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Moc proměn a proměny moci
PETR DRULÁK

S

Pokud se nedorozumění nemá
stát hlavním
rysem vzájemných vztahů,
měl by se Západ
umět podívat
na svět čínskýma
očima a Čína
těmi západními
Když Churchill koncem třicátých let označil Sovětský svaz za
hádanku zabalenou v tajemství
a ukrytou do záhady, jednalo se
z pohledu Západu o aktéra, který
byl oproti současné Číně podstatně transparentnější a srozumitelnější. Ne že by tehdejší Sovětský svaz představoval pro Západ
snadnějšího či přátelštějšího partnera než současná Čína. Nicméně
potenciál nejrůznějších nedorozumění je dnes mnohem větší než
tehdy – kontakty jsou intenzivnější, vzájemný mocenský poměr
vyrovnanější, rozdíly v jazyce
a způsobu myšlení propastnější.
Pokud se nedorozumění nemá stát
hlavním rysem vzájemných vztahů, měl by se Západ umět podívat
na svět čínskýma očima a Čína
těmi západními.
Čína má v tomto ohledu leccos
za sebou, rostoucí část čínských elit
zná západní jazyky a má zkušenosti se západním vzděláním. Naopak západní povědomí o Číně nepřekračuje ani na úrovni elit běžné
stereotypy. Západ by měl své ignorantství překonávat, aby porozuměl
čínským partnerům i aby smazal
znalostní převahu případných čínských rivalů. Měl by ho ale překonávat také z jiného důvodu. K bytostným rysům Západu patří po
staletí zájem o jiné kultury, jejichž
poznáváním získává perspektivu,
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oučasný vzestup Číny vede Západ k nejrůznějším reakcím.
Zatímco materiální vzestup se setkává spíše s příznivými ohlasy,
mocenský vzestup, který ho zákonitě doprovází, budí obavy. Neoliberální optimisté oslavují Čínu
jako jeden z triumfů globalizovaného kapitalismu, i když samotní
hybatelé kapitalismu v bankách
a firmách kolísají mezi nadšením
nad ekonomickými příležitostmi
obrovského trhu a obavami z nemilosrdné konkurence. Podobně západní hybatelé světové politiky si
nejsou jisti, zda jim v Číně vyrůstá
globální partner či rival. Na jedné
straně je pesimismus vojenských
stratégů, kteří v Číně vidí především hrozbu výsadnímu globálnímu postavení Západu, a zklamání liberálních optimistů, kteří očekávali, že Čína se bude politicky pozápadňovat. Na druhé
straně přesvědčení, že Čína bude
nadále po svém zvládat své nemalé
problémy doma a více méně zodpovědně jednat v zahraničí. Tato
naděje ale může přijít vniveč, jako
nakonec nemusí být namístě ani
strategický pesimismus, ani liberální zklamání. Čínská moc prostě
zůstává pro Západ záhadou.

Bianca Basan: Portál, anatomie vnitřního prostoru (2012–2013), k vidění na výstavě Startpoint: Prize for Emerging Artists 2013 v pražském Doxu do 28. října.

z níž se může nově podívat na sebe sama. Nový pohled odhaluje,
že k řadě zdánlivě nezpochybnitelných samozřejmostí západního
myšlení existují alternativy otevírající nové možnosti jednání.
Pokud dnes Západ fascinuje
i znepokojuje čínská moc, není od
věci pokusit se přiblížit si čínské
pojetí moci, i když za cenu hrubého zjednodušení. Podobně jako
na Západě i v Číně se rozevírá široký vějíř různých pohledů na
moc, přičemž oba vějíře vykazují
určité podobnosti, a to nejen proto,
že Čína ze západního myšlení od
druhé poloviny 19. století hodně
přejímá. Nicméně pojetí, která si
mohou být navzájem blízká, se
často budou lišit co do svého významu. Co bude zásadní na Západě, bude v Číně okrajové a naopak. Francouzský filosof a sinolog François Jullien ve svých studiích konfrontuje klasické čínské
myšlení s řeckým a často ukazuje, jak jsou některé zásadní čínské
koncepty spřízněny s polozapomenutými řeckými, které Západ nechal v dalším intelektuálním vývoji na okraji svého zájmu.

lll
Než se blíže zastavíme u Jullienovy rekonstrukce čínského pojetí
moci, pokusme se přiblížit základní rozdíl mezi čínským a západním pohledem výpůjčkou z tradice, která sama sebe staví mezi
Východ a Západ. Najdeme ji u řady velkých ruských myslitelů. Málokterý z nich zachytil rozdíl mezi
západním a východním pojetím
moci názorněji než Tolstoj. Ve

svém románu Vojna a mír ho
zosobňuje dvěma generály carské
armády bojujícími proti Napoleonovi.
Západní pojetí představuje Němec Phull, přesvědčený, že objevil
absolutní pravdu. Rusky neumí
a předkládá mimořádně propracované, ale jinak neúspěšné válečné
plány založené na své teorii. Slovy
Tolstého „z lásky k teorii nenáviděl
jakoukoliv praxi“. Jeho opakem je
Gruzínec Bagration, kterému Tolstoj připisuje uznání i samotného
Napoleona. Bagration působí uprostřed bitevní vřavy duchem nepřítomně, pro někoho snad i hloupě
a roztržitě. Když přijímá hlášení
a se svým „východním přízvukem“
vydává rozkazy, vzniká dojem, „že
žádné rozkazy vlastně vydávány
nebyly a že se kníže Bagration jen
tváří, jako by se vše, co se dělo
z nutnosti, náhodou nebo z vůle
jednotlivých velitelů, dělo když ne
přímo na jeho rozkaz, tak aspoň
s jeho souhlasem“.
Zdánlivá pasivita Bagrationa vítězí, zatímco Phullova zdánlivá aktivita prohrává. Tolstého oslava
Bagrationa v lecčems připomíná
Umění války nejslavnějšího stratéga čínského starověku Sun-c’.
Podle něho nejsou vítězství nejlepších vojevůdců „ani úžasná, ani
slavná, ani chrabrá“, nýbrž nevyhnutelná, a dějí se jakoby samo
sebou. Úspěšný čínský generál není hrdinou, který vzdoruje různým
nepřízním a překonává je svými
činy. Naopak často se jeví jako
nadbytečný, bitva bez jeho přičinění sama spěje k vítězství nebo
v optimálním případě k bitvě vůbec

nedojde, neboť protivník se sám
rozloží.
Přesto nelze říci, že by čínské
pojetí vyzdvihovalo pasivitu oproti
západní aktivitě. Bylo by to zavádějící už proto, že čínské myšlení
nepracuje s dichotomií aktivní –
pasivní, ani čínština na rozdíl od
západních jazyků neposkytuje tomuto rozlišení žádnou oporu. Rozdíl je jinde. Zatímco západní pojetí
moci se soustřeďuje na aktéra,
který prosazuje své zájmy a plány
proti plánům ostatních, čínské pojetí se zaměřuje na vnitřně proměnlivou situaci, v níž se aktéři nacházejí a s níž se musejí dostat do
souladu, pokud chtějí být úspěšní.
Pokud aktér správně rozpozná situaci, dokáže využít i její skrytý
potenciál. Situace potom sama ve
svém přirozeném vývoji uskutečňuje jeho záměr, který je definován
v souladu s jejími možnostmi. Skutečnou výzvu nepředstavuje protivník, nýbrž správný odhad a analýza
situace.
Mocenský aktér se tak podobá
surfaři, jehož umění spočívá v odhadu vlny a v dovednosti maximálně se jí přizpůsobit, a tím využít
její potenciál k vlastní jízdě. Důraz
na soulad se situací a výslednou
přirozenost vede k tomu, že mocenský výkon je připodobňován
k přírodním jevům. Sun-c’ přirovnává působení dobře rozmístěných
vojsk k toku vody či lavině kamenů. Mocenské zdroje aktéra jsou
pouze jednou z charakteristik situace, a nikoliv nutně tou nejdůležitější. Spíše než silou a odvahou
vojáků dosáhne vojevůdce podle
Sun-c’ vítězství, pokud se „postaví

přesně tam, kde ho prostě nelze porazit“.
V západní tradici jsou naopak
přírodní jevy často personifikovány, už Řekové si za ně dosazovali konkrétní bohy. Nejenže příroda není metaforou mocenského
výkonu osob, nýbrž sama je naopak interpretována jako osobní
střet. Moc se vykonává v souboji,
v němž se střetávají dovednosti
a vůle a jehož kontext má zůstat
vedlejší. Využití situace, které je
obvykle spojeno s důmyslem a lstí,
je viděno přinejmenším jako morálně nejednoznačné. Když o někom říkáme, že „využil situace“,
obvykle jeho jednání neschvalujeme. I Odysseus je za svou lest
v trojské válce od bohů potrestán.

lll
Označit to, oč se opírá mocenské působení, pojmem situace,
může být podle Julliena zavádějící.
V západním pojetí situace obvykle
odkazuje k více či méně stabilním okolnostem, na jejichž pozadí
aktér jedná. Čínské pojetí neodlišuje tak ostře mezi aktérem a okolnostmi, neboť předpokládá jejich
propojení. Především však nepřičítá okolnostem žádnou stabilitu.
Situace není nikdy stavem, nýbrž
nekonečným procesem neustálé
proměny podobně jako mořské
vlny.
Klíčem k tomuto pojetí světa je
Kniha proměn (I-ťing). Patří k nejstarším z dochovaných textů staré
Číny a po tisíciletí inspirovala čínské myslitele nejrůznějších škol
a tradic ke komentářům. Jullien
srovnává její postavení v čínském

myšlení s postavením Bible na Západě, jakkoliv co do obsahu si lze
jen těžko představit texty, které by
byly odlišnější.
Západní myšlení má tendenci
uvažovat o světě definováním stavů, pohyb a změnu potom vysvětluje působením vnějšího hybatele. Tento předpoklad je v základech představy o transcendentálním bohu, který je počátkem světa, i o kauzalitě, která vysvětluje
změnu a pohyb propojováním příčiny a následku. Klasické čínské
myšlení nezná ani transcendentálního boha, ani kauzalitu. Pohyb se
děje sám od sebe a bývá popisován
jako vzájemné působení jin a jang.
Jin a jang jsou ze západního hlediska těžko zařaditelné, někdy se
mluví o silách, jindy o kvalitách či
principech. Každá z těchto kategorií je částečně vystihuje, současně
však s sebou nese i vymezení, která
nejsou slučitelná s tím, co jin a jang
v čínském myšlení znamenají.
Znaky, jimiž se píší, ukazují na
souvislost jin s měsícem a jang se
sluncem. Podle Knihy proměn se
jang dále váže například s nebem,
tvrdostí či mužem a jin se zemí,
měkkostí a ženou. Neznamená to
však, že by byly ve vzájemném
protikladu či se navzájem vylučovaly. Naopak realita vzniká jejich
souhrou a jedno v sobě zahrnuje
zárodky druhého. Jin se proměňuje
v jang a jang se proměňuje v jin
a Kniha proměn ukazuje jak.
Kniha proměn na rozdíl od Bible
ale nenabízí žádný příběh a na rozdíl od většiny knih není jejím základem ani žádný text.
Pokračování ˝ (8)
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Dílo Václava Havla, který by
5. října oslavil sedmdesáté sedmé narozeniny, je dobře zmapováno a zanalyzováno, ale docela
málo se ví o Pižďuších, jeho krátkých pohádkách pro děti.
„Václav dlouho tvrdil, že pohádku pro děti nemůže napsat.
Zaprvé proto, že nic takového
neumí, zadruhé proto, že špatně
vyslovuje hlásku ‚r‘ a v pohádkách jsou samí drraci, krrálové,
čarrodějové, prrincové, trrpaslíci, rrusalky, rrarráškové a podobné potvorry, a zatřetí, protože nemá čas, neboť v pivovaru
musí vařit pivo,“ napsal Ivan
Klíma v polovině sedmdesátých
let v předmluvě ke sbírce pohádek z disentu a okolí, kterou sestavil pro exilové vydání v Německu. Jak se pan Václav nakonec utrhl od vaření piva, se
neví, ale
druhý
svůj
problém
vyřešil
stvořením
pižďuchů

a vzápětí dokázal, že první problém není problém.
Podařilo se mu to, o co se
snaží většina autorů moderních
pohádek, ale povede se to popravdě málokomu – Pižďuchové
upoutají čtenáře malého i velkého. Když jsem je četl poprvé,
jako malý čtenář v českém vydání té původně německé sbírky
Uzel pohádek (LN 1991), bavili
mě z celé knížky nejvíc, a to
v „konkurenci“ pohádek autorů,
jako jsou Ludvík Vaculík, Pavel
Kohout, Jan Skácel nebo Jan
Werich. Podruhé jsem Pižďuchy
slyšel už jako odrostlejší čtenář,
když je autor načetl pro charitativní audioknihu Kdo to psal, ten
to čte (Radioservis 2002) a znovu jsem se smál nahlas, tentokrát
za „konkurence“ textů Ivana
M. Jirouse, Petra Šabacha nebo
Zdeňka Svěráka.
„Druhý pižďuch si pozval
k sobě do kanceláře třetího pižďucha, chvíli s ním jen tak klábosil a pak mu řekl, že by měli
společně odstranit prvního pižďucha, protože se příliš povyšuje nad ostatní pižďuchy a nedá
se to s ním už dál vydržet. Třetí pižďuch s tím souhlasil a slíbil druhému pižďuchovi, že mu
bude při odstraňování prvního
pižďucha pomáhat. Pak šel třetí
pižďuch domů na oběd a řekl
všechno mamince.“ Tak začíná
Spiknutí, možná nejvtipnější z pětice Havlových pohádek.
Umíte si představit, milé děti
a rodiče, že by
takovou pohádku napsal
některý z prezidentských
nástupců
pana
Václava?
Vždyť
jsou sami
pižďuchové.
ŠTĚPÁN
KUČERA

[co lidé opravdu čtou]
Náhodně na ulicích českých měst a obcí a také na sociálních sítích
pokládáme jednoduchou otázku: „Co jste naposledy četl/a?“

Miloslava Absolonová
69 let, důchodkyně, Chrastava

Nedávno jsem četla knihu Na Řece. Manželé Josef a Taj-ťün Hejzlarovi v ní zachytili vzdálený svět čínské společnosti a kultury. Příběh je
inspirovaný vzpomínkami paní Hejzlarové na období okolo druhé světové
války, jeho hlavní hrdinkou je pětiletá holčička. Mě nejvíce zaujalo něco
pro nás nezvyklého – dívka žila společně se čtyřmi sestrami a matkou
v poměrně nuzných poměrech, zatímco otec si žil v blahobytu se svou
oficiální konkubínou, přesto mu byla rodina vděčná a ctila ho za to, že se
o ně stará.
(vyšlo v nakl. Knižní klub, 2011)

[výběr-knihy]
Robert Menasse: Vyhnání z pekla
Román současného rakouského prozaika a esejisty
chytře a vtipně propojuje životy dvou mužů, i když
ten první se narodil o 350 let dříve. Na jedné straně
chlapec Mané, maran (pokřtěný žid) z Portugalska,
který se po útěku do Amsterodamu stal známý jako
Menasseh ben Israel, slavný rabín a učenec. Na druhé
straně Viktor Abravanel z Vídně, historik a filosof.
O svém židovství se oba dozvědí později, než by
měli. Zatímco život Maného sledujeme chronologicky, příběh Viktorův začíná na srazu gymnázia po
25 letech, kde hrdina obviní většinu svých kantorů
ze členství v NSDAP a po skandálu zůstává sám se
spolužačkou, které vypráví o svém dětství a vysokoškolských studiích.
Protnutí obou linií románu je někdy zcela nečekané, vždy však logické,
neboť Mané i Viktor mají k sobě blíže, než to na první pohled vypadá.
No a samozřejmě také zde platí ona nejdůležitější parola židovského myšlení: Všechno je jinak!
Přeložil Petr Dvořáček. (Academia)

Čínský bloger Michael Anti:

Facebook jako čínská vláda

Foto ČTK/Vít Šimánek

PIŽĎUCHOVÉ

ČTVRTEK 26. ZÁŘÍ 2013 u PRÁVO

TEREZA ŠIMŮNKOVÁ
Klíčová postava čínského internetového žurnalismu, politický
bloger ČAO ŤING (1975), publikuje pod přezdívkou Michael
Anti. Právě užíváním pseudonymu zdůvodnil Facebook smazání Antiho profilu před dvěma
lety. Co na tom, že za přezdívku
se na této sociální síti schovává
každý druhý a svůj profil tu
má i Zuckerbergův pes… Anti
ostatně zažil virtuální „výmaz“
už dříve. V roce 2005 Microsoft
smazal jeho vlivný blog na nátlak čínských cenzorů, kterým se
nelíbila jeho kritika čistky v opozičních novinách a zpráva o následné stávce novinářů, v tamních poměrech ojedinělé. Anti,
který do svých třiadvaceti horoval pro komunismus, v minulých
dnech navštívil pražskou konferenci Forum 2000.
)S( Politicky jste obrátil v mo-

mentě, kdy jste na internetu našel informace o masakru na náměstí Nebeského klidu. Jak jste
je objevil, když všechny zmínky
o této tragédii čínská vláda blokuje?
V začátcích internetu měla ještě
Velká čínská firewall díry. Pro toho,
kdo uměl s počítačem, nebyl problém je najít – a já jsem na univerzitě
studoval jako hlavní obor informatiku.
Nejdřív ze všeho jsem objevil
fotky a velice mnou otřásly – do té
doby jsem nevěděl, že tam umírali
lidé. Nebydlel jsem v Pekingu, ale
ve východočínském Nan-ťingu, ani
ne v centru, ale na jednom z předměstí, takže přes osobní svědectví
to nešlo a žádné oficiální informace samozřejmě dodnes neexistují.
Pátral jsem dál a našel rozhovory,
články a především dokument Ri-

charda Gordona a Carmy Hintonové z roku 1995, který ve třech
hodinách podává souhrnnou výpověď o celé události.
Pravdu o tom masakru jsem se
každopádně dozvěděl jako jeden
z prvních Číňanů. Na otázku, co se
tehdy stalo, totiž nejenže nedostanete odpověď, ono ani není lehké
se správně zeptat – nevyslovujeme
ani název té události, jenom opis,
náznaky, je to skoro, jako by byl
někdo prokletý a bylo nebezpečné
ho i jen pojmenovat…
)S( V tom máte praxi. Abyste
mohl publikovat, musíte neustále
balancovat na hraně toho, co se
ještě smí, ale tak, aby čtenáři
mohli informaci rozkódovat. Vadí vám to?
Jako politický bloger chci samozřejmě rýt do všeho, na druhou
stranu jsem novinář, což v Číně
znamená především důsledný trénink v autocenzuře. Kdykoli píšeme článek, nejdřív ze všeho si
uděláme jasno v tom, kterým slovům se vyhneme, a pokud je vyznění hodně kritické, jak ho změkčit. I u politických textů praktikujeme cílenou depolitizaci, jinak bychom v redakcích nepřežili. Ale někdy to cenzor stejně zatrhne. Vím,
že když to nebudu dělat, skončím
ve vězení a nikdo si už ode mě nic
nepřečte. Autocenzura je paradoxně jediným způsobem, jak dlouhodobě bojovat za svobodu slova. Vyrovnat se s tlakem zvnějšku i s autocenzurou je samozřejmě enormně
náročné, a tak to některý z kolegů
občas vzdá, anebo se přidá na opačnou stranu – a má klid.
)S( Můžete zmínit v článku
například jméno čínského prezidenta?
Rozhodně ne, stejně jako nesmí
zaznít jméno žádného ministra.
Kdykoli píšu o cenzuře, píšu an-

glicky. I proto se liší mé texty na
čínském mikroblogu Weibo a na
Twitteru, který naše vláda blokuje.
Přispívám do jednoho hongkongského časopisu a i tam se držím na
uzdě, třeba bych nikdy nepoužil
slovo cenzura, dávám přednost
kontrole. Aby si úřady myslely, že
nechávám prostor k diskusi.

Současný kyberprostor je jako
první světová
válka: všichni
bojují se všemi
a nikdo není
kladný hrdina
Sebekontrola je v Číně opravdu
jediná cesta k přežití, taky protože
můžeme být reálně sledováni kdekoli a kdykoli. Sedět s vámi v Pekingu, už bych měl pocit, že se na
nás od vedlejšího stolu někdo dívá
a není to jen tak ze zájmu.
Jak mě tahle strategie přežití ve
skutečnosti ničí, si pokaždé uvědomím v zahraničí, když najednou
slyším sám sebe mluvit ostře, přímo, otevřeně. Jakmile pak přiletím
zpět do Číny, okamžitě se zase zapne podvědomý autopilot extrémní
opatrnosti a podezřívavosti. Lidem
to opravdu mění způsob myšlení.
)S( Paradoxně jste ale neměl
největší problémy s vašimi úřady, nýbřž s nadnárodními informačními giganty. Už jste znova
na Facebooku?
Já už tam zpátky nechci. Je totiž
pořád zřejmější, že Facebooku už
nestačí jenom virtuální moc, ale že
chce kontrolovat naše životy i mi-

mo internet – samozřejmě kvůli
zisku. To je jeho pravá ambice.
Takže Facebook nebo čínská vláda,
to máte skoro prašť jako uhoď. Já
jsem rád na Twitteru, jednak protože si nemusím hlídat každé slovo
a taky protože čínština z něj dělá de
facto regulérní blog. Do 140 znaků
latinky se vejdou dvě anglické věty,
ale v čínských znacích už napíšete
příběh. Takže Twitter může být pro
úřady potenciálně pěkně nebezpečný. Můj účet na něm sleduje
70 tisíc uživatelů – a v Číně je na
sociálních sítích půl miliardy lidí.
Co internet zásadně změnil, je zkušenost se svobodou slova. V minulých deseti letech se Čína liberalizovala hlavně proto, že se lidé
dostávají k informacím, blogují,
twítují, a tak vlastně protestují online. To je nová zkušenost.
)S( Co jako první čínský politický bloger říkáte na to, že tři
čtvrtiny provozu na internetu
v USA údajně sledují americké
tajné služby?
Americká vláda se inspirovala
čínskou cenzurou, což my v opozici vnímáme dost úkorně – ztrácíme tak největšího spojence. Uvědomujeme si, že tyhle dvě mocnosti spolu nikdy nebudou mluvit
o lidských právech, svobodě slova
a svobodném přístupu k informacím, protože možnosti kontrolovat
internet chtějí obě využít ke svým
cílům.
Já ani nevyčítám Microsoftu, že
spolupracuje s cenzory, i když mě
samozřejmě uzavření mého blogu
poškodilo – ale v souhrnu přinesl
Číňanům víc dobrého než špatného. Současný kyberprostor je
jako první světová válka: všichni
bojují se všemi a nikdo není kladný
hrdina. Jde jen o to, zvolit si menší
zlo. Se všemi výhradami to jsou
pro mě pořád Spojené státy.

[nad knihou]

Východoevropská díra v Elvisově městě
MAREK TOMAN
Tradiční židovskou povídku si
člověk představí asi jako příběh
o vztazích a nepřízni světa situovaný někam do haličského
štetlu (případně do Ameriky,
kam si jeho protagonisté přivezli štetl s sebou). Láska, útlak
a démoni, to vše okořeněné rozinkami mystiky a skropené pálenkou humoru. Jenže co si
počít, když se autor narodil až
po zničení někdejší východoevropské židovské kultury?
Americký povídkář, autor kni-

hy Zelik Rifkin a strom snů
(přeložila Alice Marxová, Sefer
2013), Steve Stern (1947) navíc
pochází z Memphisu, který by si
málokdo s židovskou přítomností
spojoval.
Vyrůstal v době, kdy se městem
proháněl ve svém cadillaku Elvis
Presley a místní Židé se pokoušeli
stát stoprocentními Američany.
Jejich náboženský život byl extrémně pokrokový – Stern vzpomíná, že po návštěvách synagogy,
kde zněly varhany, ale hebrejština
skoro ne, měl pocit, „že je snad
metodista“.

K židovské kultuře se tak dostal
vlastně náhodou. Jako neúspěšný
začínající spisovatel získal práci
v centru, které se zabývalo jižanským folklorem. Když přepisoval
vzpomínky pamětníků, s překvapením se dozvěděl o území zvaném Díra. Bývalo východoevropským městečkem přeneseným do
Memphisu a vyznačovalo se čilou
spoluprací židovských zastaváren
s černošským obyvatelstvem.
Stern se z folkloristy rychle
proměnil v nadšence – a v jeho literárních textech se začal vynořovat zaniklý svět.

Vystavěl ho znovu bez umělých konstrukcí. S odkazem na
židovskou povídkářskou tradici,
reprezentovanou Singerem a Malamudem, nabízí vyprávění, které
roztáčí kolotoč emocí i humoru
a zároveň přetavuje kulturní dědictví v obecnější záležitost.
Dokládá to první povídka, jež
popisuje příběh sexuální disharmonie. Mladý muž oddaný náboženskému studiu se děsí svých
manželských povinností – tak by
vypadal strohý popis. Sternovi se
ale daří vystihnout vzdálenost
mezi mužem a ženou, která je

daná a již jsme nuceni (s proměnlivým úspěchem) překonávat.
Stern v povídkách používá i to,
co sám nazývá „jistým porušením hranic reality“. Zelik Rifkin,
klukovský ani-náhodou-Superman, ze svého nudného života
náhle vystoupá do svobodného
povětří chagallovských postaviček, poletujících si vzduchem.
Jeho příběh lze brát jako mystické podobenství i jako ztělesnění přání úniku.
Autor doprovodil české vydání
svých povídek doslovem, v němž
se vyznává ze vztahu k Praze a li-

terární kmotrovství svých textů
přiznává Franzi Kafkovi.
Když sem ale v devadesátých
letech zavítal, překvapila ho nevázaná atmosféra všeobecné zábavy, v níž se z introverta Kafky
stal všudypřítomný symbol na
tričkách. Stern tedy postupně odložil svou kafkovskou zachmuřenost a začal se bavit. S vědomím,
že Praha byla „zkušebním prostorem pro největší hrůzy dějin“
a že se v nové době snaží trochu
uvolnit.
Podobný postoj se projevuje
i ve Sternových povídkách. Tedy
vědomí omezenosti a konečnosti
lidského života a zároveň léčivých prostředků proti ní, jimiž
mohou být milostné vztahy, ale
taky humor.
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Vzpomínání prkýnkářů je hlavně pro nostalgiky

Orální historie českého skateboardingu
padesátníků je pochopitelně smířlivý,
a tak chybějí hrdinové a chybějí konflikty i drama. To potenciálně největší
slibovala postava Martina Kopeckého,
který přivedl skateboarding do oficiálních struktur mládežnických organizací, což byla pro někoho zrada obřích
ideologických rozměrů a pro druhé
šance, jak získat peníze a zprofesionalizovat se. Jenže Kopecký před dvěma
lety zemřel, ještě než dostal šanci do
knihy promluvit.
„Celej skateboard začal tim slovem
svoboda. Žádný vázání na nic, na nikoho,“ říká v knize jeden z pionýrů
Simon Thiele. Jenže svobodného ducha
čeští prkýnkáři celkem ochotně vyměnili za průkazky a medaile. Ideály zmizely a kromě sportu se žádná další společná identita skateboardingové scény
nikdy nevytvořila. Vidět tak osmdesátkovou scénu skejtu jako něco autentického či revolučního lze skutečně jenom silným filtrem sentimentu. Ostatně
Nanoru v doslovu přiznává, že jsme
všichni (autoři i čtenáři) obětí romantického ideálu a „vypůjčené nostalgie
po osmdesátých letech“.
Do ní je pak stylizovaná celá kniha.
Vytištěná je na šedém papíru starých
novin, a to včetně perforací po okrajích.
A jsou tu i dobové fotografie, vesměs
černobílé, občas rozmazané nebo různě
poničené, které tvoří polovinu publikace. Figurují na nich pochopitelně
hlavně skateboardisté s prkýnky v nekonečném množství variací. Spíše než
duch svobody z nich ale na čtenáře
dýchne temná atmosféra šedých normalizačních sídlišť, tedy nic, co by snad
mladší generace mohly považovat za
přitažlivé. To všechno z Prkýnek dělá
materiál pro hrstku pamětníků, kteří
budou chtít zavzpomínat na starou
partu. Na takto opulentně pojatou knihu
je to celkem málo.

KAREL VESELÝ
Velkoryse pojatá publikace chtěla na
bezmála pětistovce stran zmapovat napůl mytické ostrůvky svobody uprostřed normalizace, to něco „výsostně
kalifornského – slunečného, barevného,
akčního a radikálně uvolněného až na
hranici nicnedělání“, jak píše jeden
z autorů, Michal Nanoru, v doslovu.
Orální historie českého skateboardingu
ale nakonec nabízí hlavně historky
o montování koleček, stavbách U-ramp
a popíjení s kamarády.

Vidět osmdesátkovou
scénu skejtu jako
něco autentického
či revolučního lze
skutečně jen silným
filtrem sentimentu
Skateboarding dorazil do Československa v polovině sedmdesátých let
a mezi prvními vyznavači byly hlavně
děti z lepších rodin, kterým rodiče
mohli opatřit prkýnka ze Západu (třeba
bratři Formanové, kteří si je přivezli
z cesty na oscarový ceremoniál v roce
1976). V osmdesátých letech se už skateboarding šířil zemí jako virus, s čímž
nic nezmohly ani příslušné státní a stra-

nické orgány. Režim tehdy polevoval
v bdělosti, ale jeho mechanismy kontroly obyvatelstva fungovaly jaksi samospádem – původně volnomyšlenkářský skateboarding se spojil se Socialistickým svazem mládeže a stal se celkem normálním sportem.
Publicisté Martina Overstreet a Michal Nanoru pro knihu vyzpovídali
osmnáct pamětníků a jejich výpovědi
rozdělili do jedenácti kapitol pokrývajících témata jako životní styl, móda,
gender či vztah k režimu. Formát orální
historie působí svěžím dojmem (mnoho
historických knih u nás touto cestou
zatím nešlo), jeho zvolení má ale i své
stinné stránky. Nejde ani tak o dovysvětlování termínů – co to je ollie, vert
nebo toníky si lze dohledat na internetu,
ale o absenci širších souvislostí. Při
čtení vzpomínek prkýnkářů budete mít
někdy pocit, že jen nasloucháte rozhovoru zasvěcenců u vedlejšího stolu.
Prkýnka si samozřejmě nedělají ambice být akademickým textem, Nanoru
v doslovu píše, že vidí knihu jako „anatomii subkultury a skupinový bildungsroman“ či jako „dokumentární fresku
dumasovských rozměrů a Starý zákon
českého skateboardingu“. Jenže na tyto
ambiciózní úkoly je parta sportovců
vcelku slabý materiál, ať už si prkýnkářskou komunitu idealizujeme, jak
chceme.

lll
Vzpomínkám pamětníků čas obrousil
hrany, portrét poslední normalizační
dekády z pozic dnešních úspěšných

Foto archív Yinachi (3)

Nostalgie je zrádná věc. Obzvláště, když pomáhá nafukovat
původně nikterak zásadní aspekty každodennosti do
nesmyslných rozměrů. Vzpomněl jsem si na to při čtení knihy
Prkýnka na maso jsme uřízli (Yinachi 2013) mapující dějiny
českého skateboardingu před rokem 1990.

Liao I-wu a jeho Hovory se spodinou

Napravo samá děvka churavá
PETRA MARTINCOVÁ
Do stěny na veřejných záchodcích v západočínském městě
Čcheng-tu někdo vyrýpal následující verše: Předsedo Mao,
pojďte se podívat, / uvidíte u koryt zástupy prasat, / předsedo
Mao, koukněte doprava, / napravo samá děvka churavá, /
předsedo Mao, nalevo pohleďte,
/ vlevo falešné zboží najdete, /
předsedo Mao, ohlédněte se za
sebe, / davy bez práce táhnou až
do nebe, / předsedo Mao, koukněte dolů, / dole nevěry na sto
honů, / předsedo Mao, nedívejte
se na svůj lid, / jak si chce jen
a pouze nacpat svůj břich.
S tímto neobvyklým obrazem
společenského rozkladu současné
Číny se setkáváme v knize Hovory
se spodinou (přeložila Zuzana Li,
Mladá fronta 2013) čínského
autora Liao I-wua. Zdaleka to ne-

vypadá na popis téže země, jejíž
vývoj bývá oficiálními čínskými
médii popisován v superlativech
a která je označována za prosperující ekonomickou a politickou velmoc. Není tudíž divu, že se Hovory
staly jednou z knih, které autora
vrhly do rukou cenzorů, policie, do
vězení a nakonec do německého
exilu. Liao tu odhaluje třináctou
komnatu čínské společnosti. Hovoří s lidmi ze samého okraje, které
na dno uvrhly politické a hospodářské experimenty padesátých a šedesátých let, kampaně Kulturní revoluce a posléze právě bezhlavý
nástup kapitalismu.

lll
Liao I-wu měl k takovým lidem
blízko po celý svůj život. Narodil se v roce 1958, tedy v roce, kdy
byl komunistickou vládou vyhlášen hospodářský experiment Velký
skok, který skončil hladomorem.

Kromě chudoby předurčil Liaovo
těžké dětství také „špatný“ (statkářský) původ jeho rodiny. V osmdesátých letech se sice stal „státním
básníkem“, nicméně vydáním básně Krveprolití, která reaguje na
brutální zákrok na náměstí Nebeského klidu, si vykoledoval čtyřleté
vězení. Tehdy ho také opouští těhotná žena a většina přátel. Ve vězení zažil Liao týrání, několikrát se
psychicky zhroutil a dvakrát se pokusil o sebevraždu. Právě tady, mezi spoluvězni, ale také začaly vznikat první hovory.
Po propuštění skončil spisovatel
na ulici a živil se jako pouliční muzikant. Dlouho žil pod stálým policejním dohledem, a ačkoli sám
tvrdí, že ho politika nezajímá, angažoval se v řadě protivládních aktivit. V roce 2011 emigroval do Německa, kde ovšem žije – bez
znalosti němčiny – dle vlastních
slov dost osaměle.

Řadu protagonistů Hovorů snad
ani nelze označit za spodinu v negativním slova smyslu. Jsou spíše oběťmi současných ekonomických reforem, zválcovanými každodenním bojem o přežití a zmatenými novými pořádky. Tyto reformy postupně připravily mnoho
Číňanů nejen o práci v krachujících státních podnicích, ale také
o bydlení a tzv. železnou misku
rýže, tedy bezplatnou zdravotní
péči a sociální jistoty, které se
k zaměstnání ve státním sektoru
v centrálně plánované ekonomice
povinně vázaly. Takových lidí je
ohromné množství. Například nuceně vysídlených obyvatel či těch
stěhujících se za prací jsou v Číně
stamilióny. Pro tuto masu se dokonce ujal pojem „plovoucí populace“. Z některých vesnic ve
střední a západní části země se
odstěhovali všichni práceschopní
obyvatelé a každý rok se k nim

přidávají další z řad -náctiletých
dětí.

lll
Typický je v tomto směru příběh
námezdního dělníka z Hovorů. Po
propuštění ze státního podniku pár
let pracoval v ilegálním uhelném
dole a po jeho uzavření denně postává na ulici a nabízí své služby.
Přesto ženě a dcerám již půl roku
neposlal žádné peníze, a ty jsou tak
nuceny vydělávat na živobytí žebráním.
Podobně „banální“ je příběh malého bezdomovce a jeho rodičů. Ti
místo platů dostávají výrobky (parfémy a boty), které ještě po pracovní době prodávají v ulicích
města. Co se týče školní docházky,
má jejich kluk jasno: „Dneska
nemá většina velkejch šéfů a podnikatelů žádný vzdělání a taky poroučí větru dešti.“
Šedesátiletá paní Luo se má re-

lativně lépe. Po nuceném vystěhování ze staré čtvrti, která musela
ustoupit nové výstavbě, žije v třípokojovém bytě v paneláku na
předměstí. Má teplou vodu, elektřinu, topení, vlastní WC – přepych, jaký za celý život nepoznala.
Přesto trpí. V panelácích se sousedské vztahy nepěstují, lidé se navzájem neznají a jeden se o druhého
nezajímá. Paní Luo se cítí jako ve
vězení, její muž trpí depresemi
a soused Čchen byl objeven ve
svém bytě až měsíc po smrti.
Stavbě přehradní nádrže Tři soutěsky na Dlouhé řece nebo přípravám olympijských her v Pekingu
musely ustoupit celé čtvrti, města,
vesnice. A hlavně staří lidé se nezřídka vracejí ke svým původním
domovům, které ale mezitím obsadily demoliční čety. Sedí tu na skládacích stoličkách, sledují hroutící
se stavby a nostalgicky vzpomínají
na dobu, kdy celý blok žil ve
svorné pospolitosti.
Korupci, bezpráví, vlastní chudobu a sociální nejistotu považují
Liaovi hrdinové za nevyhnutelnou.
Jediné, co jim zbývá, je obracet své
zraky do minulosti, třeba právě
k idealizovanému vůdci Maovi.
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Spisovatelce Petře Hůlové se snadněji píše z pozice outsidera

Zaplaťpánbůh za ženská tabu

vlastně monstrum. Egoistické,
a i když empatické, zároveň také
zvláštním způsobem necitelné.
)S( To mi připomíná Umělohmotný třípokoj. Slyšel jsem
od jedné čtenářky, jak oceňuje,
že vaše psaní je nelaskavé, „neženské“. Prý jí připomíná to,
co by žena řekla ve chvíli naprosté upřímnosti své nejlepší
kamarádce, a ani tehdy by prý
nešla do takové hloubky.
Tenhle nový text na Umělohmotný třípokoj jistým způsobem
navazuje. V drastické upřímnosti
a obnažování tabu. Ale zatímco
v Umělohmotném třípokoji se
jedná o sexualitu, tady jde mimo
jiné o vztah matky ke svým
dětem. O to, jak je možné své děti
bez výčitek a vlastně z „pochopitelných důvodů“ týrat.
Na psaní je vzrušující, kolika
vrstvami tabuizace, stereotypiza-

ce a konvencí se v jeho průběhu
člověk postupně prokopává. Ať
už jde o jakási společenská očekávání, hranici mezi normalitou
a šílenstvím, ospravedlnitelnost
nároků na svobodu vlastního jednání nebo jazyk, kterým je to
vše zprostředkováno. Nakonec
jde v literatuře do velké míry
myslím právě o ten jazyk.
)S( Tabu, která zmiňujete,
mi připadají spíše, jaksi, „ženská“…
Téma vztahu matky s dětmi
muže nezahrnuje jen do chvíle,
než si uvědomíme, že každý muž
má nějakou matku a většina mužů
má co do činění i s matkami
svých dětí. Ten text, který je
zatím bez názvu, se opírá o mé
prožitky, ale je určitým způsobem
posunutý a hyperbolizovaný. Jinak by mě mohli, upřímně řečeno, rovnou z fleku zavřít.

Jakmile se žena stane matkou,
bere se za samozřejmé, že se na
rozdíl od muže jistým způsobem
vzdá sama sebe. Rodinu spíše
než by tak zvaně zakládala, tak
se jí sama stává. Průtokovým
ohřívačem citů, které futruje do
svých dětí, non stop připravená
k opateře, řekla by asi vypravěčka onoho textu, mé posunuté
já. Neříkám, že to tak nutně
vždy je, a přeháním, bez provokace to nemá cenu, ale ta očekávání takhle nějak nastavená
jsou. Svět rodiny si ženské „já“
nárokuje i dnes mnohem výrazněji a jaksi kompletněji než
v případě otců. Nejde mi ale
o nějaký káravě zdvižený prst
pohoršující se nad patriarchálním systémem. Spíše o ohmatávání hranic a konvencí. Které
z nich jsou smysluplné? Některé
jistě, pokud se vesmír jménem
rodina nemá totálně zhroutit. No
a na jiné si pojďme posvítit.
)S( Nad vaší knihou Čechy,
země zaslíbená jsem si uvědomil, že to vlastně není příběh o Ukrajincích v Čechách.
Zřejmě jste šla ještě po jiném,
ne tak očividném, tématu – podobně jako u Umělohmotného
třípokoje.
Na začátku rozhodnutí napsat
tuto knihu stála sice ambice
zpracovat téma Ukrajinky v Čechách, k čemuž mě inspirovala
mimo jiné naše ukrajinská uklízečka, ale hned mi bylo jasné,
že psát sociálně-kritický román
o nebohých Ukrajincích a rasistických Češích ani o ukrajinské
vodkomilné mafii a jejích východních hrubiánech nechci.
Vypravěčka Olga je navíc, jak
vyjde postupně najevo, psychicky nemocná, a jelikož se jí nedá
věřit, text by jako „pravdivá výpověď o životě“ celý stál na vodě. Tím a černohumorným momentem seznamky pro Češky
a Ukrajince, reflektujícím postfeministickou touhu po tradičních chlapech a stereotyp, že na
Východě jsou ještě k mání, se
text už definitivně vyvléká z šuplíku sociálně-kritického románu.
Důležitý je v knize také generační moment reprezentovaný
Olžinou pubertální dcerou Marinou, která spolu s dalšími dětmi
přistěhovalců tvoří údernou jednotku systematicky trestající své
české vrstevníky za křivdy způsobené jejich rodičům. Pak už to
nejsou Ukrajinci smýkaní poměry, ale ti, kdo vrací úder.
)S( Komu jsou vlastně vaše
příběhy určeny?
Někde jsem četla, že jsou dva
druhy umělců. Jedněm jde o to,
vytvořit dílo; ke komu mluví, je
vedlejší. Pro druhé, což je můj
případ, je psaní způsobem komunikace. Založením jsem introvertka a psaním hledám partnera ke společnému dialogu. Byť
čtenář to čte sám a já to sama
smolím, literatura pro mě znamená rozhovor s někým, koho
mohu provokovat, uvádět v nadšení, zklamávat a překvapovat.
Je to dialogická hra. Americký

Nepřekvapí, že Kniha proměn
byla a je využívána i jako věštecký
manuál. Každý si v ní může pomocí hodů mincemi najít obrazec,
který má vystihovat situaci odpovídající otázce, již si klade. Podobně, jako když si u nás zájemci
o věštbu nechávají vykládat karty.
Na druhou stranu věštecké možnosti Knihy by neměly překrýt její
filosofickou interpretaci a hluboký
vliv na čínské myšlení. V dnešní
Číně se setkáme s oběma pohledy.
Nejeden čínský podnikatel si před
důležitým rozhodnutím nechá od
Knihy věštecky poradit. Intelektuál
vyškolený dialektickým materialismem se sice ušklíbne nad věštec-

kými pověrami i nad celou Knihou
proměn, ale jedním dechem bude
vysvětlovat, že západní pohled na
svět je příliš statický, poněvadž nedokáže přijmout, že světem hýbou
jin a jang.
Konfrontovat západní a čínské
pojetí moci výběrem dvou perspektiv může být až nepřípustně
zevšeobecňující. Málokteré téma
podnítilo na obou stranách tolik
odlišných přístupů a škol. Nicméně
co do vlivu si tyto školy nejsou
rovnocenné a má smysl mluvit
o více či méně vlivných přístupech.
Expozice dvou vlivných přístupů
může být intelektuálně i prakticky
podnětná. Přibližuje nám jinakost
a umožňuje nám najít slepá místa
v myšlení nás samých i těch druhých.
Diskuse o čínském pojetí moci
Západu ukazuje Čínu sice jako od-

lišnou, nikoliv však nepochopitelnou či nesouměřitelnou. I v západní tradici se setkáme s pohledy,
které odmítají aristotelovskou logiku či transcendentálního boha
a které realitu chápou jako nepřetržitý proud proměn a moc spojují
s neosobními mechanismy. Na
okrajích naší tradice proto nalezneme pojetí moci, která se tomu
čínskému blíží. Mohou mít jinou
vnitřní konfiguraci a jinak promýšlet důsledky, ale nabízejí mosty, po
nichž se můžeme čínskému pojetí
přiblížit.
Reflexe Číny nám také umožňují
odhalit slabá místa našeho pojetí,
která jsou zevnitř těžko viditelná.
Náš pohled na moc je příliš statický, nedoceňuje význam situace,
přeceňuje aktéra a vnější efekty. Na
druhou stranu západní pohled naopak ukazuje na slepá místa čín-

MAREK TOMAN
Není to tak dávno, co menší
otřes na české literární scéně
způsobila diskuse o „ženské literatuře“. Zapojila se do ní
i spisovatelka PETRA HŮLOVÁ
(1979) a na rozdíl od svých
mužských kolegů i ženský kolegyň se v ní umně vyhýbá
všem klišé. Autorka sedmi románů, mj. Paměť mojí babičce
(2002), Umělohmotný třípokoj
(2006) nebo Čechy, země zaslíbená (2012), chystá novou knihu a možná taky politickou kariéru.

Vulgárně řečeno
čtenáři „seru na
hlavu“ a doufám,
že to ocení
jako svého druhu
katarzi
)S( Ve vaší Paměti mojí babičce se hlavní hrdinka jako
stará žena ohlíží za svým životem… Setkal jsem se s názorem, že je obdivuhodné, jak
jste se do ní dokázala přes ten
věkový rozdíl vcítit. Mělo nějaký význam to, že je to ženská
postava? Nebo jinak: Jakou roli hraje ve vašem psaní osobní
prožitek?
Já jsem se osobnímu psaní
vždy spíše vyhýbala. Pokud jsem
vycházela ze sebe, tak byl výsledek obvykle k nepoznání stylizovaný. Charaktery v mých knihách
byly nejčastěji amalgámem zažitého, slyšeného, vyčteného a odpozorovaného. Pozorování je pro
mě grunt.
Nicméně procházím teď zřejmě opačným procesem, než je
u autorů obvyklé, protože má
příští kniha – novela, která by
měla vyjít na jaře 2014 – je autobiografická velmi. Jakkoli auto-

Foto Milan Malíček

)S( Existuje podle vás něco
jako „ženská literatura“, která
by se lišila od té „mužské“?
Nejzajímavější mi na tom přijde samotná otázka. Žena se s ní
pořád nějak utkává, ale spisovatel-muž ji nikdy nedostane. Nikdo se ho nezeptá: Píšou se vám
líp mužské postavy? Má na ně
vliv to, že jste muž? Muž-autor je
chápán jako jednoduše člověk
podávající svým psaním jistou
zprávu o světě, zatímco ženaautorka se musí neustále potýkat
s tím, nakolik je její práce definována a „deformována“ jakýmsi
jejím ženstvím. I dnes můžete
narazit na recenzi typu Tři ženské
romány letošního jara. Jenže
z těch autorek jedna píše o rybách, další o vztazích a třetí
o smrti – a dává je dohromady
jenom jejich ženský rod. O autorech-mužích by takový článek
nikdo nenapsal. Z autorek už jenom to, že jsou ženy, dělá v očích
mnoha lidí (mužů) jakousi koherentní skupinu.

biografičnost bývá většinou spojována spíše s debuty, já k ní dospěla po sedmi povětšinou fikčních románech. Motivací byl
pocit, že abych mohla jít v tvorbě
někam dál, musím se vrátit sama
k sobě, obnažit se – s jakýmsi
úšklebkem směrem k sobě i ke
čtenáři. A ne, že si Hůlová zas
empaticky oblékne čísi kůži a bude si „jen“ po x-té představovat,
že je někdo jiný.
)S( A v čem je ta novinka
autobiografická?
Vypravěčkou je spisovatelka,
jenom píše červenou knihovnu.
V textu hovoří o svých dětech,
o svém manželství, o psaní
a o démonech. I tady jde samozřejmě o jistou stylizaci, ale provázaností s mým životem a tím,
s čím se v něm potýkám, je tam
více než kde jinde. Přestože ta
žena je, ehm, do jisté míry

Moc proměn…
(5)

˝

Dokončení

Vychází z řady čtyřiašedesáti
obrazců – hexagramů. Hexagram
tvoří šest horizontálně rovnoběžných čar, z nichž každá může být
buď plná, nebo přerušená. Plná čára
představuje jang, přerušená jin.
Doprovodné komentáře vykládají
každý hexagram jako charakteristiku určité situace. Obrazce zachycují dynamiku situace a její skrytý
potenciál. Jejich řazení a pravidla transformace vyjadřují proměnlivost reality a poskytují čtenáři
orientaci v této proměnlivosti.
To je důležité pro čínské pojetí
moci. Komentované obrazce akté-

rovi umožňují pojmenovávat situaci, v níž se momentálně nachází,
a dosahovat souladu se situací, aby
mohl při svém jednání využívat jejího přirozeného vývoje. Nejvyšší
soulad pak znamená, že aktér zůstává v klidu, neboť vše potřebné
přináší samotný vývoj. V minulých
staletích se přední myslitelé často
zaměřovali na vybrané hexagramy,
které považovali za směrodatné pro
společenskou a politickou situaci
a na jejich základě doporučovali
tomu odpovídající jednání. A to
nejen v Číně, ale i v Koreji a Japonsku. Dodnes se s jinovými a jangovými čarami setkáváme například
na jihokorejské vlajce.

spisovatel Jonathan Franzen někde napsal, že spisovatel chce
být milován za to, že říká lidem
nepříjemné věci, což mi přijde
výstižné. Já také toužím po nějaké odezvě, ale vlastně na ní
pracuji paradoxně tak, že čtenáře
záměrně jaksi znechucuji a odrazuji. Vulgárně řečeno mu „seru
na hlavu“ a doufám, že to ocení
jako svého druhu katarzi.
)S( Způsob vašeho literárního vyprávění, ten proud řeči, mi připomněl Bohumila
Hrabala.
Nejste první, kdo to říká. Já
Hrabala ctím a myslím si, že je
tam nějaký podobný improvizačně intuitivní naturel, jistý živočišný motor v protikladu k tomu suše konstruktérskému, jenž
bývá, haha, stereotypně označován za mužský…
)S( Také jsem si všiml vaší
fascinace nevábnými prostředími, lidmi v dolních patrech
společnosti, což u Hrabala najdeme také.
Zespoda, z pozice určitého
outsidera a s hlavou plnou „temňáren“ se mi píše nejsnadněji,
cítím se v tom zkrátka dobře.
Máma se mě jednou ptala, jestli
není vlastně spíš těžší napsat něco, co lidi povzbudí. Mezi řádky
to znamenalo, jestli není něco takového hodnotnější, když to stojí
více sil. Vážím si lidí, kteří dokážou psát světlé věci, ale psát
na objednávku v tomto smyslu
nelze, nebo to neumím.
)S( Ještě zpátky k tabu…
Co když je to tak, že muži si je
v minulosti bourali podle libosti, až už pro ně skoro žádné
nezůstalo – a pro ženy tady nějaká tabu pořád ještě jsou?
U žen chápu jako tabu třeba rozhodnutí nemít na prvním
místě své děti. Tohle veřejně deklarovat nemůžete.
U chlapů je těch tabu míň,
protože chlap byl od nepaměti svobodnější, méně spoutaný
očekáváním „řádnosti“. Ženská,
která si tak zvaně dělá, co chce,
je i dnes společensky stigmatizovanější. Možná právem, nevím. V každém případě to ženěautorce poskytuje množství literárních i mimoliterárních příležitostí, jak něco napadnout
a zproblematizovat. Takže z literárního hlediska zaplaťpánbůh
za to.
)S( Když říkáte, že ženy mají větší příležitost bořit tabu,
souvisí s tímto i váš nedávný
vstup do Strany zelených? Je
za ním nějaká snaha o změnu?
Tabu, které jsem tím porušila,
je ryze osobní a týká se nevyřčené ambice zůstat za každých
okolností apolitická. Vstup k Zeleným toto tabu zrušil. Jinak je
za ním možná spíš než touha po
změně odpor k procesům zcizování státu. Čím dál víc lidí se
kvůli znechucení z politiky uzavírá do vnitřního exilu stejně
jako za komunismu.
Vstup do strany, která je mi
názorově blízká, byl způsob, jak
na to reagovat. Jedním z možných, samozřejmě.
ského myšlení. Jak si všímá Jullien,
důraz na soulad zakrývá důležitost
odporu. Když Sun-c’ tvrdí, že „co
je pevností vůči malému, to je slabostí vůči velkému“, poskytuje užitečnou strategickou radu. Kdo však
zůstane pouze u ní, neodhalí, že
může mít smysl stavět se proti velkému i proti světu a že právě z takového odporu se rodí svoboda.

