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Kazachstán, snad ještě větší nezná-
má než Ázerbájdžán. Devátá největší 
země světa, země Kazachů, svobod-
ných jezdců, táhnoucí se od výcho-
doevropských stepí a Kaspického 
moře na západě po pohoří Altaj a Ťan
-Šan na východě, na samém severu 
pokrytá lesy Sibiře, ve svém středu 
a na jihu rudými písky Kyzylkumu.  
Země, kterou procházely dějiny. Zřej-
mě právě odtud, ze středoasijských 
stepí, se vydali naší předci před tisí-
ciletími na dlouhý pochod na západ, 
aby se napříště stali vládci Evropy  
a vytvořili civilizaci, o níž dnes 
hovoříme jako o euroatlantické.  
Na počátku 13. století kazašské kme-
ny „splynuly“ s Čingischánovými hor-
dami, a již roku 1241 se s nimi a jejich 
koňmi ne většími než velký pes, jak 
líčí kronikář, setkáváme u nedaleké 
dolnoslezské Lehnice, kde na hlavu 
porážejí rytíře vratislavského, kra- 
kovského a velkopolského, knížete 
Jindřicha II. Pobožného. Konečně 
do stejné doby je tradován i příběh 
o štramberských uších. Ale i Kaza-
ši mají své příběhy, jako třeba ten,  
že každý chlapec vyšší vozu byl v ča-
sech hordy sťat, neboť by jej mongol-
ský koník neunesl, a muž, který ne-
válčí v sedle, nemá žádnou cenu.  

Ale zpět do Kazachstánu. Díky 
podpoře Ministerstva zahraničních 
věcí České republiky a na pozvání 
několika kazašských univerzit jsme 
8. června vyrazili z Ostravy na ví-
deňské letiště, abychom po více než 
šesti hodinách letu přistáli v hlavním 
městě Kazachstánu. Astana se sice 
tímto titulem pyšní teprve od roku 
2007 a za to doslova a do písmene, 

neboť překlad názvu města z kazašti-
ny do češtiny neznamená nic jiného 
než „hlavní město“. Již na letišti bylo 
zřejmé, že zvěsti, které Kazachstán,  
a zejména pak Astanu, před naším od-
jezdem předcházely, rozhodně nelha-
ly. Země oplývající snad vším nerost-
ným bohatstvím světa již při prvním 
kontaktu deklarovala svůj značný po-
tenciál. Uznávaný japonský architekt 
Kishó Kurokawa, jeden ze zakladatelů 
architektonického metabolismu, na-
vrhl prosklený pavilon s dominantní, 
sklokeramickou zelenou kopulí v du-
chu koncepce, která se proplétá jako 
Ariadnina niť celou moderní Asta-
nou. Osmiproudový bulvár lemovaný 
vzrostlými stromy, které dnes najde-
me na místech, kde dříve stěží rostla 
jen tráva, nás zavedl do takřka milio-
nové Astany. Mramor a kov, sklo a zla-
to, ale především zeleň a voda, to jsou 
atributy, které vtiskli městu do vínku 
Norman Foster, Kishó Kurokawa ad., 
a díky nimž je městu nikoli náhodou 
přezdíváno Dubaj východu. Na cen-
trálním pěším prospektu táhnoucím  
se od prezidentského paláce po vy-
hlídkovou věž Bayterek a možná ještě 
dále najdeme zastoupení snad všech 
světových bank, módních salónů  
a klenotnictví. A ve stejném duchu 
byla pojata také výstavba astanských 
univerzit.   Obchodní centrum Chán Šatyry architekta Normana Fostera   Foto: archiv autora

Náměstí na hlavním prospektu (v průhledu Bayterek)       Foto: archiv autora
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V oblasti klasického vzdělávání mů-
žeme za nejvýznamnější z nich bezpo-
chyby považovat Euroasijskou národ-
ní univerzitu L. N. Gumiljova, kam 
jsme také po návštěvě české ambasá-
dy zamířili. Architektonická inspira-
ce ruským klasicismem, tolik patrná  
na všech budovách vzdělávacích in-
stitucí od Helsinek po Vladivostok,  
se zde prolnula s astanskou „mo-
dernou“.  Vestibul rektorátu sloužící 
současně jako předsálí univerzitního 
muzea přestavuje návštěvníkovi ne-
jen dějiny města a univerzity, ale také 
úspěchy zdejších studentů a pedagogů 
ze všech oblastí vědy a umění. Dodnes 
vzpomínám na modely jezdeckých 
hrobů či věrné kopie zlatých zbro-
jí, které zdejší archeologové odkryli  
v kazašské stepi, a jejichž originály 
jsou uloženy v Národním muzeu Ka-
zachstánu v Almaty. Rovněž setkání 

Spíše než se supermarkety jsme se zde 
setkali s jednopodlažními prodejna-
mi potravin typu „Hruška“, s krámky 
s nejrůznějším zbožím, stánkovými 
prodejci čerstvého ovoce a zeleniny  
a nechyběla ani stylová bavorská re-
staurace s vlastním pivovarem. Není 
bez zajímavosti, že v katastru Ce-
linogradu se nachází také nejstarší 
muslimský hřbitov na území Kazach-
stánu, v jehož areálu najdeme hroby  
až z 16. století. 

Každá země má svá specifika. Ne-
budu prozrazovat ta Kazašská, kte-
rá často vyplývají ze skutečnosti,  
že zdejší majoritní společnost přistou-
pila k urbariálnímu způsobu života  
až v historicky velmi nedávné době. 
Jednu zajímavost si ale v souvislos-
ti s Astanou neodpustím. Zažil jsem 
na vlastní kůži již nejedno orientální 
město a pohybovat se v nich má vždy 

s vedením univerzity, zastoupeným 
prorektorkou, prof. Šolfan Kuzarov-
nou Žalkynbekovou, jehož se zú-
častnili také děkani všech fakult ko-
respondujících s našimi studijními 
programy, probíhalo velmi korektně  
a přátelsky. Zájem byl zejména o spo-
lupráci na poli vědy a výzkumu, publi-
kačních reciprocit a výměny pedago-
gů i studentů, zejména doktorandů. 
Jednání byla uzavřena následujícího 
dne podepsáním bilaterální smlouvy 
mezi oběma institucemi. 

Z pobytu v Astaně rovněž nelze 
nezmínit návštěvu „starého“ města, 
bývalého Celinogradu, spojeného mj.  
se jmény N. S. Chruščova či L. I. Brež-
něva. Reálně socialistické sídliště  
v mnohém připomínající Porubu či Ha- 
vířov bylo na rozdíl od moderní As-
tany, kde bylo lidí spíše poskrovnu, 
dynamicky pulzující městskou částí. 
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Vyhlídková věž Bayterek slavného britského architekta
Normana Fostera             Foto: archiv autora

Chán Šatyry, interiér              Foto: archiv autora
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své kouzlo. A Astana rozhodně nezů-
stala pozadu za mými očekáváními. 
Pomineme-li MHD a několik málo 
vozů běžné taxislužby, je dominantním 
způsobem dopravy ve městě něco jako 
taxislužba příležitostná. Systém je vel-
mi jednoduchý, stojíte u silnice a začne-
te mávat, po několika sekundách zasta-
ví auto a vy řeknete řidiči, kam chcete 
jet a kolik nabízíte (taxu odhadnete  
na základě vzdálenosti ± 100 tenge, tj. 
10 korun), řidič většinou souhlasí a vy 
si můžete během cesty poslechnout  
z rádia nějakou pěknou ruskou nebo 
kazašskou písničku, ti šťastnější zají-
mavý příběh z dopravcových úst.

A právě s takovýmto příležitostným 
dopravcem jsme se po třech dnech 
vydali zpět na letiště, abychom po-
kračovali do dalšího cíle naší cesty 
vzdušnou čarou asi 700 km vzdálené 
Kostanaje.  

Aleš ZÁŘICKÝ
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Návštěvou Filozofické fakulty Ostrav-
ské univerzity zahájila dne 3. 7. 2014 
velvyslankyně Polské republiky v Praze, 
paní Grażyna Bernatowicz, dvouden-
ní návštěvu severní Moravy a Slezska.  
Na katedře slavistiky FF OU se paní vel-
vyslankyně setkala s děkanem FF OU 
prof. Alešem Zářickým, děkanem PdF 
OU doc. Tomášem Jarmarou, předsedou 
Kongresu Poláků v ČR Józefem Szymecz-
kem a představiteli oddělení polonistiky 
katedry slavistiky. Paní velvyslankyně  
se zajímala zejména o aktuální stav  
a perspektivy studií na filozofické fa-
kultě a o spolupráci pedagogů a vědec-
kých pracovníků s partnery v Polsku, jež  
se na FF OU rekrutují zejména z řad 
historiků, filozofů a filologů. Ocenila 
především roli Generálního konzulátu 
Polské republiky v Ostravě, s nímž kate-
dra slavistiky dlouhodobě spolupracuje. 
Oddělení polonistiky FF OU zastává – 
slovy paní velvyslankyně – významnou 
funkci jednoho ze zprostředkovatelů 
zahraniční spolupráce a popularizátora 
polského jazyka a  kultury v regionu.

Jiří MURYC

Stará Astana, dříve Celinograd            Foto: archiv autora

Velvyslankyně Polské republiky navštívila FF OU

Velvyslankyně Polské republiky, paní Grażyna Bernatowicz 
Foto: archiv autora
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