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Podzimní Aspekt roku 2015 otevírá
témata, která jsou podstatná pro fakultu a univerzitu, ale rovněž poodkrývá problémy, které hýbají celou
Evropou. Univerzita Palackého, a její
Filozofická fakulta zvláště, se musí
soustavně věnovat otázce uprchlíků.
Ukazuje se, že středo a východoevropské společnosti trpí značnou netolerancí k imigrantům a nezájmem
o konflikty v dalekém, ba dokonce
blízkém okolí. S ohledem na dějiny
našeho regionu je tento postoj dosti
nepochopitelný a akademická půda
by měla měnícímu se světu věnovat
velkou pozornost. Je vynikající, že
UP nejen kultivuje diskusi, ale přímo
pomáhá uprchlíkům v terénu. Rozhovor s Ivanou Častulíkovou ukazuje, že FF UP sleduje mezinárodní
otázky také v rámci simulace jednání
OSN, tedy v nejprestižnější studentské konferenci tohoto typu na světě.
Síla naší fakulty do značné míry vězí
v pěstování pestré palety filologií,
včetně ukrajinské. Právě znalost jazyka a kultury společnosti přibližuje
jemné zákruty jiných kultur a činí ji
vyspělou. Ovládání např. ukrajin-

štiny zřetelně demonstruje, nakolik
jsou nynější politické výlevy o nepotřebnosti filozofických fakult hloupé. Bez boření jazykových bariér by
český průmysl neprodal ani nýt či
kapku řepkového oleje. Proto musí
FF UP nejen vytrvat a nabízet tradiční obory, ale přicházet i se snovými
impulzy a směry, ať už se jedná třeba
o arabštinu nebo mezinárodní bezpečnost. Je již dobrou tradicí Aspektu uvádět ve známost osobnosti fakulty a jsem rád, že se jeho čtenáři
mohou seznámit s duší katedry historie Martinem Elblem či novopečenou docentkou dějin umění Janou
Zapletalovou. Podzimní Aspekt čtete v době, kdy fakulta zažívá velkou
změnu: na několik semestrů opouštíme jádro fakulty – Křížkovského
10. Mnohé z nás může jímat nostalgie a stesk, ale než doroste jedna
studentská generace, bude hlavní
sídlo FF UP v novém. Měníme, abychom uchovali! Uchovali vzdělanost,
předávání zkušeností a toleranci.

Krásný podzim celé akademické obci
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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Jana Zapletalová je, co do počtu RIV bodů, nejúspěšnější akademičkou filozofické fakulty a nově také
údajně nejmladší docentkou dějin umění v České
republice. Nad šálkem horké kávy jsme si povídali
o jejím současném výzkumu, ale i plánovaném přechodu Alp.
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Vaší specializací je italské barokní malířství. Nakolik ovlivnili italští malíři moravský region
v období baroka?
Velice. Věnuji se této problematice již více než deset let a přibližně pět let se soustřeďuji na působení umělců od lombardsko-ticinských
jezer ve střední Evropě. Jednalo se
o umělce z dnešního kantonu Ticino ve Švýcarsku a ze severní části
Lombardie v Itálii, takzvané jezerní
oblasti, míst kolem Lago di Lugano,
Lago di Como a Lago Maggiore. Je to
nesmírně krásná krajina, která však
byla v minulosti velmi chudá. Pocházely odtamtud, z několika desítek kilometrů čtverečních, stovky umělců.
Migrovali odtamtud za prací do celé
Evropy. Jednalo se v podstatě o sezónní pracovníky, kteří se zhruba
po dvou až čtyřech letech, v závislosti na ekonomické situaci, vraceli
domů. Obzvláště ve druhé polovině
sedmnáctého století nám na Moravě vytvořili mnoho památek. Byly
to výtečně organizované, skoro až
mafiánské skupiny, jež pokryly celou
škálu různých řemesel a umění.
Cestovali tedy ve skupinách?
Nejednalo se přímo o skupiny,
ale o zasíťované jednotlivce. Pocházeli z několika desítek malých dědin
a skoro všichni byli propojeni příbuzenskými a kmotrovskými vztahy.
Pohybovali se po Evropě víceméně
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volně a bývali dobře informováni,
kdo co dělá a který objednavatel
bude potřebovat jaké umělecké či
řemeslnické profese. Flexibilně se
podle toho přesouvali mezi mnohdy
vzdálenými místy.
Před pěti lety jsem si uvědomila, že
na Moravě sotva nalezneme památku z daného období, na jejíž výstavbě či výzdobě by tito mistři nenesli
nějaký podíl. Nejvýraznější vliv pak
měli v období po ukončení třicetileté války, kdy bylo zapotřebí mnoho
zámků, kostelů, klášterů a paláců
znovu vystavět či obnovit.
V poslední době však sklouzávám od
klasických dějin umění jinam. Začíná
mě zajímat sociální rozměr tohoto
uměleckého fenoménu, problémy
migrace těchto umělců, způsoby
komunikace, dopravy, získávání zakázek, transfer a adaptace kultury
a stylu i jejich inovace…
Například také strategie, jimiž
proráželi ve společnosti?
Přesně tak, zajímám se o to,
jak si zajišťovali a zprostředkovávali
zakázky a jakým způsobem komunikovali v rámci jednotlivých skupin.
Přibližně poslední půlrok mě drží
studium způsobů dopravy a cestování. Studuji jejich trasy, jak často
se přesouvali, jak dlouho jim to trvalo. Většina z nich chodila přes Alpy
pěšky. Mým snem je podniknout
takovou cestu také. Letos v létě

jsme spolu s jednou kolegyní přešly
Gotthardský průsmyk v Alpách. Příště bych se chtěla pustit přes Alpy dál
a dojít až do Innsbrucku.
Jezdíte tedy v létě často do hor na
delší dobu?
Snažím se o to, protože si myslím, že historik umění si moc neodpočine, vyrazí-li na dovolenou do měst
plných kostelů, muzeí a uměleckých
děl, kde vnímá památky a má tendenci
neustále přemýšlet a pracovat. Takže
jsem převzala model jednoho pražského profesora, podle něhož je nejlepší vyjet na dovolenou do hor a vidět
kolem pouze bučící krávy. Krom toho
se snažím pohybovat se po Olomouci jen pešky nebo na kole, čímž kompenzuji množství hodin odsezených
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za počítačem. Ovšem před alpskou
cestou jsem musela trénovat daleko víc. Ticinští umělci chodili zhruba
padesát kilometrů denně. Útrapy
a strasti ze svých putování svěřovali
dopisnímu papíru a posílali příbuzným. Dochovaly se zprávy typu: „To
mi byl čert dlužný chodit sem za ty
Alpy,“ či „Cesta byla dobrá, až na ten
těžký ranec.“
Náročnost tras tedy nebyla zrovna nejmenší.
Vždy museli projít některým
z alpských průsmyků. Ten nejdůležitější jsem toužila zdolat: přes tisíc
metrů převýšení v jednom dni, kdy
člověk lezl do kopce jako koza, nesl
si jen jídlo a čtyři roční doby včetně
sněhu se vystřídaly během několika
hodin. Chovám k těm svým umělcům
velký obdiv. Představa, že neměli
goretexové bundy, boty a podobné
novodobé výdobytky! Muselo to být
nesmírně náročné.
Když člověk začne chodit sám více
pěšky po jejich trasách, přestane
se toho bát a myslím, že do svého
vědeckého přístupu začne obecně
vnášet jiný vzorec. Ale ujít to celé
najednou… přiznám se, že padesát
kilometrů za den jsem ještě nezvládla. Momentálně jsem na čtyřiceti
a postupně to zvyšuju. Po takovém
výletu ale člověk leží dva dny jako lazar a sotva hýbe prsty po klávesnici.
Představa, že to jde někdo sedmnáct

dní po sobě… no, musím ještě hodně
pracovat.
Zpracovávali své zážitky z cest
ticinští tematicky i ve svých
dílech?
Nevypozorovala jsem, že by
se to nějak projevilo v jejich dílech.
Na malbách většinou museli ztvárňovat přání objednavatele. Cestování se nám promítá například do
datace uměleckých děl. Zhýčkáni
rychlými způsoby transportu po Evropě, vnášíme do našeho uvažování
o uměleckých dílech a jejich datování vlastní hrůzu z přechodů Alp. Historik umění si představí, že umělec
musel přejít Alpy, načež má tendenci
myslet si, že když už došel do nějaké lokality vzdálené třeba pět set
kilometrů, musel v ní realizovat úplně všechno. Ticinští byli flexibilnější
a cestovali daleko více, než jsme si
ochotni připouštět. Celá řada zakázek vznikala postupně a nikoli tak,
že by umělec dojel na místo a setrval
tam, dokud neměl všechno hotové.
Často se vraceli, přejížděli mezi různými lokalitami, obvykle podle toho,
jak postupovala stavba.
Tvořili i přímo v regionu, z něhož pocházeli?
V oblasti kolem lombardsko-ticinských jezer je obrovské množství překrásně vyzdobených malých
kostelů. Ticinští umělci zůstávali
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navzdory letům migrace po celý život úzce spojení s rodnou obcí a často se předháněli, kde budou mít
honosněji vyzdobený farní kostel.
Jedná se o drsnou oblast hor a jezer
s nedostatkem půdy vhodné pro zemědělství. Paradoxně tam však najdeme kostely, které by klidně mohly
stát na náměstích některých slavných italských měst.
Usazovali se ve svých rodištích
na stáří?
Že by se usazovali, se přímo
říct nedá. Tehdejší život byl velmi
tvrdý a tito lidé pracovali, dokud
mohli. Celá řada z nich umřela ve stáří při práci, máme doloženo mnoho
pádů z lešení, úrazů a nemocí. Pouze
malému zlomku těch významných
a ekonomicky dobře postavených se
podařilo vrátit se a strávit poslední
rok či více doma – to byl vlastně takový důchod. Víme, že k penzionování došlo v příkladech, které máme
dokumentované, vždy v sedmdesáti
letech. Člověka se zmocňuje pokora,
když čte v dopisech o bídě a tvrdosti života, a uvědomuje si, jak se dnes
máme dobře. Z jejich dopisů ze Záalpí je často patrný také strach, že
ochoří a budou svým druhům v komunitě na obtíž. Jeden umělec napsal, že je třeba rychle se uzdravit,
anebo rychle zemřít.
Manželky bydlely v Ticinu a jejich
muži se během svého profesního
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života běžně vraceli domů jednou
za dva až čtyři roky podle toho, jak
byli movití. Studiem matrik, vesměs
dobře dochovaných, jsme schopni si
vyvozovat data jejich návratů, neboť
co návrat, to obvykle, v určitém období života, jedno dítě.
Kdy se ve Vás vzbudil zájem právě o toto umělecké období?
Základní nasměrování mi dal
profesor Ladislav Daniel, který nás
učil barokní malířství. Na doktorském studiu jsem se snažila jít už
svou cestou. Nejdříve jsem se věnovala italským freskařům pracujícím
v České republice, solitérům ze severní nebo střední Itálie, kteří sem
přišli, něco vytvořili a zase odešli
jinam. Když jsem trávila dva roky
doktorátu v Miláně, podařilo se mi
občas upláchnout z velkoměsta k jezerům, jež jsou odtamtud vzdálená
asi půl hodiny vlakem. Do kraje kolem Luganského jezera jsem se zamilovala okamžitě. Postupně jsem si začala uvědomovat, že velké množství
umělců známých z Moravy či z Čech
pochází z oné malinké části země,
a zjistila jsem, že jejich migrace představuje fenomén.
Byl tento fenomén již dříve
zmapován?
Problematika umělců od
lombardsko-ticinských jezer byla
zpracována v podstatě téměř všemi

evropskými státy, ty mají o působení ticinských mistrů na svém území
monografie. Česká republika a Slovensko však dosud chybí. Snažím se
připravit knihu, která tu mezeru zacelí a poskytne i jiný náhled na umění sedmnáctého a počátku osmnáctého století v Čechách a hlavně na
Moravě. Chtěla bych ukázat, že se
nejednalo o jednotlivé zásahy, nýbrž
o sítě umělců.
Ovlivňovali tedy určující měrou místní dobový umělecký
kontext?
Naprosto. Pro Moravu měl
velký význam například císařský architekt Giovanni Pietro Tencalla.
Nese zásadní podíl na podobě většiny barokních staveb v Olomouci a na
řadě míst Moravy. Jeho prostřednictvím – avšak nejenom – k nám začali
pronikat další. V průběhu 17. století
pracovalo na Moravě celkem šest
příslušníků tohoto rodu. Ticinští mistři si navzájem dohazovali zakázky.
Vstoupil-li jeden z nich do služby nějakého šlechtice, většinou za ním nenápadně připlula vlna dalších. Podle
mě to funguje podobně jako dnešní
systém s řemeslníky. Když vám někdo udělá dobře obklady v koupelně
a vy ji potřebujete ještě vymalovat,
tak se ho zeptáte na malíře. Když
vám poví, že jeho bratr je slušný
malíř-natěrač, spolehnete se na jeho
doporučení.

Jaký zahraniční pobyt byl
nejdůležitější pro Vaše další
směřování?
Řekla bych, že každý z těch
pobytů byl nějak směrodatný. Výjezd do zahraničí člověka vždy velmi
obohatí. Velmi mě mrzí, když vidím
naše studenty, kteří mají úplně jiné
možnosti, než jsme měli my před
deseti lety – mohou jet studovat
do Říma, o čemž se dříve nikomu
ani nesnilo – a my kolikrát nejsme
schopni vůbec obsadit místa. Dnes
bych jela kamkoli. Když člověk začne
pracovat, uvědomí si, že je jako pes
uvázaný u boudy a už nemá šanci na
delší dobu vyjet. Profese akademika
je v tomto ohledu výsostná, protože je spojena s povinností neustále
se vzdělávat a udržovat kontakt se
zahraničními kolegy. Přestože to
přináší v provozu nemalé problémy,
nadřízení nás podporují, abychom
vyjížděli i na delší pobyty do zahraničí. Naši studenti, kteří se dostanou
do galerií či památkových ústavů, už
sotva na delší dobu někam vyjedou.

„Velmi mě mrzí,
když vidím naše
studenty, kteří
mají úplně jiné
možnosti, než
jsme měli my
před deseti lety
– mohou jet
studovat do Říma,
o čemž se dříve
nikomu ani nesnilo
– a my kolikrát
nejsme schopni
vůbec obsadit
místa.“

Sehrála ve Vaší oblibě Apeninského poloostrova roli také
italština?
Ano, má specializace bezpochyby od počátku úzce souvisela
s mou láskou k italské kultuře a jazyku. Italsky jsem se začala učit jako
samouk na gymnáziu a pak jsem
do toho spadla zcela. Nyní pracuji
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v italštině na denní bázi. Věnovala
jsem se však ráda i latině, díky které si člověk dokáže pasivně poradit
s celou řadou textů. To je důvod,
proč vím, že ji má i v dnešní době
smysl studovat. Stačí málo a porozumíte textu ve španělštině nebo ve
francouzštině…

„V našich
zeměpisných
šířkách máme
tendenci
„vynovovat“,
a ne vždy je
to přístup
dostatečně
citlivý.“
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Vyučovala jste předmět o znalectví a restaurování, co říkáte
na rekonstrukci konviktu?
Povím Vám jednu historku ze
školních let. Když se katedra přestěhovala z Wurmovy ulice do bývalého jezuitského konviktu, poslal nás
profesor Hlobil v rámci předmětu
Teoretické otázky památkové péče
s tužkou a papírem po konviktu, abychom si prohlédli okna, dveře, kliky,
ostění, dlažbu, restaurované nástěnné malby… a vrátili se každý se seznamy toho, co pokládáme za dobře
a naopak špatně vyřešené. Byli jsme
tehdy mladí a slyšeli jsme ze všech
stran, jak je budova „krásná a pěkně
opravená“. Sporných věcí jsme moc
nenašli, nedokázali jsme je vidět. Ivo
Hlobil nám tehdy otevřel oči, ukázal
nám historické fotky objektu a začal
nás učit vnímat hodnotu stáří. Chápat, o čem mluvil, jsem začala více,
až když jsem se dostala do Bologně,
kde jsem pobývala delší čas na stipendiu. Setkala jsem se tam s velmi
pokročilým památkářským přístupem, díky němuž si město uchovává

mimořádnou atmosféru. V našich
zeměpisných šířkách máme tendenci
„vynovovat“, a ne vždy je to přístup
dostatečně citlivý. Obnovu každé
historické památky za účelem jejího
nového využití však doprovází nutnost dělat mnoho kompromisů. Práce památkářů je velmi těžkou a často
nevděčnou profesí.
Když přihlédnu k Vašemu počtu
RIV bodů v rámci fakulty, zdá se,
že je katedra dějin umění ideálním výzkumným pracovištěm.
Záleží na tom, čím se člověk
zabývá. V momentu, kdy studujete
nějaké lokální či regionální problémy, je velice těžké uplatnit články
v zahraničí. Člověk přitom může dělat stejně hodnotnou či hodnotnější
práci než ti, co se zajímají o mezinárodní témata. S mou specializací se
poměrně snadno publikuje v prestižních zahraničních periodikách. Systém bodování není a nikdy nebude
moci být spravedlivý. Sám víte, že je
článek a článek. Některý článek píšu
dva měsíce, jiný rok a půl, ale za oba
je stejný počet bodů. Z mého pohledu je důležité, aby akademik nepropadl těmto scientometrickým systémům a na body pokud možno vůbec
nemyslel. Na nějaké body se časem
zapomene, texty tu však zůstanou.
Pro mě je zásadní psát články tak,
aby obsahově dávaly smysl a byly pokud možno co nejkvalitnější. Potom

je uplatňuji tam, kde si najdou čtenáře. Vůbec se nebojím dávat články
například do některých švýcarských
či italských periodik, o kterých předem vím, že nesou čistou nulu RIVových bodů. Ale vzhledem k tomu, že
tam mají své čtenáře, mají tam i svůj
smysl.

mohu pracovat na univerzitě v Olomouci a do Itálie a italské části Švýcarska často zajíždět. Ostatně, ve
své mysli trávím většinu času někde
v alpských průsmycích, mezi ticinskými jezery a horami.

Nelákalo Vás někdy působit v zahraničí nastálo?
Cizí země se jeví jinak, když
znáte datum svého návratu domů.
Víte, že pobyt má pevnou hranici.
Když datum odjezdu neznáte, přestanete vnímat jenom dobré stránky. Nejhezčí je, pokud je člověk rozkročený mezi dvěma zeměmi. Vždy
se totiž těší z jedné do druhé a naopak. V Itálii bych nedostala práci,
kterou mám tady. Jsem šťastná, že

15

JE D E N
L I T R
UMĚNÍ
Text: Tereza Matějková

Když vejdete do nádvoří Wurmovy 7,
máte pocit, že jste se ocitli uprostřed
Foglarových Stínadel. Druhý říjnový
víkend se však bouřilo jen počasí a místo
Mirka Dušína jste zde mohli potkat
desítky umělců, kteří přijeli prezentovat
své projekty v rámci knižního veletrhu
autorských a uměleckých publikací LITR.
Během tří dnů se LITRu zúčastnilo na dvě
desítky prodejců. Nabídl bohatý program
pro děti, řadu workshopů, dva koncerty
nebo vernisáž. A to je jen zběžný výčet
toho, co jste mohli na prvním ročníku
veletrhu slyšet, vidět nebo zažít.
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Je pátek a LITR právě začal. Freskový
sál je zaplněný stolečky a židlemi.
Některé jsou už teď obsypány
knihami, sešity, hračkami, pohledy
a přáníčky. Zkrátka vším, co pohladí
duši fanouška vizuálního umění.
Nesměle
nasávám
atmosféru,
pozoruju prodávající, kteří si mezi
sebou povídají, koukají do mobilů
nebo přicházejí na pomoc prvním
návštěvníkům. Přejíždím prsty po
barevně ilustrovaných dětských
knihách, pak beru do rukou
originální přání k narozeninám.
Ve skutečnosti ale přemýšlím,
jak poznám Nelu Klajbanovou,
studentku FF, která má tohle
všechno na svědomí. „Potřebovala
bych ještě pět minut,“ říká mi,
když ji konečně najdu. Má mobil
přilepený u ucha a lítá po pavlači
sem a tam… „Hlavně bych chtěla
říct, že nejde jen o knihy. Zajímají
nás veškeré autorské publikace,
komiksy, originální kancelářské nebo
výtvarné potřeby. Ten koncept jsem
dávala dohromady s Alexandrem
Jančíkem a Radimem Měsícem, kteří
mě od začátku podporovali. Chtěla
jsem Olomoučanům představit
produkty, ke kterým se obtížně
dostává, a zároveň ukázat, kolik za
nimi často stojí práce a úsilí.“
Zatímco organizátorka zase někam
odbíhá, já jdu navštívit knižní dílnu
Parapet. Po stolcích a poličkách
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jsou v místnosti rozmístěny desítky
sešitů různých barev a velikostí,
návštěvnici si je berou do ruky
a smlouvají o ceny. „Tohle je naše
první veřejná prezentace, takže
chceme hlavně otestovat, co se
lidem líbí a co ne. Pro LITR jsme se
rozhodli taky proto, že jsme stáli
u jeho vzniku a podíleli se na tvorbě
plakátů,“ ukazuje na stěnu Ondřej
Hruška, jeden ze členů Parapetu.
„Pojali jsme to jako otevřenou
dílnu, ne jen jako prodejní stánek.
V průběhu veletrhu si zde můžou
návštěvníci vyzkoušet třeba to, jak
se vážou knihy. Nás totiž zajímá
tradiční řemeslo, hezké papíry,
ruční práce. To je hlavní věc, co
děláme. A v budoucnu bychom se
chtěli podílet i na nízkonákladových
autorských publikacích,“ dodává.
Deset deka Máje a Chaos do
kapsy
V půl sedmé se divadelní sál Divadla
na cucky setměl a já se usadila na
jedné z poněkud vratkých židliček.
Prostor totiž právě dostávají
první prodejci, aby představili své
projekty. „Prezentaci jsem rozdělila
na předpalačinkové a popalačinkové
období,“ říká Anna z nakladatelství
Bylo Nebylo. Začínala knihami pro
děti, které sama ilustrovala. S těmi
pak objížděla výstavy a veletrhy,
kde své knihy prezentovala. Na

jedné takové akci byl její stánek
hned vedle stánku s palačinkami.
„Zatímco já jsem celý den neměla
do čeho píchnout, u palačinek
byla stále nekonečná fronta. A to
mě příliš netěšilo,“ vypráví dál.
A tak začalo Annino popalačinkové
období. Vydala svou vlastní edici
Máchova Máje a později i Starých
pověstí českých od Aloise Jiráska.
I s těmi teď objíždí veletrhy, knihy ale
prodává na váhu. Jako u řezníka…
Po ní nastupují na scénu další,
prezentující své ilustrace, komiksy,
sítotisky nebo nákladné bibliofilie.

„V průběhu
veletrhu si
návštěvníci mohli
vyzkoušet třeba
to, jak se vážou
knihy.“

Když prezentace skončí, venku už
je tma a vlezlé chladno. Na pavlači
potkám Vaška z Chaoscompany.
Vydává speciální grafické útvary,
kterým říká Chaos, ale třeba i plakáty
na stěnu a komiksy speciálně
poskládané z kousků papíru tak, aby
se vešly do kapsy. A proč? „Vždyť
Chaos je nekonečné téma, které lze
stále omílat a rozvádět. Zároveň se
do něj vejde cokoliv.“
Páteční večer tím pro mě končí, i když
ostatní se už těší na nadcházející
koncert. Z Wurmovky odcházím
s litrem umění v žilách, pěti deka
Máje v hlavě a chaosem v kapse.
Akce typu LITR sem zkrátka patří.
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Na uprchlické trase
Text: Robert Jaworek

Debatě o současné migrační krizi se vyhnout nelze. Zdaleka ne vždy se
v ní ovšem pracuje s pravdivými údaji, jak dokazuje například srpnové
vystoupení Tomia Okamury v Událostech, komentářích ČT. Šíření
nepravd živí v lidech, kteří v drtivé většině nemají s uprchlíky žádnou
osobní zkušenost, přinejmenším znepokojení. Je proto důležité, aby ti,
již se s lidmi prchajícími před válkou či totalitním režimem setkali tváří
v tvář, své zážitky tlumočili dále.
Univerzita Palackého sestavila v reakci na migrační krizi spolu s Charitou
Olomouc a VOŠs CARITAS humanitární tým, který již absolvoval několik
výjezdů do Rakouska, Maďarska, Srbska a Chorvatska. V budoucnu má tým
pomáhat rovněž při přírodních katastrofách. Univerzita tímto vzbudila
dokonce i pozornost extremistického hnutí Islám v ČR nechceme. To na
svém facebookovém profilu vyzývá studenty i vyučující UP k protestu.
Na následujících stránkách přinášíme tři rozhovory týkající se uprchlíků,
každý z jiné perspektivy. Petr Macek, zástupce ředitelky Charity
Olomouc, hovoří o roli neziskových organizací v současné migrační krizi
a integračním procesu přistěhovalců. Sociální antropologové, Mario
Rodríguez Polo a Jaroslav Šotola, zkoumají vznik a působení neformálních
iniciativ neboli skupin dobrovolníků pomáhajících na uprchlické trase.
Barbora Hrabalová, jedna z prvních členů humanitárního týmu UP,
vypráví o dvou univerzitních výjezdech, jichž se zúčastnila, a o způsobu
prezentace současné migrační krize médii.
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Je duležité, aby
nevznikla ghetta
Text: Robert Jaworek

Rozhovor s Petrem Mackem, zástupcem ředitelky Charity Olomouc,
o roli neziskových organizací v současné migrační krizi a integračním
procesu přistěhovalců.
Jak vznikla spolupráce UP s Charitou Olomouc a CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální
Olomouc?
Jednalo se o spontánní reakci
na dramatickou situaci v Budapešti.
Nejprve mě oslovil Petr Bilík, načež
jsme se rozhodli, že se tam pojedeme podívat. Poté jsme začali přemýšlet, jakou formu by naše spolupráce mohla mít. V podstatě ze dne
na den jsme se dohodli na humanitární sbírce.
Charita má zároveň na svém
webu účet pro migranty, na nějž
mohou lidé přispívat.
Jedná se o účet Charity ČR. Je
celoroční a určený vyloženě na migranty. Nevznikl však jako reakce na
současnou eskalaci situace v Evropě,
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Charita tento fenomén řeší dlouhodobě a celosvětově.
Jak lidé reagovali na sbírku
uspořádanou UP?
Docela pozitivně, nečekal
jsem, že se toho vybere tolik. Příliš jsme totiž sbírku nepropagovali.
Vlastně akorát v rámci univerzity
a při tiskových konferencích. Nasbíralo se asi sto pytlů plných různých
hygienických pomůcek a podobně.
Řekl bych, že místní lidé reagovali
v podstatě v rozporu s náladami,
které jsou prezentovány médii.
Následně
jste
vyrazili
do
Maďarska.
Zatím jsme tam byli celkem třikrát. Poprvé se jednalo spíše o monitorovací cestu, podruhé
jsme již vyrazili na hraniční přechod
Röszke-Horgoš. Původně jsme chtěli jet na budapešťské nádraží Keleti
a doručit zde vybraný materiál organizaci Migration Aid, která tam působí. Naše cesta se změnila z hodiny

na hodinu, když jsme dostali informaci, že na Keleti už příjem pomoci
skončil a vše se má směřovat na jih.
V Horgoši jsme se zapojili v podstatě
do něčeho, co neexistovalo. Do dobrovolnické skupiny, kterou tvořilo
jednadvacet členů. Polovina z toho
byli studenti z univerzity, polovina
z VOŠs CARITAS.
Často se zmiňuje, že dlouhodobé působení neziskovek v terénu je problematické. Proč?
Primárně jde o mnohem složitější koordinaci velkých neziskovek
na místě. Neustále totiž řeší, kde se
zapojit, případně jakým způsobem.
Hlavně však mají problém, což chápu, koordinovat svou činnost s neziskovkami místními, na něž jsou
navázané. Teď jsme viděli na srbské
straně hranice, že má koordinaci situace sice pod palcem Červený kříž,
ale je to závislé na českých dobrovolnících. Těch je tam přes víkendy odhadem šedesát. Zcela nezávisle potom fungují Lékaři bez hranic, jedna
z nejprofesionálnějších organizací,
která tam je. Velkou roli v zapojení
neziskovek hrají politická rozhodnutí. Vlády jejich působení spíše komplikují, než podporují, protože samy
neví, jak s nynější situací naložit.
Jakým způsobem vlády činnost
NGOs (Non-Governmental Organization, tedy nevládní nezisková organizace – pozn. RJ)

komplikují? Překračuje takové
potlačování zákonnou mez?
Je to legální. Samozřejmě to můžeme přijímat, nebo odmítat. Co se
tam lidem děje, rozhodně není humánní. Vždyť žijeme v Evropě dvacátého prvního století… Vezměme si
například srbsko-chorvatský hraniční přechod Bapska. Srbské autobusy
dovezou lidi cirka dva tři kilometry
před hranici a tam je vysadí, aby
zbytek museli dojít pěšky. Oproti
tomu na přechodu Röszke-Horgoš
byla situace ještě poměrně organizovaná. Pak máte srbsko-chorvatský hraniční přechod při obci Tovarnik, kde vysadí Srbové uprchlíky
doslova uprostřed pole. Kukuřice
vlevo, kukuřice vpravo. Na stejné
místo jezdí s uprchlíky i taxíky. Nikdo jim navíc nepodá jinou informaci, než že tímhle směrem je hranice,
tak běžte. A přitom jsou hned vedle dva normální hraniční přechody
se silnicí. V Srbsku je navíc situace
komplikovaná ještě tím, že na hranici s Chorvatskem je dosud spousta
nevyčištěných minových polí.
S jakými problémy se ještě neziskovky při svém působení
v těchto místech potýkají?
Hlavním problémem je nekoordinovanost. Lékaři bez hranic
začali pracovat na první mapě, kde
všude se tábory s uprchlíky nacházejí. Snaží se také dávat dohromady
informace o tom, co se tam děje.
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Nic takového dosud nebylo, přejedete hranice s Maďarskem a ocitáte
se v informační tmě. Tak jako byla
válka v Iráku de facto online, tahle
situace je zprostředkovávána akorát
zprávami dobrovolníků na sociální
síti… Když obdobným způsobem
probíhala koordinace nepokojů
v Egyptě a Sýrii, řekl si člověk dobrá,
nic moc tam nejspíš nefunguje. Ale
v Srbsku a hlavně v Maďarsku mi to
přijde opravdu zarážející.
Měli jste někdy pocit, že se tamní vlády snaží schválně zabraňovat šíření informací ven?
V Maďarsku je to komplikovanější ještě jazykovou bariérou. Na
jihu mi jejich přístup přišel dramatický, na severu už tolik ne. V den,
kdy jsme přijeli do Srbska, tam přijel
muž, který o sobě tvrdil, že je vládní zmocněnec. Začal vykládat informaci, že pro uprchlíky přijedou autobusy a někam je odvezou. Takto
tam probíhá šíření informací.
Proslýchá se však, že na některých místech opravdu nechtějí,
aby se informace šířily.
V některých uprchlických táborech znemožnili fungování NGOs.
V Maďarsku v Röszke naproti Horgoši, kde byl uzavřen hraniční přechod, vznikl tábor. Ve chvíli, kdy začal poměrně rozumně fungovat za
činnosti NGO, jej zrušili. I lidé v Srbsku byli milí, v Horgoši nás jeden

místní pán pozval na kávu. Ani na
jednu stranu se to nedá zobecňovat
a tvářit se, že je to černobílé.
Když vznikne uprchlický tábor,
kdo jej vlastně běžně spravuje?
V Chorvatsku to byl Červený
kříž s pomocí policie, fungovala zde
určitá celostátní spolupráce. Takto
to funguje i v některých táborech
v Srbsku, které spravoval stát. My
jsme viděli například tábor v Kanjiži,
patnáct kilometrů od Horgoše, kde
ale bohužel bylo jenom asi dvacet
uprchlíků. Tábory se evidentně staví
s podporou NHCO (North Hills Community Outreach, dobrovolnická
organizace – pozn. RJ) a Červeného
kříže.
Jsou-li možnosti působení za
hranicemi omezeny, co můžete
dělat doma?
Sbírat materiál. Podle toho,
co jsme viděli na místě, můžeme
upravit seznam věcí, které povezeme příště. A to je k nezaplacení.
V Migračním manifestu, který
podepsalo osmnáct neziskovek
v ČR, jsou obsaženy analýzy hlavních problémů tuzemské migrační politiky a návrhy na legislativní změny vhodné k jejich řešení.
Je zde zmíněn třeba návrh na navýšení kapacity úřadů imigrační
správy. Je to podle Vás tak, že
úřady skutečně nestíhají?

„Ani na jednu
stranu se to
nedá zobecňovat
a tvářit se, že je
to černobílé.“
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Pokud
budou
přicházet
noví uprchlíci, úřady stíhat nebudou. Musíme si hlavně uvědomit,
že proces přijetí uprchlíka je poměrně složitý a má několik stupňů.
Procedura v detenčních ústavech
je komplikovaná, záleží na každém
konkrétním vedení, jak dlouho tam
budou uprchlíky držet. Podívejme
se například na reportáž z Bělé pod
Bezdězem.
Objekty obehnané ostnatým
drátem
působí
nepatřičně.
Na druhou stranu se tvrdí, že
toto zabezpečení je pozůstatkem předchozího využití těchto
objektů.
Ve většině případů se skutečně jedná o bývalé věznice. Rovněž
personál se rekrutuje z podobného
prostředí. Nelze však generalizovat.
Legislativně je u nás situace tristní,
máme asi nejhorší detenční ústavy
v Evropě (viz aktuální zpráva veřejného ochránce práv).
Když se na to člověk podívá, zdá
se, že u nás celá situace postrádá logiku. Jsme tranzitní zemí,
uprchlíci u nás zůstat nechtějí
a za pobyt za ostnatými dráty
se akorát zadluží, což jim může
v budoucnu bránit ve vydání
cestovního víza.
Když si vezmete částky, které
tam lidé za pobyt platí, je to absolutně nepřijatelné. Za celou rodinu je
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to částka, s níž by se v České republice dalo velmi důstojně žít v jakémkoli městě v normálním bytě. V podstatě platíte za vězení, absurdní.
V Bavorsku debatovali s občany
v různých městech jejich zastupitelé a mělo to velmi pozitivní
vliv na postoj tamních obyvatel
k běžencům. Pokud čtu situaci
správně, UP ve spolupráci s Charitou a CARITAS plánují rozvíjet podobné aktivity v tomto
směru.
Ano, dle mého je to dobře.
Vzdělávání úředníků státní správy
a další věci, jež se začaly plánovat
s Institutem celoživotního vzdělávání, mohou z dlouhodobějšího hlediska výrazně přispět ke zlepšení společenských nálad. Nicméně pořád si
nemyslím, že univerzita či neziskovky můžou zcela suplovat politický
sektor. V Německu to byla jednoznačná politická podpora: „Pojďme
a pojďme se o tom bavit. Ačkoli
nevíme, co je dobře a co špatně.“
Petr Žantovský zmiňoval v tomto
kontextu v Českém rozhlase Francii,
ta ale selhala úplně na začátku integračního procesu.
Máte na mysli vznik ghett a de
facto vyčleňování přistěhovalců
ze společnosti?
Mám na mysli to, že Francie
přijala lidi z Čadu a dalších bývalých kolonií a dala jim sociální dávky

a bydlení. První generace přistěhovalců přišla z války a ti jsou dodnes
vděční za pomoc, které se jim dostalo. Jejich děti už jsou ale Francouzi,
vnuci a vnučky původních přistěhovalců. Mají francouzské kamarády
a nechápou, proč mají na rozdíl od
nich bydlet na okraji Paříže a nemít přístup ke stejnému vzdělávání,
práci…
Můžeme od tohoto případu částečně odvodit rovněž stav západoevropské migrační politiky
uplynulých let?
Evropa není schopna se domluvit na pravidlech. Největší zádrhel je v tom, že každý ze států je do
jisté míry ohýbá dle svých požadavků. Přestože existují také pravidla
společná, nejsou přehodnocována
v rámci toho, co odpovídá aktuální
situaci. Teprve ve chvíli, kdy se Itálie s Řeckem začaly hlasitě ozývat,
vznikla na toto téma diskuze. Oba
státy uprchlíky nadále přijímají.
Momentálně je nejvíc hlasité Maďarsko, které ovšem vlastně žádný
problém nemá – nikdo z uprchlíků
tam zůstat nechce. Situace je řešena naprosto nesmyslnými podmínkami, kdy uprchlíky sice naloží do
autobusů, ale odvezou je pouze někam k hranici s dalšími tranzitními
státy. Čímž z nich svým způsobem
vyrábí své nepřátele. Co tím Maďarsko sleduje, si ovšem netroufám
spekulovat.

… což je spíše frustruje, než
jim pomůže. Podobně lze nahlížet i na situaci u nás. Běženci
jsou proti své vůli zavíráni do
detenčních ústavů, přičemž to
mnohdy považují za nejhorší
část své cesty.
Milan Chovanec to řekl na
rovinu. Česká republika má azylovou politiku, která cizince vůbec neláká, a považuje to za plus. Na jednu
stranu to chápu. Evropské post-socialistické země zůstaly docela homogenní, to v dnešní Evropě není
standard.
V devadesátých letech k nám
přišlo na tři a půl tisíce běženců
z Bosny…
V roce 2000 to bylo zase tisíc
běženců z Kosova, s politickou podporou, na pozvání vlády. V nynější
situaci se začalo s určováním kvót
a ihned se ozvaly hlasy: „Tyhle a tyhle lidi nechceme.“ Česká vláda to
řeší tak, že pošle do Maďarska pětadvacet vojáků. Což je menší kontingent v porovnání s českými dobrovolníky, kterých jsou tam každý den
desítky, během víkendů až stovky.
Myslím si, že politicky lze řešit nynější situaci podstatně lidštějším
způsobem. Při současných počtech
jsme to schopni zvládnout. Jasně to
bylo vidět i na nádraží Keleti. Postavit tam pár TOI TOIek a vybudovat
sociální zařízení… vždyť to běžně
zvládáme na obrovských festivalech.
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Například i starší generace Vídeňanů má dodnes ne vždy příliš
kladný vztah k potomkům tzv.
gastarbeiterů, kteří zde v šedesátých a sedmdesátých letech
přišli.
Když jsme byli v Nickelsdorfu, příslušníci starší generace tamních obyvatel, s nimiž jsme se potkali, se chovali mile. Jejich přístup byl
asi takovýto: „Nevíme sice, co bude,
ale zažili jsme to už v šedesátém
osmém. Zažili jsme to i v osmdesátém devátém, když prchali východní Němci a vlastně nám nic jiného
nezbývá. Není náš problém, co řeší
politici. My nemáme jinou možnost
než pomáhat.“
„Nynější situace
je zajímavá v
tom, že mezi
Syřany je veliké
množství lidí
kvalifikovaných.
Německo se snaží
kvalifikované
lidi ze zahraničí
integrovat
přednostně.“

V Migračním manifestu mimo
jiné stojí, že třináct procent
pracovních míst ve stavitelství
v ČR zastávají právě východoevropští přistěhovalci. Mnoho
Čechů přitom taková pracovní
místa zastávat nechce.
Dobře je to vidět v Německu i u nás. Svaz průmyslu a obchodu tvrdí, že pět tisíc pracovních
míst, z velké části pro nekvalifikovanou práci, vytvoříme hned. Nynější situace je zajímavá v tom, že
mezi Syřany je veliké množství lidí
kvalifikovaných.
V Humanitárním manifestu je
zmíněna rovněž možnost, že by
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soukromé osoby mohly uprchlíky ubytovávat u sebe doma,
nabízet jim finanční pomoc
apod. Legislativní systém to ale
neumožňuje.
Dlouhodobě se na tom snaží
pracovat Česká biskupská konference spolu s dalšími NGOs a s Ministerstvem vnitra. Nabídka dobrovolníků
momentálně přesahuje legislativní
možnosti. Nicméně jejich projednávání bude podle mě následovat
hned po projednání kvót. Ty jsou
marginálním problémem, který
nic neřeší. Hlavní podle mě je, aby
se nezačala utvářet ghetta. V Olomouci jsem to zažil v devadesátých
letech. Magistrát sestěhoval do
opravených domů po Rusech vězně
propuštěné po amnestii, částečně to
byli Romové, a udržoval tuhle politiku téměř dvacet let. Byla to naprosto nehomogenní skupina lidí, v níž
byli slovenští, moravští a němečtí
Romové… plus gadžové, které by
dnes někdo označil jako nepřizpůsobivé. Bylo tam devadesát absolutně
nekonzistentních rodin. Ze stejného
důvodu vznikají problémy v uprchlických táborech. Když dáte do kupy
Afghánce, Syřany a další, zákonitě
budou mít rozpory.

Se založenýma
rukama prihlížet
nelze
Text: Robert Jaworek

Dobrovolníci sehrávají v současné
migrační krizi nezastupitelnou úlohu. O jejich působení se v médiích
téměř nemluví, ale každý, kdo vyrazí do terénu na uprchlické trase, se
s nimi setká. S Mariem Rodríguezem
Polem a Jaroslavem Šotolou z katedry sociologie, andragogiky a sociální
antropologie jsme si povídali o vzniku a fungování tzv. neformálních
iniciativ.

chceme pozorovat a pochopit dobrovolnické skupiny, musíme se do
jisté míry stát jejich součástí. Děláme tedy zároveň i humanitární
pomoc. Nedokážeme si totiž představit, že bychom tam šli a říkali si:
„My vás budeme pozorovat a dělat
výzkum,“ se založenýma rukama
tam stáli a nic nedělali. V takových
situacích to člověku morální principy vůbec nedovolí.

Univerzita složila ve spolupráci s CHARITAS a s Charitou Olomouc tým odborníků, který dojíždí na jihovýchod Evropy coby
humanitární pomoc. Vy jste se
v těchto místech zabývali primárně výzkumem.
J. Š.: Spolupracovali jsme
s tamními dobrovolníky a snažili
se koordinovat své působení. Snažíme se dělat to, co se v antropologii označuje jako participativní
výzkum. Což znamená, že pokud

Kdy jste se rozhodli začít
s výzkumem?
M. R. P.: Žijeme v mediálním
chaosu, přišlo nám důležité upotřebit v této situaci naše vědomosti.
Navíc to máme velmi blízko… formuloval bych tedy Vaši otázku spíše
naopak, a sice: jak bychom tam mohli nebýt? Problém je v tom, že akademické tempo neposkytuje příliš
prostoru pro improvizaci. Je to pochopitelné, protože se vše řeší přes
nějaký projekt, řeší se financování.
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A to trvá poměrně dlouhou dobu.
My jsme mnoho času neměli. Díky
empatii univerzity jsme však náš terénní výzkum mohli uskutečnit.
Větším problémem je tedy akademické vytížení nebo financování výjezdů?
J. Š.: Obojí. Jsme ale rádi, že
máme finanční podporu vedoucího katedry. Využili jsme také jeden
projekt zaměřený na rozvoj antropologického výzkumu.

„Zároveň máme
dost často pocit,
že Češi, ať už
žurnalisti či
dobrovolníci, mají
tendenci říkat
na veřejnosti své
dojmy a střípky
než ucelené
informace. Na
základě toho
může docházet ke
zkreslení obrazu
uprchlíků.“
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Kolik lidí tvořilo výzkumnou
skupinu?
M. R. P.: Na první terénní
výzkum jsme vyjeli pouze my dva,
neboť jsme nevěděli, jestli je vůbec
možné jej v těchto podmínkách
vést. Do druhého terénního výzkumu jsme zapojili sedm studentů.
Myslím, že to pro ně byla výborná
zkušenost. Jako kolegové jsme si
navzájem velmi pomohli. Jednalo se
o studenty starších ročníků, kteří již
mají potřebné metodologické znalosti. V terénu totiž není čas na to,
aby člověk začínal zcela od nuly.
Kam vedl první výjezd?
J. Š.: Antropologický výzkum
je tradičně spojován s jednou lokalitou, v níž stráví člověk delší čas. Současná antropologie toto paradigma
trochu posouvá, tzv. multisited
etnography se provádí na více místech. Fenomén migrace a uprchlíků

je rozprostřen do prostoru takovou
měrou, že jsme pochopili a viděli na
vlastní oči, že nestačí být na jednom
místě.
M. R. P.: Sledovali jsme také
místa, kde nebyli přímo uprchlíci,
ale která byla důležitá pro dobrovolníky, s nimiž jsme pracovali. Byli
jsme ve skladech, v místech, kde
mají schůzky.
J. Š: Lidi očekávají, že když jde
člověk za uprchlíky, tak zkoumá právě je. Jako antropologové jsme si vědomi, že zatím nejsme schopni – nemáme jazykové znalosti pro přímou
komunikaci s uprchlíky – podrobit
je výzkumu. Zároveň máme dost
často pocit, že Češi, ať už žurnalisti
či dobrovolníci, mají tendenci říkat
na veřejnosti své dojmy a střípky
než ucelené informace. Na základě
toho může docházet ke zkreslení
obrazu uprchlíků. V tomto ohledu
jsme velmi opatrní.
M. R. P.: Zaměřili jsme se na
neformální iniciativy, protože jsou
pro krátkodobý terénní výzkum
reálným cílem. Zkoumat uprchlíky,
jež pocházejí ze Sýrie, Afghánistánu,
Iráku, Somálska… jedná se o mladé
muže, ženy, rodiny… vědecky to celé
za pár týdnů uchopit nelze. V dlouhodobém horizontu se toto téma
jistě stane důležitou součástí vědecké diskuze. Výzkum neformálních
iniciativ byl konkrétní výzvou v konkrétním čase, protože za pár týdnů už nemusí existovat a fungovat

v současném rozsahu. Navíc se
u nich jedná o nový a unikátní fenomén, u kterého je těžké předvídat,
v co se transformuje v budoucnu.
Do velké míry jste se při výzkumu orientovali podle sociálních
sítí, na nichž se spontánní pomocné iniciativy organizují. Jak
vypadalo plánování cesty?
M. R. P: Orientace probíhala
přes Facebook i Twitter, to byl první
kontakt. Jinak se k nim člověk dostává stěží, nespadají pod žádnou velikou neziskovku, nemají kanceláře.
Jsou to skupiny kamarádů, ale často také lidi, kteří se dříve vůbec neznali. Na místě jsme se s nimi vždy
dobře dohodli, pár rukou navíc se
jim hodilo. Někdy virtualita ovšem
neexistovala, protože jsme v terénu
neměli wifi. A ani jeden z nás nemá
internet v mobilu.
J. Š.: Na druhou stranu se
nám ale stalo, že jsme se ocitli v situaci, kdy jsme předešli informace
na síti. Změna se udála velmi rychle
a my jsme byli přímo na místě.
Jakým způsobem tyto spontánní iniciativy fungují?
J. Š.: Setkali jsme se se spoustou různých skupin, které fungují
různě. Některé z nich jsou tvořeny
nacionálně, jiné jsou transnacionální (hlavním koordinačním jazykem
je angličtina). Na začátku stojí vždy
nějaký vnější impuls. Ve Vídni či

v Budapešti to bylo tak, že lidi přišli na nádraží, protože ve zprávách
viděli tu katastrofální situaci. Nebyla tam žádná nezisková organizace,
ani žádná pomoc od státu, jen chaos. Příchozí lidé se najednou začali
fyzicky potkávat v prostoru nádraží a řekli si, že by bylo dobré něco
udělat. Začínali od nuly, rozložili
tam deky, přes sociální sítě sháněli
pomoc. Během několika hodin se
z toho stala síť osob. Systém neformálních iniciativ je výhodný v tom,
že umožňuje inkorporovat jak lidi,
kteří tomu chtějí věnovat čtyřiadvacet hodin denně, tak ty, kteří tam
jdou pomáhat třeba jen na dvě hodiny po přednášce.
M. R. P.: Nefunguje tam žádná ideologie ani silná identita, jedná
se o velmi různorodé skupiny. Vedle anarchistů ze squatu pomáhají
právníci i matky. Dokonce i někteří uprchlíci se zastavují na své cestě a zapojují se do těchto iniciativ.
V momentě, kdy se do nich zapojí,
stávají se z nich okamžitě členové
týmu, není na ně nahlíženo jako na
oběti. Zapojeni jsou také potomci
bývalých uprchlíků.
Setkali jste se s tím, že by některý z uprchlíků setrval coby pomocník na nějakém místě delší
dobu?
M. R. P.: Na nádraží Keleti v Budapešti někteří zůstávají.
Jedná se o lidi, kteří jsou schopni
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překládat. Je totiž velmi těžké komunikovat v takto vypjatých situacích, když nehovoříte stejným jazykem. Naštěstí se s nimi většinou dá
domluvit anglicky.
Jak se v dané situaci projevují
náboženské rozdíly?
J. Š.: Velmi příjemně mě překvapilo, že jsme v neformálních
iniciativách narazili na ateisty i lidi
různých náboženských vyznání
a neměli spolu navzájem žádný problém. Obraz médií je v tomto zcela
pokroucený. Náboženství tam nehraje vůbec roli.
M. R. P.: V jednom táboře
jsme narazili na různé stany, přičemž každý z nich sloužil lidem jiného vyznání. Když někdo z jiného
stanu potřeboval vodu, lidé z druhého mu ji okamžitě dali. Byla to samozřejmost. Dostali jsme oběd od
srbských muslimů a ve stejnou dobu
jsme se bavili s příslušníky pravoslavné iniciativy. Reálné problémy
jsou někde jinde.
Nechci zobecňovat, ale dá se
říci, že neformální iniciativy nemají žádnou hierarchii?
J. Š.: Ve většině případů, s nimiž jsme se setkali, nemají. A právě
takové nám přijdou zajímavé.
M. R. P.: Narazili jsme také
na spontánně vzniklé skupiny dobrovolníků, které měly strukturu
a dokonce i hierarchii. Předmět
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našeho výzkumu je ale jiný. Zajímala
nás primárně situace, kdy skupiny
záměrně nebudují vertikální struktury, a přesto u nich funguje individuální zodpovědnost a jsou velmi
flexibilní. Bylo zajímavé vnímat i sám
na sobě, jak takovýto přístup vede
ke zmocnění – empowermentu.
Jakým způsobem se jednotliví
lidé do iniciativ zapojují a rozdělují si úkoly?
M. R. P.: U skupin, o něž se
zajímáme, je to tak, že se nejprve
zjistí, jaké jsou potřeby a možnosti.
Kdo má auto, jede pro vodu. Situace
se mění velmi dynamicky. Některé
skupiny mají koordinátora.
J. Š.: Z Vašeho dotazu možná trochu vyplývá i taková ta česká
obava z anarchie. Všichni lidi, kteří
tam vstupují, mají obrovskou zodpovědnost a vybudují si vnitřní porozumění tomu, co se na místě děje.
Většinou terén a situace působí tak,
že člověk vidí, že je potřeba rozdávat oblečení, ale nikdo tam zrovna
není, a tak si řekne: Jdu tam. Nikdo
mi to sice neřekl, ale jdu, protože vidím, co je potřeba. Čekat na příkaz
nějakého šéfa by bylo dysfunkční.
M. R. P.: Velikou roli hraje
právě zodpovědnost. Je to prvotní
motivace, aby se tam lidé vůbec dostali. Nicméně i prostor musí být určitým způsobem organizovaný, aby
byl dobrovolník schopný najít ono
oblečení či deku.

Spolupracují s neformálními iniciativami i nějaké místní firmy,
jež jim darují třeba vodu, nebo
dobrovolníci nakupují věci za
své peníze?
J. Š.: Neformální iniciativy
se pohybují v prostředí, kde je velké množství neziskových organizací
s hmotnými i čistě finančními zdroji.
Stane se, že neziskovka má finance na
zakoupení věcí, ale postrádá kapacity
na jejich rozvoz. Neformální iniciativy
měly potřebné lidi, finanční zdroje ne.
Říkáme tomu hybridita – lidé z iniciativ se naučí velmi rychle fungovat
flexibilně v daném kontextu. A platí
to i naopak. Například lidé z UNHCR
(United Nations High Commissioner
for Refugees, organizace OSN – pozn.
RJ) monitorují situaci a najednou vidí
ženu s malým dítětem, které potřebuje přebalit. Jdou tedy do stanu právně
neexistující neformální iniciativy, jež
jim v dané situaci pomůže.

hodiny a hned jede dál. Každý den
jsme se se studenty sešli a nahrávali
na diktafon živé poznámky. Všichni
jsme si také psali velmi krátké poznámky na papír, abychom se v tom
všem zcela neztratili. Zpětně nám
také pomůže interakce na sociálních
sítích. Výjezdy do terénu byly pouze
jednou částí celého výzkumu.

Stalo se někdy, že jste natolik
vpadli do pomáhání, až jste zapomněli na samotný výzkum?
J. Š.: Ano. Jinak to snad ani
nejde.
M. R. P.: Člověk není připravený vidět to, co na místě vidí. Metodologicky jsme naše plány museli
změnit. Ačkoli jsme si chtěli původně
psát každý den poznámky a v jeho
závěru je vždy zpracovat, ukázalo se to jako nereálné. Vše se tam
děje non-stop. Člověk spí akorát tři

Pane Rodríguezi Polo, Vy vedete rovněž seminář zaměřený na
migraci…
M. R. P.: Tento rok v něm
mají uprchlíci více prostoru, ale stále musím dodržovat sylabus.
J. Š.: Za sebe mohu říci, že se
mi učí velmi dobře, když mohu látku
propojit s aktuálním děním. Když se
můžu se studenty podělit o své zkušenosti z terénu.
M. R. P.: Když mají studenti
zkušenost z takovéhoto výjezdu, je

Výstupem bude, předpokládám,
odborná studie.
J. Š.: První úrovní bude odborná studie do zahraničí, druhou
pak pokračování práce s našimi studenty. Chtěli bychom ovlivňovat veřejné mínění minimálně na úrovni
katedry.
M. R. P.: Celá univerzita funguje na dvou úrovních. Zaprvé je
to úroveň akademická, za druhé se
jedná o obecné vzdělávání lidí. Zkusíme v této problematice vytvořit
antropologický výstup.
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jejich participace v diskuzi ve výuce
daleko větší. Poprvé se nám stalo,
že jsme krátce po návratu z prvního
výjezdu měli sto lidí na přednášce.
„Vnímáme to jako
mezní zkušenost.
Když tam člověk
tři dny pomáhá,
něco se v něm
stane. Mohl by to
pro studenty být
impuls k většímu
zapojení se (nejen)
do univerzitního
života.“
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Plánujete v dohlednu další cesty?
M. R. P.: Problém je v tom,
že máme další povinnosti. Mimoto
nejprve musíme zpracovat informace, které jsme nashromáždili nyní.
J. Š.: Určitě chceme zůstat
v kontaktu minimálně s terénem
virtuálním. Vytipovali jsme jednu lokalitu na rakousko-maďarských hranicích. Je odsud vzdálená tři hodiny
jízdy autem, tam by bylo možné dostat více studentů. Vnímáme to jako
mezní zkušenost. Když tam člověk
tři dny pomáhá, něco se v něm stane. Mohl by to pro studenty být
impuls k většímu zapojení se (nejen)
do univerzitního života.

Obrazove vdecné
momenty
Text: Robert Jaworek

S Barborou Hrabalovou, studentkou
anglistiky a jednou z prvních členů
humanitárního týmu UP, jsme si povídali mimo jiné o způsobu, jakým
prezentují současnou humanitární
krizi média.
Jak UP oslovila studenty, aby
se zapojili do humanitárního
týmu?
O tom, jak pomoci imigrantům, jsme se bavili s Petrem Bilíkem
od onoho nešťastného incidentu
s muslimským studentem na náměstí. Zajímali jsme se o to, jak pozměnit způsob, kterým mnozí místní obyvatelé přistěhovalce vidí. Po
vyostření situace s uprchlíky jsme
záběr naší diskuze rozšířili a přišla myšlenka humanitárního týmu.
Poté jsme dali výzvu na sociální síť
a do dvou dnů se nám přihlásilo na
padesát dobrovolníků. Každý z nich
měl přiložit seznam schopností, jimiž disponuje a mohl by pomoci

v terénu. Někteří jich vypočítávali až dvacet: od učení češtiny přes
vymýšlení volnočasových aktivit až
po právnické rady. Připisovali také
předchozí zkušenosti, ať už s dětmi
či s pořádáním různých akcí, pojali to zkrátka profesionálně. Vznikl
seznam lidí, který nyní máme. Nicméně noví zájemci se mohou hlásit
i nadále.
Status studenta má v této situaci (například oproti lidem z neziskovek) bezesporu výhody.
Jako student máš vždy určité zaměření, které je v této situaci
uplatnitelné. Ať už jsou to jazyky,
právo, psychologie či medicína…
Oproti zaměstnaným lidem máš flexibilnější časové možnosti, navíc ještě pravděpodobně nemáš rodinu. Co
se neziskovek týče, je to jejich práce.
Náš tým má možnost na základě domluvy někam odjet téměř okamžitě.
Pokud chtějí lidé z neziskovek odjet

35

36

oficiálně jako zaměstnanci, musí vyrazit pod oficiálním vedením a projít si byrokracií. Třeba v Srbsku jsme
zažili příslušníka Člověka v tísni,
který tam byl čistě za sebe, protože
tam tou dobou Člověk v tísni ještě
oficiálně nepůsobil. Neziskovky ovšem mají zase výhodu ve svém jasně
právně definovaném statusu, to my
nemáme.
Mají i ostatní vysoké školy u nás
podobnou iniciativu?
V Praze, myslím, iniciativy
univerzitami nijak organizované nejsou. Ale lidé z Prahy jezdí také pomáhat, z velké části se přitom jedná o studenty. Brněnská univerzita
dělá spíš integrační plány, Karlova
univerzita nabídla uprchlíkům stipendia. Akci stejného charakteru,
jako je ta naše, ovšem v České republice další univerzity nezaštiťují.
Zapojí se studenti i do plánované spolupráce s Institutem celoživotního vzdělávání FF UP?
Jde o to, jaká bude situace.
Jak budou lidé rozmístěni, kolik jich
bude v Olomouci, jestli to budou rodiny nebo jednotlivci. Máme představu volnočasových aktivit pro
děti, právního a psychologického
poradenství. Velmi důležitá bude
výuka češtiny, jíž se na univerzitě zabývá spousta lidí. Nyní bude v rámci dobrovolnického programu jezdit
řada studentů do detenčních center,

kde budou organizovat volnočasové
aktivity pro děti a snad i vyučovat.
Ty sama jsi byla na dvou univerzitních výjezdech…
Byla jsem na prvním, který
směřoval na Budapešť-Keleti, a na
třetím na chorvatsko-srbských
hranicích.
Petr Macek zmiňoval, že u Tovarniku vysazovaly srbské autobusy uprchlíky prakticky v poli
několik kilometrů od hranice.
Autobusy je dovezly k checkpointu, kde se mohli najíst a napít,
případně si vzít nějaké oblečení.
Poté pokračovali dále. Jednou k nám
přiběhl jeden z dobrovolníků, že potřebují vyrobit berle, protože nějaký
pán prošel hranici se zlomenou stehenní kostí a hned za ní se zhroutil. Vznikají momenty, kdy jsou lidé
opravdu zoufalí a odhodlaní projít
hranice za každou cenu. Čemuž se,
vzhledem k tomu, že se neustále
mění politika otevírání a zavírání
hraničních přechodů, nedivím.
U Tovarniku bylo také místo v poli,
kde uprchlíky vysazovaly taxíky
a odkud vedla k hranici vyšlapaná
stezka. Tu jsme během pár hodin
vyčistili od odpadků a spolu s Jiřím
Žákem jsme na místě zůstali, zatímco zbytek naší skupiny se vydal
zpět k checkpointu. Viděli jsme taxíky přivážející lidi, pro které to byla
zřejmě jediná možnost, jak se dostat
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k hranici, protože se nevlezli do autobusů. Zdůrazňuji, že rozhodně nevypadali výrazně movitě. S příchodem tmy se nás kolikrát ptali, jestli je
v tom poli někdo nepřepadne. Zprvu
jsem se takové otázce divila. Později mi ale došlo, že kdyby mě vyhodil
uprostřed noci taxík bůhvíkde v poli,
reagovala bych podobně. Bylo důležité, že jsme na místě zůstali, a byl tam
tudíž někdo, kdo je mohl uklidnit.
Minimálně jeden člověk z každé skupiny hovořil anglicky.
Zůstávali jste tedy i přes noc?
Přes noc ne. Při cestě do Rakouska jsme ráno vyjeli a vrátili se
večer. Do Srbska jsme vyjeli v pátek
odpoledne a v šest ráno jsme dojeli
na chorvatsko-srbské hranice, kde
jsme se dvě hodiny vyspali v autě.
Poté jsme pokračovali do Srbska
a tam pomáhali celý den. Nazpátek
domů jsme se vydali o půlnoci. Skupiny dobrovolníků se tam neustále
mění, většina lidí přijede na víkend
nebo na jeden den. Akutní je to přes
týden, kdy je tam lidí málo. Většinou
se jedná o dobrovolníky, kteří přijeli
na sedm, čtrnáct dní a jsou opravdu
hodně vyčerpaní.
Jakým způsobem pracují na místě média?
Média pracují na místě intenzivně a vybírají si momenty, které
jsou obrazově vděčné. Je to tam vypjaté, ale na všech místech uprchlíci
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relativně normálně proudí. Při cestě
domů jsme se shodli, že pokud bude
štáb na místě natáčet celý den, během něhož se stane pouze jedna
špatná věc, samozřejmě uvidíme ve
zprávách právě ji. Nikoli to, že po celou dobu je situace v pohodě.
Na nádraží Keleti bylo vidět, že
jednotlivé televizní štáby nenatáčí
tříhodinové čekání fronty, ale to,
jak se následně uprchlíci vydávají k vlakům. Je to logické, televizní
zpravodajství takto funguje. Čtyřiadvacetihodinový souvislý záznam
by nikdo nesledoval. Na druhou
stranu spousta médií začala přibližovat příběhy jednotlivých lidí. Dle
mého názoru sice trochu pozdě, ale
přece. Má ideální představa médií je
taková, že v době, kdy štáb přijede
na místo, měl by tam zůstat delší
dobu a nesnímat pouze záběry na
masy lidí. Dokud se u nás vysílaly
jen zprávy typu „nashromáždily se
nám tady tisíce lidí a porážejí nám
plot“, byly děsivé. V momentě, kdy
začalo zpravodajství ukazovat, že
se nejedná pouze o muže, ale i ženy
s dětmi a staré lidi, hysterie se poměrně uklidnila.
Ty sama jsi publikovala článek
týkající se uprchlíků na svém
blogu na idnes.cz a spravuješ
facebookovou stránku STAR:
Students & Teachers Against Racism. Mohla bys přiblížit, o co
se jedná?

„V současné
migrační krizi
mám pocit,
že si spousta
lidí uvědomila, jak
média přispívají
k šíření paniky.“
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Minulý rok v letním semestru založil David Livingstone na anglistice seminář multikulturalismu.
Neměl jasný sylabus, šlo o seznamování s různými kulturami. Já jsem
v něm měla příspěvek o projednávání tohoto tématu převážně v českých médiích. Brali jsme to z mnoha
perspektiv – přišly dvě muslimské
a jedna vietnamská studentka, dorazila paní, jež měla zkušenosti z francouzských předměstí. Měli jsme
zároveň založenou soukromou facebookovou skupinu, do níž jsme si
neustále přidávali odkazy na zajímavé články. V současnosti mám pocit,
že už na stránku přispívá akorát
David Livingstone a já, ale skvělé je,
že ji lidé sledují a komentují. S touto
naší multikulturní klikou jsme byli
i na majálesu.
Velkou část materiálů jsme samozřejmě zaměřili na muslimy, abychom přispěli k napravení neznalosti občanů, kteří si o nich mnohdy
utvářejí představy pouze z útržků
zpráv. Tomuto tématu jsem se věnovala už dříve, původně jsem totiž
chtěla studovat religionistiku. V mediální oblasti jsem se od konfliktů náboženství přeorientovala na
uprchlíky.

Jak hodnotíš mediální obraz
uprchlíků produkovaný českými médii?
Podle mého názoru se to
nyní lepší. Česká média obecně mají,
pokud jde o islám, problematickou
historii. Způsob, jakým o něm informují, sleduji již deset let a připadá
mi, že byl příliš jednostranný a relativně anti-zaměřený. V současné migrační krizi mám pocit, že si spousta
lidí uvědomila, jak média přispívají
k šíření paniky. Ve chvíli, kdy vidí ve
zprávách z Blízkého východu pouze
teroristické útoky, války a únosy,
těžko si vytvoří o tamní populaci
pozitivní obraz. Navíc pokud člověk
nežije v Teplicích nebo v Praze, málokdy se u nás s muslimem fyzicky
setká. Relativně čistý štít má z tohoto hlediska Respekt a Hospodářské
noviny, částečně se mění aktuálně.
cz. Na druhou stranu jsem absolutně znechucená z chování některých
politiků, bulváru a třeba i Mladé
fronty. Mám sbírku jejích titulních
stran z letošního jara a léta. Například článek „Nad Českem se povalí
dvě stě tisíc běženců“ byl o tom, že
nad námi přeletí v letadlech. U článku „Hranice zavřít umíme“ jsem pak
začala trochu panikařit i já…
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DO KULOÁRŮ
MODELU OSN
Text: Barbora Hrabalová

S Ivanou Častulíkovou z katedry politologie o Modelu OSN, který na Univerzitě
Palackého proběhne v listopadu, o radostech a strastech budoucích diplomatů
i o přemotivovaných Američanech.

Byla politologie vždy Vaší prioritou?
O veřejné dění jsem se zajímala vždy, původně jsem ale chtěla být žurnalistkou. Řadu let
jsem psala do studentských novin a školních časopisů. Poslední rok před maturitou jsem se dostala na Letní školu Evropského parlamentu do
Brna. Nadchla jsem se pro Evropskou unii a politické dění v ní, jak moc nás EU ovlivňuje a jak
málo o ní víme.
Na začátku mě tedy zajímala hlavně evropská
studia, ta se ale nakonec dostala na druhou kolej. I díky výbornému vedení jsem se více zaměřila na mezinárodní vztahy, především americkou
politiku a OSN. Určitě mě v tom ovlivnily také
pobyty ve Spojených státech a šance zažít si kulturu a život běžných Američanů na východním
pobřeží.
Co je tedy Model OSN, který organizujete?
Je to simulované jednání Organizace
spojených národů. Do New Yorku se během
dvou týdnů sjede na pět tisíc studentů z celého
světa a účastní se jednání v různých komisích

OSN, například v Radě bezpečnosti, UNICEF,
UNESCO atd. Každý rok jsou vybrána jiná témata, vždy reálná a vztahující se k aktuálnímu
dění ve světě. Hlavním cílem Modelu je vychovat globálního občana, přiblížit studentům fungování vnitřních procesů i roli OSN ve světě.
Předpokládá se, že z těchto delegátů mohou
být diplomaté, kteří se dostanou na opravdová
jednání OSN. Po této zkušenosti na ně budou
připraveni a otevřeni dialogu. V Olomouci se
bude regionální kolo Modelu OSN konat podruhé. Pro univerzitu je to velká pocta. V roce
2010 jsme byli prvním evropským městem, kde
se akce uskutečnila.
Vy jste se této konference zúčastnila i jako
studentka. Jaké máte vzpomínky?
Začala jsem na regionální konferenci ve
Francii a pak se dostala do New Yorku. Byla jsem
tam dvakrát jako delegátka ve velkých komisích
Valného shromáždění a Konferenci udržitelného
rozvoje Rio+20. Takže z první ruky vím, jak je to
pro studenty náročné.
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Jak tedy jednání probíhá?
V každé komisi jsou zadána
dvě až tři témata, ke kterým musí
studenti předem udělat výzkum a napsat dvoustránkovou esej. Na místě
už pak musí o problému jednat a očekává se, že se ho společně s ostatními pokusí vyřešit. Je to mnohdy velký
stres, protože se simuluje několik dnů
v kuse, někdy i přes noc, kdy studenti
píší rezoluce.
I samotný výběr země, kterou máte
reprezentovat, může být velká výzva.
Loni studenti naší katedry zastupovali Řecko. Seděli tak v komisi mezi pěti
sty studenty a nikdo s nimi nechtěl
spolupracovat. Nakonec se s tím poprali velmi dobře, tehdy jsme vyhráli
dvě ceny za position papery (zmiňovaná esej), z níž bylo jako z jediné citováno na zahajovacím ceremoniálu před
třemi tisíci lidmi. Toho si velmi vážíme,
je vidět, že naši studenti opravdu umí
vypracovat skvělý výzkum. K tomu
jsme za celkovou práci na konferenci
získali třetí místo. Z naší katedry se
zapojili tři studenti. Tradičně máme
kombinovaný tým s naší partnerskou
Valdosta State University, která přivezla studentů třináct.
Narážíte při jednáních i na rozpory a politické intriky?
Samozřejmě. Sjedou se studenti ze všech koutů světa a možných
kultur. Z padesáti procent jsou to
Američané, pak taky Italové, Japonci,
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Kanaďani nebo Filipínci. Každý do
toho vnáší svou národní povahu,
funguje i národní prvek. Američané
bývají mnohdy přemotivovaní, protože každý úspěch je pro ně opravdu
klíčový z hlediska individuálního studia každého z nich, ale i financování
dalších ročníků Modelu OSN. Každý
se nakonec od emocí musí oprostit
a reprezentovat vybranou zemi, přemýšlet jako její občan a hájit její zájmy jako vlastní. Proto jsou například
zakázané národní symboly. Je potřeba předvést, že se účastníci umí chovat diplomaticky. Na druhou stranu
se v komisích rodí i nediplomatické
naschvály, na které se studenti musí
naučit reagovat a zůstat klidní.
Inklinují studenti k diplomatické dráze již běhěm studia?
Někteří ano. Několikrát na
katedře přednášela i paní ředitelka Diplomatické akademie MZV
ČR. Dostat se na tuto akademii je
opravdu obtížné, podle některých
informací mají dokonce tisíce uchazečů. Studium a sbírání zkušeností
navíc trvá léta, je finančně náročné
a zahrnuje i časté stěhování, což
odpovídá samotné kariéře diplomata. K přijímacím zkouškám musí
student prokázat dva jazyky na
úrovni C evropského rámce a další
předpoklady. Snažíme se studenty
podporovat v tom, aby se zkusili přihlásit. Máme už několik úspěšných
absolventů.
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Vás diplomatická kariéra neláká?
Dříve mě lákala velmi, dokonce to bylo jedním z důvodů, proč
jsem si politologii jako obor studia
vybrala. Nakonec vyhrála akademická sféra. Práce se studenty mě velmi
baví, snad je mé hodiny baví taky.
Zmínila jste velkou stresovou
zátěž během simulace OSN. Jak
ji zvládají studenti?
Myslím, že velmi dobře. Na
celý průběh se pečlivě chystají, i když
je nikdy nelze připravit na všechny aspekty nebo nečekané situace. V seminářích probíhá simulace mezi dvaceti
studenty, na Modelu v New Yorku jich
je pět set v jedné komisi. Tam se musí
umět prosadit, musí je být slyšet, protože právě za to získávají body.
Mají všichni účastníci stejnou
přípravu v rámci studia?
Na katedře probíhá příprava v podobě akreditovaného povinně volitelného kurzu. V USA výuka
Modelu OSN probíhá spíše formou
dobrovolného členství v klubech,
jako vedlejší aktivita, která je však
považována za prestižní záležitost.
Získat tuto zkušenost tam znamená
výhodu při přijímacím řízení na kvalitní univerzitu v oboru nebo nebo
na diplomatickou akademii. Občas
se stane, že se na modelu mezi dvacetiletými studenty objeví skupinka
o něco starších začínajících diplomatů, protože tu zkušenost musí mít.

Naši studenti jsou velmi pečliví ve výzkumu daného státu. Musí zjistit nejen jeho pozice v určitém problému
a co už v tomto směru učinila OSN,
ale také jaká za oním řešením stojí
rezoluce, jaký summit. Všechny tyto
informace pak musí velmi uvážlivě
použít a volit každé slovo, dané dvě
stránky nemohou přesáhnout. Američané jsou zase výrazně argumentačně schopní, mají výborné projevy,
což je dané nejen tím, že jednání probíhá v jejich rodném jazyce.

„Proniknout do
jednání Modelu
OSN a jejich
komisí může být
bez absolvování
pravidel kurzu
složité až matoucí,
především v
momentech,
kdy studenti
mají neformální
jednání.“

Jaká je vaše role na nadcházejícím Modelu?
Byla jsem jmenována generálním tajemníkem konference. Kromě
formálních povinností se spolu s dr.
Žídkovou a ostatními podílím především na organizaci ve spolupráci
s americkou neziskovou organizací
NCCA, která akci pořádá každoročně
v New Yorku. Mám radost, že budeme
spolupracovat i s týmem z Pevnosti poznání, kde proběhne zahajovací
a závěrečný ceremoniál. Jednání se
poté odehrají na konviktu, z jehož prostor jsou nadšeni partneři z USA i hosté. Mimoto připravuji na olomouckou
delegaci osm studentů, kteří budou
hájit UP v zastoupení Francie.
Jak náročná je příprava na pořádání tak velké akce?
Velmi náročná. Vše už zařizujeme rok, a to očekáváme příjezd „pouze” čtyř stovek hostů.

Nedovedu si představit, jak zvládají
organizaci v New Yorku, kam se sjíždí pět tisíc studentů během dvou
týdnů. Komise budou v Olomouci
menší a očekává se osobitější atmosféra. Na kvalitu konference jsou
kladena velká očekávání, protože
před pěti lety se první Model OSN
v Olomouci mimořádně povedl, což
zafungovalo jako nejlepší reklama.
Snažíme se účastníkům vše maximálně ulehčit. O každou delegaci se
bude starat student z katedry. Mám
radost, že je o konferenci mezi nimi
velký zájem a velmi nám pomáhají.
Za to jim patří poděkování. Chystáme i řadu překvapení, třeba večeři
ke Dni díkůvzdání, protože většina
účastníků přijede z USA. A aby nepoznali pouze Olomouc, připraveny
jsou dvoudenní edukační výlety.
Je konference otevřená veřejnosti?
Nejedná se o typ konference,
na níž jsme zvyklí sedět v publiku
a naslouchat prezentujícícm v panelech. Na Modely OSN je třeba se přihlašovat předem, jednání jsou uzavřená. I když bychom chtěli vyjít vstříc
těm, které OSN zajímá, proniknout
do jednání Modelu OSN a jejich komisí může být bez absolvování pravidel
kurzu složité až matoucí, především
v momentech, kdy studenti mají neformální jednání. Divácky zajímavé
jsou spíše projevy delegátů, ty ale trvají poměrně krátkou dobu.
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RUSKÁ
A UKRAJINSKÁ
PRAVDA
Text: Barbora Hrabalová

S doktorandy z katedry slavistiky Marií Popko
za ukrajinskou sekci a Vojtěchem Píchou
za ruskou sekci o konﬂiktu na Ukrajině,
historických paralelách a nevyhnutelně
i o oboustranné propagandě.

Co Vás vedlo k výběru oboru
studia?
MP: Do Česka jsem se dostala v podstatě náhodou, ale myslím,
že to byl osud. Předtím jsem studovala na univerzitě v Kyjevě český
jazyk a literaturu a ukrajinský jazyk
a literaturu. Jedna profesorka mi
řekla, že v Olomouci na ukrajinistice potřebují doktorandky, ať se
připravím na přijímačky. A teď už
jsem ve třetím ročníku. Ve výzkumné práci mě zajímá problematika
konceptu Ukrajiny v publicistickém
diskurzu různých států, ať už Ukrajiny samotné nebo Ruska, případně
Česka.
VP: Já jsem vystudoval historii a ruskou filologii. Mým tématem
byly politické identity ruské společnosti v první půlce dvacátého století,
historické třešničky jako kozácký nacionalismus. Teď se zabývám ruským
emigrantem, který odešel ve dvacátých letech a nacházel spřízněné
duše v československém politickém
prostředí. K ruštině jsem se dostal
vlastně náhodou. Pro malého kluka
je to jazyk zajímavý hlavně azbukou,
což je taková šifra. Později jsem objevil Solženicyna, Čechova a další.
Může studium historie pomoci
pochopit i současné dění?
VP: Určitě ano, ale nepomáhá tomu pouze encyklopedická znalost dějinných událostí a konfliktů.
Je potřeba znát dějiny i z hlediska
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idejí, společenských proudů a mechanismů jejich výkladu, ne jen historii samotnou.
Máte pocit, že rusistika a ukrajinistika jsou v současné chvíli viděny jako problematické obory?
VP: Sám sebe nevidím v pozici problematické, spíše zodpovědné.
Už proto, že učím ruské dějiny i dějepis na základní škole, cítím povinnost vědět o daném tématu víc než
jiní. Být schopen vše pochopit a předat ostatním, pro které jsem třeba
v tomto tématu autoritou a širší
znalosti ode mě požadují, je velký
morální tlak.
MP: S tím souhlasím, je
opravdu složité nebrat v úvahu různé protiruské nebo protiukrajinské
tendence. Zvlášť ve výzkumu, kde se
snažím soustředit se především na
lingvistickou stránku, ne na politiku. Ta je samozřejmě součástí kultury a kontextu, který do značné míry
i tu lingvistickou část ovlivňuje.
Existuje názorový rozbroj mezi
rusisty a ukrajinisty ohledně situace na Ukrajině?
VP: Stejně jako jsou rozpory
mezi kamarády na toto téma, tak
jsou i mezi odborníky. Často se zapomíná, že neexistuje pouze proruský a proukrajinský názor. Mnoho
lidí se na situaci snaží dívat objektivně z obou stran. Pak je mnoho lidí,
kteří zastávají pozici, co nezapadá

„Každý Ukrajinec
je bilingvní,
existuje rusky
i ukrajinsky
psaná publicistika,
přičemž není
nutně pravda,
že rusky psané
periodikum bude
proruské.“

ani do jedné ze škatulek, já například pozici antinacionalistickou.
MP: Studenti se mě občas
ptají. Já se jim snažím vysvětlit, že je
to pouze můj pohled. Jsem z Ukrajiny a situace je to pro mě opravdu
osobní, protože ovlivnila můj život
i osud mé rodiny. Mám v Rusku kamarády s opačným názorem a bavíme se dál. Snažíme se o politice moc
nemluvit. Když už se k ní dostaneme, dokážeme to probrat v klidu
a s respektem. Ale jsou i Rusové,
kteří se mnou souhlasí.
Jaký je běžný ruský pohled na
současnou situaci?
VP: V Rusku je velice dobře znám vlastnický systém velkých
médií. Především ta audiovizuální
patří státu a propaganda v nich je
jasněji identifikovatelná. Je to částečně i generační záležitost. Pro
generace starší pětatřiceti jsou právě audiovizuální média hlavním kanálem, zatímco u mladší generace,
která používá internet, je situace
o něco složitější. Ne že by byli vůči
propagandě imunní, ale mají přístup
k širšímu spektru názorů a filtrují
informace jinak. Propaganda na sociálních sítích je mnohem rafinovanější, probíhá především ve formě
trollingu. Je účinná, ale nepřesvědčí
všechny uživatele internetu. Existují
výpovědi lidí, kteří pracují v agenturách, kde jsou placeni za rozšiřování
určitých názorů na sociálních sítích.

Ohodnocení se odvíjí od počtu
znaků, užití obrázku, počtu infikovaných stránek… Jsou motivováni
hlavně ke kvantitě.
Je i na Ukrajině možné najít
a definovat propagandu?
MP: Ano. Ukrajina je totiž
historicky i politicky rozdělená na
proruskou a proukrajinskou část.
Každý Ukrajinec je bilingvní, existuje rusky i ukrajinsky psaná publicistika, přičemž není nutně pravda, že
rusky psané periodikum bude proruské. V poslední době si problém
ukrajinské propagandy začali lidé
uvědomovat. Už chápou, že nemůžou věřit všemu, co čtou, vidí nebo
slyší v médiích. Když začal problém
na východě Ukrajiny, objevil se trend
natáčet videa a nechávat je bez komentáře. Nejprve se objevovaly
převážně na internetu, ale při Euromajdanu v Kyjevě se vytvářel čtyřiadvacetihodinový záznam, který se
vysílal v televizi, aby se každý mohl
podívat, co se děje, kdo je na místě
a posoudit situaci podle sebe.
VP: Já jsem to vysílání neviděl, ale zní mi jako kanál pro pokročilého uživatele, protože když se
videu nedá poctivý kontext, je možné ho v podstatě interpretovat na
několik způsobů.
MP: Od toho máme komentované zpravodajství, které si pak
divák může sám doplnit právě tím
autentickým videem.
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Zažila jste Euromajdan osobně?
MP: Ano, byla jsem zrovna
na dva týdny doma v Kyjevě. Vše
neustále běželo v televizi, byli jsme
z toho v depresi. V tu chvíli jsem pochopila, jak se cítí moje rodina – já
jsem přijela jen na návštěvu, pro ně
to byla každodenní realita. Jdou se
projít ven, bratr jde do školy a jsou
v nebezpečí, že se nikdo nemusí
vrátit. Pak se situace přesunula na
východní Ukrajinu a Krym… V Kyjevě je klidněji. Oni by se asi stejně
nechtěli přestěhovat, mají v Kyjevě byt, práci, nechtějí to opouštět.
Můj tatínek je teď už skoro rok na
východě, velí protiletadlové divizi na
ukrajinské straně.
Je na Ukrajině spíše tendence
narukovat, nebo se této povinnosti vyhnout?
MP: Spíš je tendence bránit
zemi.
VP: I když lidí, kteří odcházejí
a vyhnou se tím branné povinnosti,
je také dost.
Lze vysledovat, jak je v ruské
společnosti přijímáno nasazení
vojáků na Krymu?
VP: Vysvětlení, proč se Putin
pouštěl do krymského dobrodružství, podal Boris Němcov, novinář,
který byl v zimě zavražděn. V jedné
eseji tvrdí, že Putinova oblíbenost
u lidu soustavně klesala už před
započetím jeho třetího mandátu.

V ruských dějinách existuje tendence, můžeme jí říkat i mýtus, že
každá malá vítězná válka (politologický terminus technicus) zajistila
vládnoucí vrstvě legitimitu na určitý
čas. Podle Němcova Putin právě takovou malou vítěznou válku potřeboval, aby opět získal popularitu.
V tomto směru se mu vyplatila. Sice
na ni teď doplácí, protože na Krymu je třeba vytvořit infrastrukturu
a převést administrativu, což je drahé, ale z hlediska veřejného mínění
stále úspěšné. Angažovat se přímočaře na Ukrajině by pro ruskou
vládu nebylo tak výhodné, protože
taková akce může mít dalekosáhlejší důsledky a nepřinesla by ani tolik
souhlasu.
Jaká je tedy ta oficiální ruská
verze anexe Krymu?
VP: Vše stojí na myšlence ochrany národnostní menšiny
a práva na sebeurčení. Tato verze
v podstatě využívá i chyb západních
politických elit v reakci na situaci kolem Majdanu, za jejichž podpory se
k moci dostala strana podle našich
měřítek krajně pravicová. Toho ruská propaganda využila k mediální
masáži té části obyvatelstva, která
se bojí o ruskou část své národní
identity. Klíčový byl spor o jazykový
zákon. V momentě, kdy se k moci
dostala strana, která nepřijímá za
člena nikoho, dokud se neprohlásí za
Ukrajince, cítí se rusky orientované

obyvatelstvo ohrožené. V tu chvíli
se Rusko profilovalo jako možný zachránce. Historickou paralelou bych
to přirovnal k rozpadu Jugoslávie,
kdy Miloševič postrašil chorvatské
Srby, že Chorvaté je budou vraždit
jako za Ustašovců, na základě čehož
začala obrana.
MP: Jazykový zákon se týkal
otázky, jestli bude ruština druhým
státním jazykem. Ruština ale nebyla za doby demokracie na Ukrajině
nikdy potlačovaná. I když byl Krym
ještě ukrajinský, byly tam ruské školy. Mám na Krymu známé, někteří
si myslí, že Putin Krym anektoval,
někteří jsou pod ruskou správou
spokojení, jiní dříve do Ruska chtěli
a teď tvrdí, že udělali chybu.
VP: Tady se trochu nabízí
srovnání Putina s Hitlerem v tom
smyslu, že propaganda ani jednoho
z nich by neměla šanci přežít bez
živné půdy – kdyby byli Němci v pohraničí spokojení, nebyl by důvod
pošilhávat po Říši. Stejně tak obyvatelům Krymu chybělo jakékoliv
ujištění ze strany vlády, že se nemají
čeho bát.

orientovat v médiích a mít přehled,
kde se dělá poctivá žurnalistika. Za
ni se ovšem dost platí. S novými
zákony, které se týkají financování médií, bylo těm „neposlušným“
dost ztíženo fungování a musejí
být dotováni z vlastních nezávislých
zdrojů nebo přímo od čtenářů. Mezi
konkrétními příklady bych uvedl
Novaja Gazeta, Kommersant nebo
Vjedomosti, taková analogie našich
Hospodářských novin primárně zaměřená na podnikatele. Z televizních stanic stojí za pozornost Dožď.
Z českých médií mám dobré zkušenosti s analýzami Petra Jedličky, který píše pro deník Referendum a umí
se hodně fundovaně vystříhat mainstreamové mediální rusofobie.
MP: Z ukrajinských mě napadá Ukrajinská pravda, Fakty nebo
online TSN. Psané jsou převážně
ukrajinsky.

Máte tip, kde se dají najít relevantní informace o celé situaci?
VP: V Rusku je to velmi přehledné. Stejně jako u nás v minulém
režimu se vědělo, že pár lidí v samizdatu vydává kvalitní informace a oficiální kultura byla v tomto
víceméně zbytečná. Takže stačí se
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PO STOPÁCH
TEMNÉHO
NOVOVĚKU
Text: Barbora Hrabalová

Raně novověká historie, vizuální
kultura, náboženské dějiny nebo
čarodějnické procesy. O těchto
tématech přednáší Martin Elbel
na katedře historie, ale i jinde ve
světě. „Vytváříme si novodobé
čarodějnice,“ říká.
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Jako historik se kromě jiného
zabýváte dějinami církve, náboženstvím a čarodějnickými procesy. Proč jste se pro toto zaměření rozhodl?
Sám nevím. Studoval jsem
v docela příznivém období, takže
jsem měl možnost kromě historie,
na kterou mě přijali, navštěvovat
spoustu přednášek na jiných oborech. Vedle profesorky Hrabové
z historie mne tak velice ovlivnili například i prof. Togner a prof. Hlobil
z katedry dějin umění. A pak jsem
měl to štěstí, že jsem mohl studovat
v zahraničí. Na Central European
University v Budapešti a později na
Warburg Institute v Londýně jsem
potkal řadu zajímavých osobností
z různých oborů. A každé další setkání mne posunulo k tomu, čím
se zabývám nyní: kulturou evropské společnosti mezi středověkem
a moderní dobou s přesahy do dějin
idejí, náboženských představ, rituálů a vizuální kultury.
„Interdisciplinární
přístup považuji
za zásadní.
Protože všechno
souvisí se vším
a má různé
dopady.“
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Jeden z předmětů, který vyučujete, nese název Magie a čarodějnické procesy v raně novověké Evropě. Je mezi studenty
oblíbený?
Ano. Tento předmět je poměrně oblíbený, ovšem z poloviny
proto, že jeho název ve studentech vyvolává poněkud romantické
představy. Nejeden student si jej
zapíše pod dojmem četby Harryho

Pottera. Vlastní seminář je ale poměrně náročnou sondou do života
předmoderní společnosti s přesahy
do disciplín jako filosofie, kulturní
antropologie, dějiny umění a další.
Interdisciplinární přístup považuji
za zásadní. Protože všechno souvisí
se vším a má různé dopady.
Učíte rád?
Učím velmi rád. Baví mě potkávat zajímavé lidi a na rozdíl od psaní
knih má člověk na své názory bezprostřední odezvu. Vzhledem k tomu,
že učím i v angličtině, mám šanci potkat i studenty ze zahraničí. Pro mě
je velmi zajímavé potkávat se s jejich
odlišnými kulturami. Navíc se to mění
i časem. Každá generace studentů je
jiná a tak se od sebe můžeme vždycky navzájem něco naučit – abych řekl
i nějakou tu ušlechtilou frázi.
Působil jste i v zahraničí. Kde se
vám nejvíc líbilo?
Mám velmi rád Britské ostrovy. Obzvlášť Londýn, kam se vracím často a rád. Ale také například
Edinburgh, kde jsem rovněž mohl
nějakou dobu pobývat. Velice zajímavé a poučné ale bylo i působení
v zámoří, zejména v Japonsku.
Jak taková témata, jako je čarodějnictví, církev, inkvizice nebo
magie, vnímají Japonci?
Nejen
čarodějnictví,
ale
prakticky celá západní kultura se
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v Japonsku těší obrovskému zájmu.
Vzhledem k odlišnosti obou kultur
je ale značně obtížné o těchto tématech hovořit. Přednášet pro japonské posluchače znamenalo obrovskou výzvu a nesmírně cennou
zkušenost. Člověk musel vystoupit
ze svých zažitých schémat a kategorií a začít o nich přemýšlet zcela
novým způsobem.
Pojďme si na chvíli povídat o čarodějnických procesech. S těmi
je určitě spjatá inkvizice. Jak taková instituce fungovala? A co
bylo jejím záměrem?
Pokud se bavíme o inkvizici, je nutné trochu rozlišovat. Lze
ji rozdělit na inkvizici středověkou
a pak na inkvizice novější – zejména španělskou a římskou. Zatímco
představa o čarodějnickém spiknutí usilujícím o zničení křesťanstva
skutečně vzniká v patnáctém století
v prostředí „staré“ inkvizice, novější inkviziční tribunály byly v otázce
existence čarodějnic mnohem skeptičtější. Zejména španělská inkvizice
se zaměřovala především na udržení jednoty náboženských představ
společnosti – s trochou nadsázky
by šlo její aktivity přirovnat k působení tajných policií totalitních
režimů. Hon na čarodějnice do její
agendy příliš nezapadal, proto je
Španělsko jednou z mála zemí, kam
se pronásledování čarodějnic moc
nerozšířilo. Čarodějnické procesy
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ve většině zemí mají na svědomí
spíše různé místní soudní tribunály, z nichž byla většina světskými
institucemi.
Kdo tedy vlastně byly ty pronásledované čarodějnice? A proč
je církev vůbec pronásledovala?
Lidé od nepaměti věřili, že někteří jedinci jsou nadaní zvláštními
schopnostmi. Takovéto osoby pak
ve společnosti fungovaly jako léčitelé, zaříkávači, v případě žen i jako
porodní báby. V patnáctém století
se ale náhle v inkvizičním prostředí
začíná šířit představa, že se nejedná
o izolované a poměrně neškodné
čarodějnice, ale o dobře organizovanou sektu vedenou samotným ďáblem. S ním čarodějnice měly uzavírat
smlouvu, pravidelně se setkávat na
sabatech a hlavně ustavičně škodit
lidem. Zdá se, že čím častěji se podobné zprávy objevovaly, tím více
byli další a další inkvizitoři ochotni
čarodějnice vyhledávat a utvrzovat
se v představě hrozícího nebezpečí.
V roce 1484 pak papež vydává bulu,
ve které označí potíraní čarodějnictví za prioritní úkol inkvizice. V šestnáctém století pak hon na čarodějnice vypuknul naplno, nyní už mimo
vlastní inkviziční prostředí. Odhaduje se, že do konce 18. století bylo
za čarodějnictví odsouzeno k smrti
přibližně 60 000 osob, z nichž asi tři
čtvrtiny byly ženy.

Nesouvisí pronásledování čarodějnic i se snahou potlačovat jakousi prvotní emancipaci žen?
Tato vysvětlení se skutečně
objevila, ale nejsou úplně přesvědčivá. Z čarodějnictví mohly být nejsnáze obviněny nikoliv ženy, které
nějakým způsobem vyčnívaly, ale
spíše takové, které živořily na okraji
společnosti a byly nejvíce bezbranné. Je nutno říci, že jakmile se protičarodějnická hysterie rozšířila, mohl
být z čarodějnictví obviněn prakticky kdokoliv – bez ohledu na pohlaví
či sociální postavení (nejednou jsou
obviňováni například i kněží). Čarodějnické procesy jsou spíše důsledkem krize kultury, která doprovázela dramatickou proměnu evropské
a americké společnosti na prahu
moderní doby. I genderová nerovnost v nich nepochybně sehrála jistou roli.

svým způsobem pochopitelné. Problém ale nastává, když se na této
panice začínají přiživovat politické
elity, popřípadě různé skupinky usilující o moc. Dějiny čarodějnických
procesů jsou vlastně dějinami paniky a jejího zneužití.

Existují moderní paralely k honům na čarodějnice?
Podobné prvky a mechanismy lze pozorovat například během
holocaustu, komunistických monstrprocesů padesátých let nebo naopak mccarthismu ve Spojených státech. A koneckonců i na současných
protiutečeneckých či protimuslimských náladách. Všechny „hony na
čarodějnice“ jsou do značné míry
důsledkem různých frustrací a pocitů ohrožení, kdy lidé potřebují dát
svým obavám jasné kontury. To je
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Podzim na venkove
Text: Robert Jaworek

Koruny stromů za hradbami fakulty se pyšní podzimními barvami. Babí
léto vybízí k vycházkám a šoupání nohama ve spadaném listí. Vzhledem
k prodlužujícím se večerům se však nevyplácí zacházet do lesů příliš
hluboko. Ostatně podzimní atmosféru si můžete plně vychutnat také na
venkově.
Příkazy jsou malebnou vsí, jež patřila kdysi k těm nejbohatším na Hané.
O zachovalosti zdejších hospodářských usedlostí svědčí i to, že byly
z velké části vyhlášeny památkovou zónou. Nejlépe dochovaný je soubor
staveb lidové architektury Hanácké skanzen. Díky jeho expozicím můžete
nahlédnout, jak se žilo na hanáckém venkově během devatenáctého
a dvacátého století. Ačkoli je již po sezoně, nadšenci, kteří skanzen
spravují, vás zde rádi provedou a povyprávějí vám o každém z exponátů
bohatého mobiliáře. Stačí, když se s nimi domluvíte předem, telefonicky
či mailem.
Rozhodnete-li se pochytat letošní zbytky teplých slunečních paprsků
a vydáte se do Příkaz na kole, pojedete po cyklotrase č. 51 vedoucí přes
Chomoutov, Horku nad Moravou a Skrbeň. Za chvíli budete na místě. Ti
pohodlnější mohou zvolit cestu autobusem, který jezdí z Olomouce do
Příkaz každý den minimálně jednou za hodinu.
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Foto: Štěpánka Ištvánková, Štefan Berec
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