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Není náhoda, že nové číslo Act Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, které 
čtenář dostává do rukou, obsahuje rozhovor právě s docentem Petrem Charvátem, pracov-
níkem Katedry antropologických a historických věd FF ZČU a předním českým archeolo-
gem, antropologem a orientalistou, který nedávno oslavil významné životní jubileum. Té-
mata, kterými se pan docent badatelsky zabývá, nám připomínají nejen pomíjivost věcí 
pozemských, ale také malichernost a nicotnost různých velkých „témat”, „diskuzí”, „sporů” 
a „pohoršení”, kterým v zaslepenosti přítomným okamžikem přikládáme takovou váhu. Do-
cent Petr Charvát se věnuje mimo jiné starověkým civilizacím, které dosáhly velikosti nikoliv 
pouze proto, že po sobě zanechaly monumentální památky, ale především z důvodu, že do-
kázaly poprvé uchopit, formulovat a položit zásadní otázky po smyslu lidské existence. 
Otázky, při jejichž řešení jsme v žádném případě nepokročili, ale které – na rozdíl od našich 
předchůdců – naopak marginalizujeme a vytěsňujeme z našich životů. Acta Fakulty filozo-
fické Západočeské univerzity v Plzni tentokrát nabízejí exkurz do starého Egypta, Palestiny, 
Sýrie, světa islámu, Jeruzaléma či až na Dálný východ. Doufáme, že v něm čtenář nalezne 
nejen ponaučení, ale také úlevu od občasné bezútěšnosti dnešních dní. 

Podle jednoho čínského přísloví když malí muži začnou vrhat velké stíny, zna-
mená to, že se blíží soumrak. Co jiného nás může napadnout při pohledu na patafyzický 
chaos zachvacující za vydatné pomoci zlomyslných médií současný akademický prostor? 
Znamená to, že poslední asyl, naděje, že v dnešním světě ještě existuje výspa zdravého ro-
zumu a morálních zásad, padla? Ujal se snad vlády Otec Ubu? Kde je osobnost, která by tak 
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jako kdysi (ve zcela jiné souvislosti) zvolala s Voltairem: „Zničte hanebnost!” Dobrá zpráva 
je, že takový muž existoval. Špatná, že zemřel již v roce 1936. Jmenoval se Gilbert Keith 
Chesterton a byl to významný anglický spisovatel. Katedra antropologických a historic-
kých věd FF ZČU mu ve spolupráci s doktorem Janem Lukavcem, autorem zajímavé knihy 
o Chestertonovi, věnovala na jaře 2009 jednodenní odborné symposium. Dva z přednese-
ných příspěvků byly zařazeny do Act Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 
jako samostatné studie.

Přejeme čtenářům Act Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni po-
klidné soustředění při četbě našeho periodika a doufáme, že nám i nadále zachovají svoji 
věrnost.

V Plzni 27. 10. 2009  Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.
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