsou ideální pro udržování míru, 
protože mohou rychle reagovat. Na 
tento model přešla i papežská kurie.
 Už v  15. století jsou na evrop-
ských dvorech stálí nunciové. Od 30. 
let století následujícího je systém do-
pracován a dobře organizován. Když 
sídlil císařský dvůr Rudolfa II. v Praze, 
nunciové zde byli také. Od té doby vše 
funguje podobně. Diplomatičtí zástup-
ci jsou papežští nunciové v  jednotli-
vých státech a papežští legáti jsou ur-
čeni pro ceremoniální záležitosti. Když 
je někde královská svatba, korunovace, 
pohřeb apod., vyšle tam papež legáta. 
V  Praze funguje nunciatura nedlouho 
po založení Československa, ačkoli byly 
docela problematické vztahy Říma, pak 
Vatikánu a první republiky, jež byla vel-
mi antikatolická. Za komunismu nunci-
atura přestala fungovat a byla obnove-
na v roce 1990.





KOLIK JAZYKŮ ZNÁŠ…

Ze svého prvního studia na pražské filozofické fakultě 
zběhl na studia nizozemštiny, indonéštiny a malajštiny 
do Nizozemí. Studoval papuánské jazyky, pro jeden 
popsal celou gramatiku. Posledních několik let učil 
na vysoké škole v Singapuru. Na začátku zimního 
semestru však František Kratochvíl nastoupil na naši 
fakultu jako nový vedoucí katedry asijských studií. 
Jaké s ní má plány? Co mu v akademickém prostředí 
schází? A jak se vůbec vytváří gramatiky dosud 
nepopsaných a trochu pozapomenutých jazyků?

Text: Eliška Syrovátková
Foto: Gabriela Knýblová
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V kolika jazycích se vyznáte?
 Odborně ve třech papuán-
ských a v malajštině a trošku v jed-
nom čínském nářečí. Ale domluvit se 
je samozřejmě něco jiného.

Pro svou dizertaci jste si vybral 
papuánský jazyk Abui, kterým se 
mluví na ostrově Alor v Indoné-
sii. Vytvořil jste jeho gramatický 
popis, dokonce sepsal trojslovník 
abui-indonéština-angličtina. Ost-
rov Alor ale obývá jen nějakých 16 
000 lidí. Proč je podle vás potřeba 
se zabývat jazykem, který je rela-
tivně malý?
 Popis se dělá ze dvou důvodů. 
Jednak právě proto, že se o těch jazy-
cích nic neví a může se stát, že tyto 
jazyky budou úplně jiné, než jak do-
sud máme pojem, že jazyky fungují. 
Akademický důvod, proč se do tako-
vých popisů někdo pouští, je ten, že 
se na tom člověk naučí metodu, jak 
se má pracovat s jazykem od nuly, 
což se nám při češtině nestane. Tady 
už je spousta generací jazykovědců, 
kteří jazyk zkoumají a jeho problémy 
se zabývají, na určité věci už jsou tra-
diční pohledy, které jsou obecně bra-
né jako platné. A v obecné jazykově-
dě se tyto malé jazyky studují proto, 
protože si myslíme, že bychom mohli 
narazit na nějaká data, která neumí-
me vysvětlit, nebo je musíme vysvět-
lit takovým způsobem, že nám to 
zkomplikuje současnou teorii jazy-
ka a ukáže nám to, kde ta současná 

nefunguje. Všechno, co se obecně o 
jazyku ví, se tak popisem malých ja-
zyků ověřuje.

A druhý důvod, proč je potřebné 
popisovat malé jazyky?
 Druhý důvod je významný 
pro samotné mluvčí daného jazyka. 
Když mají jazyk zapsaný, tak z toho 
potom odvozují svá práva politic-
ká. V zemích, kde je hodně jazyků, 
je vždy alespoň jeden oficální nebo 
úřední. Jako jsme to měli v Česko-
slovensku – byli jsme dvojjazyčný 
federativní stát, oba jazyky byly po-
měrně zastoupeny jak v politice, tak 
v médiích a dokonce se slovenština 
a čeština vyučovaly na školách. Ale 
třeba němčina nebo polština a další 
menšinové jazyky tohle právo ne-
měly. No a ve státech, jako je třeba 
Indonésie, kde je přes 600 jazyků, je 
indonéština oficiální jazyk a potom 
je několik velkých jazyků s kulturní a 
historickou tradicí, které mají určitá 
regionální jazyková práva, jako tře-
ba javánština nebo balinština. Pak je 
ale spousta skupin, v nichž neexistu-
je žádné písemnictví, zvláště pokud 
mají těžkou fonologii. Ani nevědí, jak 
svůj jazyk mají zapsat. Třeba abui 
má tóny, ale indonéština ne, a pro ně 
je hrozná práce vymyslet, jak tóny 
zapsat, aby je šlo zpátky přečíst. A 
když nevědí, že se dá tón nějak za-
chytit, jelikož to v indonéštině nikdy 
neviděli, tak jim to komplikuje ces-
tu k lepšímu politickému postavení, 
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protože vlády obecně uznávají jazy-
ková práva, až když je jazyk popsa-
ný a jsou k němu nějaké materiály. 
Třeba slovník. Pak můžou vybrat ze 
slovníku nejjednoddušších sto slov 
a dát je dětem v první třídě do sla-
bikáře, aby se na nich učila abeceda. 
Když takové materiály chybí, nelze 
nic takového udělat a vláda či jaká-
koli jiná instituce má pak možnost 
argumentovat, že není dokázáno, že 
onen jazyk je jazyk, a nevznikají tak 
vůči institucím žádné nároky ve smy-
slu zajištění výuky. 

Takže tamní lidé chtějí, abyste je-
jich jazyky popisovali.
 Komunity, do kterých jezdí-
me, o naši práci stojí, protože tohle 
všechno vědí. V některých komuni-
tách tuto práci udělali misionáři tím, 
že přeložili Bibli a napsali katechis-
mus nebo životy svatých. Komunita 
je tímto uznávaná a sama o sobě i 
smýšlí tak, že už má nějaké písem-
nictví. U nás to bylo v podstatě stej-
né – Cyril s Metodějem nám do sta-
roslověnštiny přeložili Starý a Nový 
zákon a od toho se odvíjí veškeré 
slovanské písemnictví. A když už byl 
liturgický jazyk, kterým je možno 
rozmlouvat s Bohem, dá se použít 
i ke světským účelům a z toho pak 
vyrůstá jazyková národní identita. 
Politika a jazyk jsou vždy propojeny. 
Proto bych rád v budoucnosti udě-
lal slabikář pro abui, ale nejsem pe-
dagog, nemám patřičné vzdělání na 

vybírání nejvhodnějších slov pro uče-
ní se písma na zapisování vlastního 
jazyka, takže s tím budu potřebovat 
pomoci.

Jak vypadá práce při gramatickém 
popisu zcela neznámého jazyka?
 Sedím s lidmi a píšu si do 
sešitu. Protože tam nemám elektři-
nu, tak přepisuju texty a překládám 
slova, která ještě neznám. Pak si to 
vpisuju do své databáze a snažím se 
přijít na to, co znamenají jaké před-
pony. Ze stovek příkladů, které mám, 
odvozuji pravidlo, ale neznamená to 
ještě, že to pravidlo bude správné. 
Kdo se pak podívá na moje příklady, 
může to uchopit jinak, může to pře-
dělat, napsat jinou mluvnici. Proto 
zveřejňujeme celou databázi, kte-
rou tvoříme. Nejsem rodilý mluvčí 
a nemám konečnou autoritu v tom, 
jesli jsou příklady správné a vhod-
né. V souboru dat tedy musím mít 
uklizeno, musím se v tom vyznat a 
musím v nich mít nejlépe reprezen-
tativní vzorek řeči. Takže doktorandi 
stráví čtyři roky života tím, že jedou 
k nějaké skupině hovořící jazykem, 
který není popsaný vůbec nebo jen 
maličko, tento jazyk se učí a vrací se 
s hustě popsanými sešity.

Abui byl před Vaším příchodem ně-
jak zapsán?
 Ne, neměli nic. Před šedesá-
ti lety nemluvili ještě ani indonésky 
nebo malajsky. Na abiu teď děláme 
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slovník způsobem, jakým jej dělal 
Dobrovský. Sbíráme podklady o slo-
vech, která by měla být zařazena, 
sbíráme texty a z nich si vypisujeme 
slova a jejich odvozeniny. Něco ta-
kového je práce na celý život. Dělá-
me to jako skupina během několika 
týdenních setkání. Máme asi třicet 
starých lidí, kteří dostanou k vypl-
nění kartičky, kam zapisují slova, u 
kterých ještě i odpovídají na různé 
otázky.

Tím myslíte rodilé mluvčí?
 Ano. V současné chvíli sepisu-
jeme slova podle významových do-
mén. Když chcete, aby vám lidi po-
mohli zmapovat všechny významy 
v jazyce, tak se to nedá dělat podle 
abecedy. Když vám řeknu, abyste vy-
jmenovala co nejvíc slov na B, tak mi 
jich vyjmenujete málo a bude vám 
dlouho trvat, než si vzpomenete na 
další. Proto se to dělá přes význam 
– udělá se ontolgie začínající třeba 
slovem nebe a mluvčí sepíšou všech-
na slova související s oblohou. Paměť 
funguje daleko lépe, když pracuje 
s asociacemi. Navíc to rodilí mluv-
čí nedělají nikdy sami, povídají si o 
tom ve skupinkách, pak slova znovu 
projdou, přeloží do malajštiny a ta se 
musí přeložit ještě do angličtiny. Tak-
to jsme v 30 lidech posbírali během 
14 dnů asi 20 000 slov.

A jakým způsobem svůj jazyk 
zapisují?

 Jsou zvyklí psát malajštinou, 
ale každý svůj jazyk píše trochu ji-
nak, dokonce i jinak rozdělují slo-
va. Nemají zkrátka žádná pravidla 
pravopisu. Proto je pak otázka, co s 
tím. Jestli to nechat tak, ať si každý 
píše, jak chce, ale s vědomím toho, že 
dětem ve škole se to při učení musí 
nějak vysvětlit, nebo udělat pravidlo, 
ale pak je nebezpečí, že s ním mluv-
čí nebudou souhlasit, protože každý 
bude zvyklý psát podle sebe.

Vy sám jste v jazyce zastáncem 
čeho, aby se v jeho užívání nechala 
volnost, nebo se naopak nastolila 
pravidla?
 Já jsem zastánce svobody 
mluvčích. Aby si to rozhodli sami, to-
hle je jejich volba.

Jak je časté, že si tyto materiály 
tvoří sami rodilí mluvčí?
 Málo. Ti lidé musejí být vzdě-
laní, musí vědět, jak vůbec na to. 
Pracoval jsem třeba s pánem, který 
chtěl být učitelem, ale nebylo mu to 
umožněno z politických důvodů. Měl 
základní náboženské vzdělání jako 
katecheta a věděl, jak je písemnictví 
důležité. Koupil jsem mu psací stroj 
a on mi sepsal svůj vlastní slovník. 
Psal ho jinak, než jsme zvyklí, a psal 
tam hlavně přísloví a víceslovná po-
jmenování. Také jsem potkal pána, 
jemuž velmi záleželo na tom, aby do 
jeho jazyka, kterým mluví snad jen 
500 lidí, byly přeloženy části Bible. 
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„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.“

Obecně na takové lidi často nenara-
zíte, maximálně mezi starými pány, 
písmáky, kteří si uvědomují, že s nimi 
jejich vlastní jazyk zřejmě vymizí, po-
kud nenajdou způsob, jak jej ucho-
vat. Proto ho chtějí zapsat.

Teď bychom mohli odhlédnout od 
Vaší práce lingvisty a podívat se 
více na Vaši práci nového vedou-
cího katedry asijských studií. S 
jakou vizí pro katedru jste na ni 
nastupoval?
 Vize jsou krátkodobější a 
dlouhodobější. Momentálně kvůli 
novému akreditačnímu zákonu pře-
pracováváme koncepci všech oborů 
a já bych chtěl, aby u nás byla vý-
uka určitým způsobem sjednocená, 
aby absolvent asijských studií měl 
schopnosti a vědomosti srovnatelné 
u všech oborů. Chceme, aby měl i ur-
čité povědomí o ostatních oborech, 
proto přidáváme do učebního plánu 
společný základ v jazykovědě, v lite-
rární vědě a historii. Student tedy 
bude mít obecný pojem o historii vý-
chodní a jihovýchodní Asie, jaké jsou 
souvislosti a jaké vztahy mají jed-
notlivé země mezi sebou. Což mají i 
jazyky, některé byly historicky velice 
důležité a ovlivňovaly ostatní – čín-
ština ovlivnovala korejštinu, japon-
štinu, malajštinu, všechny jazyky na 
jihu a velmi i vietnamštinu. Potřebu-
jeme něco vědět o tom, jak tyto jazy-
ky fungují strukturně, a každý, kdo 
studuje obor na asijských studiích, 

by měl mít obecný pojem o jazyko-
vých rozdílech. Že se třeba jinak vy-
jadřuje časové konání dějů a daleko 
podrobněji řeší zdvořilost, že je více 
způsobů vyjádření toho, na co máme 
v češtině tykání a vykání. Zkrátka by 
tam měl být určitý společný základ.
Nová akreditace navíc umožňuje 
definovat studium jako jednoobor, 
major nebo minor, a z korejštiny 
nebo indonéštiny se nám zdá, že je 
zájem o kombinaci s nějakým mino-
rem, což umožní uchazeči obhájit 
jak pro sebe, tak pro svou rodinu, 
proč studuje jazyk, který je tak da-
leko. Máme cestovní ruch, máme 
hospodářskou praxi, ale jsou další 
možnosti – překladatelství, socio-
logie, antropologie. Rád bych, aby 
se rozšířila kombinovatelnost. Když 
se všechny obory nastaví podobně, 
bude i pro studenty jednodušší se v 
tom vyznat.

A dlouhodobé vize?
 Velký problém je financování 
ze strany vlády – školství je nezisko-
vá část společnosti a nedá se řídit 
jako firma, protože nejde o zisk, ale 
o kvalitní vzdělávání a výzkum. Po-
třebujeme magisterské a doktorské 
studium, které běží pravidelně a kde 
se vyškolí další generace lidí. Ti pak 
budou na univerzitě pracovat po 
nás. To zatím na naší katedře moc 
nebylo a katedra to buduje, máme 
dva filologické doktoráty. Není taky 
úplně jasné, a to je dlouhodobý 
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problém, jakým způsobem by se bě-
hem akademické dráhy měl vyvíjet 
lektor, jak by se s ním mělo pracovat, 
aby se posouval dál ve své odbor-
nosti. Kdyby měl pořád jen učit, tak 
si myslím, že ho to za chvíli přestane 
bavit. U asistentů a výš je to poměr-
ně jasné – měli by dělat výzkum a 
svoji znalost aktualizovat, aby to, co 
učí, byla současná věc, kterou znají 
a obhájili si ji na konferencích nebo 
v odborných publikacích prochá-
zejících recenzním řízením. To není 
věc, kterou vedoucí katedry uřídí. 
Vedoucí katedry je zahradník, který 
hlínu okopává, ale úroda závisí z vět-
ší části na počasí a ne na zahradní-
kovi. Ono se i říká, že líný sedlák má 
největší brambor. Není úplně jasné, 
jak má člověk podporovat kreativitu. 
Lidé by měli mít svobodu a příleži-
tost třeba pravidelně jednou za tři 
roky půl roku neučit, mít možnost se 
zavřít na chatu, odjet do Japonska, 
prostě si sednout a psát knížku, člá-
nek nebo překládat básničky. Potom 
se něco urodí. Vidím svoji funkci ve 
vytváření příležitostí, to znamená, 
že já záhonek okopu a pak na něj 
něco zasadí další člověk, jeho duše a 
kreativita zapůsobí spolu s počasím 
a buď nám tam něco vyroste, nebo 
nevyroste. Bádání nikdy nezaručuje, 
že přijde výsledek nebo úspěch, na 
spoustu věcí se přišlo náhodou a člo-
věk, který na to přišel, si to v tu chvíli 
stejně neuvědomoval. Málokterý ob-
jev je vědomý a úplně naplánovaný. 

Vyhodnocování kvality objevu je v 
tom, zda přetrvává v čase, jestli si ho 
lidi všimnou, zda ho potom používa-
jí. Takže vážit se dá, ale některé části 
úrody déle zrají, jako víno. Pochopi-
telně jsou základní pravidla, kterými 
se řídíme, ale je to věc, co nemůžu 
dělat sám. 

Jak se to dá na katedře dělat?
 Teď například vytváříme 
něco jako radu ze starších a habili-
tovaných členů katedry, ti všichni se 
budou podílet na vyhodnocování. 
Starší akademik by měl mít kolem 
sebe okruh studentů, se kterými on 
nebo ona pracuje, radí jim a v jejich 
vývoji je řídí a pomáhá jim. Náš pro-
blém je v tom, že tu máme generač-
ní mezeru, protože jsme mladá ka-
tedra – nemáme profesory a skoro 
nikoho staršího, kdo nám radí, jak 
tohle dělat. Já jsem dosud vždycky 
byl na univerzitách, kde jsme měli 
akademickou generační posloupnost 
nepřerušenou. Vždy měl člověk ale-
spoň jednoho nebo dva starší školi-
tele a třeba i školitel školitele, kteří 
se o něj starají, pečují a s věcmi mu 
radí. V podstatě se tímto způsobem 
radím se svými školiteli doteď – jak 
mám určité věci řešit, jak je mám dě-
lat a jak moc se mám čím strachovat 
nebo ne. Nám taková posloupnost 
chybí a musíme ji vytvořit, vytvo-
řit kontinuitu oboru, aby péče o 
naše akademické potomky, co jsou 
kolem nás a přijdou po nás, byla 
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zabezpečena. To je celá idea garanta 
oboru. Je to ohromně důležitá věc, 
ale Univerzita Palackého má někte-
ré obory a katedry nové, tím pádem 
je tohle naše nejzranitelnější místo. 
Když posloupnost není, je to těžší. 
Pak musí být buď velice kvalitní a 
detailní pravidla, postupy, pravidel-
ná vyhodnocování a spousta štěstí, 
aby se přišlo na nedostatky, anebo 
musí být ten dohled odjinud. Dnes 
to tak funguje ve vědeckých radách, 
tam zasedají odborníci z jiných insti-
tucí a dohlíží, jestli naše akademická 
tradice nebují k nějakému šarlatán-
ství. Akademický svět takto soudrží.

Vy se tedy o těchto věcech musíte 
radit se svými školiteli, kteří jsou z 
jiného prostředí?
 Ano, protože já nejsem z čes-
kého akademického prostředí. Začal 
jsem s filozofickou fakultou v Praze 
po gymnáziu, ale tam jsem nedo-
studoval, odešel jsem studovat do 
Holandska. A blízký pracovní vztah 
se nevytvoří tím, že někoho potkám 
na konferenci a zajdu s ním na kafe. 
Takové rady přijmete jen od někoho, 
kdo už je prověřený, kdo už vám radil 
mnohokrát, protože riziko na sebe 
potom berete vy. Vůbec nezáleží na 
tom, kde ti lidi na světě jsou, máte 
jich jenom několik. Proto se obracím 
na ně. Taky proto, že tady bohužel 
nade mnou není žádný šedesátiletý 
profesor, který by mi řekl, co dělám 
špatně a občas mi domluvil. Jsem v 

pozici, kdy musím akademickou tra-
dici našich asijských oborů pomáhat 
budovat a to je úplně upřímně moje 
největší starost.
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 Někdo rád divadlo, jiný 
zas malbu. Ať už se řadíte ke 
kterékoli ze skupin nebo dává-
te přednost vůni inkoustu, ne-
měli byste minout dům č.p. 42 
na Dolním náměstí. Za přispění 
místních a s  pomocí přátel zde 
vznikla unikátní platforma pro 
umění. O znovuotevřeném Di-
vadle na cucky jsme si povídali 
s jeho ředitelem Janem Žůrkem.

Nacházíme se v nově zrekonstruo-
vaném prostoru na Dolním náměs-
tí 42. Co zde vzniklo? 
 Jsme v  kulturním centru vy-
budovaném Divadlem na cucky se 
záměrem být otevřenou platfor-
mou pro umění a pro setkávání lidí. 
Součástí centra je proto kavárna, 
galerie, knihkupectví, divadelní sál 
a zkušebna, v níž probíhá řada vzdě-
lávacích aktivit. Vzhledem k  tomu, 

Umení všem

Text: Robert Jaworek
Foto: Jan Procházka





že se nacházíme na Dolním náměstí, 
jsme v  přímém kontaktu s  každo-
denním děním města.

Co vše máš na starosti jakožto ře-
ditel divadla? Kdo se stará o galerii 
a vaše další aktivity?
 Jsem šéfem neziskové organi-
zace DW7, která provozuje celý ten-
to prostor a zároveň pořádá festival 
Divadelní Flora. Každá z aktivit, kte-
ré zde probíhají, má svého hlavního 
koordinátora. Galerie XY navazuje 
volně jak na výstavní aktivity, jež 
jsme měli na Wurmovce, tak na akti-
vity olomouckých nezávislých galerií, 
jejichž kurátoři se zde střídají v kon-
cipování programu. Např. Monika 
Beková, naše bývalá hlavní kurátor-
ka Galerie W7, zde nyní koordinuje 
výstavní aktivity a je naší domácí 
galeristkou.
 Dále je zde spousta vzdělá-
vacích aktivit, které většinou úzce 
souvisí s  divadlem, ale směřují i do 
dalších oblastí umění. Hlavní koordi-
nátorkou tohoto programu je Jana 
Jurkasová, která skládá program pro 
děti a má na starosti letní divadel-
ní tábor. Krom toho budeme oteví-
rat dětské studio, což bude obdoba 
dramatického kurzu, ovšem ten náš 
bude specifický tím, že bude pro-
bíhat v  prostředí umělecké institu-
ce. Lektorkou dětského programu 

je primárně Jana, zveme ale také 
umělce, s  nimiž běžně spolupracu-
jeme. Jsou to lidi působící napříč 
obory: Petr Jakšík je architekt, On-
dra Jiráček herec, který zároveň učí 
na JAMU akrobacii, a takto bychom 
mohli pokračovat dál a dál… 

V ideálním případě k vám tedy při-
jde celá rodina, rodiče dají své děti 
do studia a sami si koupí knihu, kte-
rou si následně přečtou v kavárně, 
a večer všichni společně zhlédnou 
divadelní představení...
 Zatím pouze v ideálním scé-
náři, protože jednotlivé světy se 
zase tolik nepropojují. Usilujeme 
však o to, aby se to dělo. Snažíme 
se být platformou pro mezigenerač-
ní setkávání, abychom byli otevřeni 
opravdu všem generacím. Již rok a 
půl vedeme dramatický kurz SENior, 
který v  současné době funguje pro 
tři skupiny. Senioři dochází jednou 
týdně a zkouší si divadlo pod vede-
ním našich herců. Je to pro ně místo 
setkávání, v němž se postupně tvoří 
komunita.

Nově je součástí Divadla na cucky 
knihkupectví Litrshop, mohl bys jej 
přiblížit?
 Bylo otevřeno jako poslední 
součást kulturního centra. Nápad 
mít v  divadle knihkupectví vznikl 
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z  několika impulsů. Jednak je např. 
v  německých divadlech běžné, že si 
v nich koupíte výborné monografie 
o režisérech či autorech. U nás to 
většinou schází. Druhým impulsem 
bylo, že jsme chtěli prodávat celý 
den vstupenky do divadla, ale přišlo 
nám nelogické, aby zde seděl někdo 
jenom kvůli tomu. A nejpodstatnější 
bylo, že Nela Klajbanová, která po-
slední tři roky pořádala ve Wurmově 
ulici knižní veletrh LITR, snila o tom, 
že by se její aktivita přetavila v něco, 
co by ve městě zanechávalo stálou 
stopu. Sortiment, který bývá na 
veletrhu k mání, je nyní zde. Proza-
tím má obchod omezenou otevírací 
dobu – ve všední dny odpoledne –  a 
nabízí krom nejrůznějších publikací 
také grafiky a tisky, přáníčka a vše, 
co má kvalitní vizuální složku.

Bývalé čtyři roky jste sídlili ve Wur-
mově ulici. Co bylo impulsem pro 
změnu místa?
 Hlavním impulsem byla nevy-
jasněná budoucnost domu, v  němž 
jsme působili. Navíc jsme se dostali 
do fáze, kdy máme hodně aktivit a 
značnou zodpovědnost vůči našemu 
publiku a komunitě. Chtěli jsme pro-
to investovat energii do kroku, který 
nás posune dál. Ve chvíli, kdy jsme na 
Wurmovce postrádali jistotu, začali 
jsme hledat nové místo. Celý rozsáh-
lý projekt rekonstrukce začal tím, že 
jsme našli velmi vstřícného majitele 

domu, v němž se nyní nacházíme. 

Na rekonstrukci a vybavení nových 
prostor jste potřebovali získat přes 
dva a půl milionu korun. Nebylo 
již toto samo o sobě riskantním 
krokem?
 V určitém momentě již neby-
lo cesty zpět. Bylo nutné vše poctivě 
dotáhnout do konce. Ten moment 
přišel ve chvíli, kdy jsme projekt skr-
ze média vypustili na veřejnost a mě-
síc na to spustili kampaň na Hithitu. 
Ta byla úspěšná a kromě více než půl 
milionu vybraného formou darů se 
postupně přidali také Olomoucký 
kraj, Statutární město Olomouc i 
řada soukromých společností.

Kdy tě poprvé napadlo založit 
vlastní divadlo?
 Ještě před tím, než jsem za-
čal studovat divadelní vědu na filo-
zofické fakultě, jsme založili Divadlo 
na cucky jako volnočasový kroužek 
při Domě armády. Později jsme stáli 
u oživení kulturních aktivit v Umě-
leckém centru Univerzity Palackého 
– tehdy pod hlavičkou Divadla Kon-
vikt. Celou tu dobu jsme de facto 
hledali správný model; čím chceme 
být a co chceme dělat. Na začát-
ku jsme byli parta lidí, která chtěla 
dělat vyhraněné a experimentující 
divadlo. Postupně jsme se vyprofi-
lovali do kulturní instituce sledující 
různé umělecké obory a sloužíme 
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poměrně širokému spektru návštěv-
níků. Přistupujeme k nim ale svou 
cestou a snažíme se hledat nové způ-
soby komunikace.

Čím se odlišujete od ostatních olo-
mouckých divadel?
 Každá z  olomouckých di-
vadelních scén má jiného diváka. 
K nám přicházejí ti odvážnější, kteří 
mají chuť zkoušet nové věci a nebojí 
se experimentu či aktuálních témat. 
Zároveň se v poslední době výrazně 
otevíráme mladému publiku. Takže 
například inscenace jako Ole je frajer 
nebo MATE tematizují problémy nác-
tiletých a dvacátníků.

Pravidelně uvádíte poměrně dost 
hostujících představení, co máte 
v plánu na tuto sezonu?
 Naší ambicí je uvést každý 
měsíc inspirativní umělce z  Česka i 
zahraničí. Sledujeme současnou scé-
nu českého nezávislého divadla, jez-
díme pravidelně na festivaly a pre-
miéry. Tuto sezonu uvedeme mimo 
jiné představení herečky a režisérky 
Ivany Uhlířové, které hraničí s  roz-
hlasovou hrou, Podezřelý je Kamil. 
Dále to bude např. česko-slovensko-
-maďarská koprodukce Potmehúd 
reflektující s  nadhledem nacionalis-
tickou vlnu rezonující nyní ve středo-
evropském prostoru.

A jaké vlastní inscenace chystáte? 

Kterých si ceníš nejvíce?
 V  roce 2018 budeme mít tři 
premiéry. Dvě z nich má na starost 
umělecká šéfka souboru Silvia Voll-
mannová, jednu hostující mladý 
a oceňovaný režisér Michal Hába. 
Bude pracovat formou dokumentár-
ního divadla na příběhu Jana Opleta-
la. Rodák z nedalekého Nákla se tak 
dostane na jeviště Divadla na cucky.
Nejúspěšnější inscenací našeho stá-
vajícího repertoáru je MATE, se kte-
rou jsme v posledním roce navštívi-
li řadu festivalů a hráli jsme ji také 
v  pražském Paláci Akropolis. Mám 
velikou radost, že divadlo začalo 
v poslední době opět jezdit a prezen-
tovat se mimo region.
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