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STÁTNÍ CENA
S

tátní cenu za literaturu v neděli převzala spisovatelka
Kateřina Tučková. Proč byla od
komise, která laureáta vybírala,
dobrá volba protentokrát vystoupit z komfortní zóny a ocenit
jednak ženu, což se stalo teprve
potřetí v historii, a také někoho
mladšího, kdo je zrovna na vrcholu literární kariéry, nebo možná
ještě před ním?

Z její literatury
i společenských
aktivit je cítit
silná autenticita
Poslední sjezd spisovatelů a jeho ohlasy naznačily, že zde stále
doutná spor, který má možná až
generační rysy. Významná část
autorů, kteří do literatury vstoupili nebo se do ní vrátili v devadesátých letech, tehdy měla pocit, že své psaní musí oddělit od
politiky a šířeji společnosti. Po
předchozích čtyřiceti letech, kdy
politika a společnost působily ne
vždy, ale často směrem k umění destruktivně, to dávalo smysl.
Někteří autoři současné mladé
generace ovšem namítají, že tento přístup, který se rychle stal
mainstreamem, zavedl českou literaturu do izolace, že když zanevřete na společnost, na kritické
prožívání jejích problémů
blémů a úzkostí, může také ona zanevřít na
vás. A že když ignorujete
rujete politiku, tak s ní vlastně kolaborujete.
Kateřina Tučkováá jako by stála mimo tento spor, nijak aktivně, aspoň pokud vím,
m, se k němu
nevyjadřuje. Nicméně
éně právě ona
je dokladem, že literatura
eratura a určitá služba společnosti
ti – služba obci, nikoli politice,
tice,
jak také zaznělo naa
sjezdu – nejsou nutně
utně
v protikladu.
Její román
Vyhnání Gerty
Schnirch se svým
silným tématem
násilného odsunu
Němců po druhé
světové válce
vhodně doplňuje
s jejími někdejšími aktivitami při
spolupořádání
brněnské

Poutě smíření. Její divadelní drama Vitka se věnuje osudům hudební skladatelky Vítězslavy Kaprálové, jež je zároveň jednou
z ženských osobností minulosti,
kterým se Tučková snaží prosadit pomník v brněnských ulicích,
jinak takřka výhradně obsazených
slavnými muži. A feministicko-emancipační linku, zasazenou do
prostředí katolické církve, v sobě nese i její letošní román Bílá
Voda.
Ano, jí preferovaná liberální
podoba feminismu má své slepé
skvrny a její antikomunismus někdy zaměňuje tlak konkrétního
režimu s tlakem obecné modernity (typicky v Žítkovských bohyních, kde dcery tradičních léčitelek zavrhují umění svých matek, ne protože jsou už „civilizačně“ jinde, chodí na zdrávku
a poslouchají Michala Davida,
ale kvůli strachu z represe). Tučková jako by v obojím volila jednodušší a asi populárnější cestu,
ale zároveň to u ní není žádná
vykalkulovanost. Z její literatury i společenských aktivit je cítit
silná autenticita. A je to podle
mě tato autenticita, co k jejímu
dílu a osobnosti přitahuje čtenáře i nečtenáře a co nejspíš dokázalo oslovit také komisi Státní
ceny za literaturu.
Autor je editor Salonu.

Bill Eddy: Proč volíme psychopaty
a jak to zastavit
knihu vybral Jakub Šofar
Touha být nadřazený ostatním, grandiózní myšlenky, fantazie o neomezené moci a absence empatie – to jsou klíčové rysy narcistů. Touha ovládat druhé, nepoctivost, agresivita a absence výčitek svědomí – to jsou klíčové rysy sociopatů. Obě
poruchy mívá značný počet politiků. Proč je tedy
volíme? Bill Eddy, sociální pracovník a právník,
zkoumá takzvané „vysoce konfliktní osoby“. Od
devadesátých let, kdy ve své právní praxi zjistil, že
mnoho sporů vyvolávají právě tito lidé, vymyslel
metody, jak je poznat a jak řešit konflikty s nimi.
Když na začátku 21. století narostlo politické napětí ve společnosti, objevila se vlna nových, populistických politiků. Mnoho z nich mělo zmíněné rysy: vyráběli falešné krize a vymýšleli si nepřátele. Přičemž naše
imunita vůči těmto lidem by podle Eddyho měla být založena mimo jiné
na pochopení, že „problém“ není v politice, ale v osobnosti.
Přeložila Barbora Latečková. (Portál)

Literatura…
Filosofové Gilles Deleuze a Félix Guattari anebo kulturní kritik
Mark Fisher poukazovali ve svých
knihách na probíhající historicky
bezprecedentní nárůst psychických
nemocí a spojovali tuto „pandemii“ s výše zmíněnými nároky kapitalistických ideologémat na člověka uprostřed tržní společnosti.
K tomuto drtivému nárokové-

Archivy kolapsu
Karel Veselý
Dokumentární film britského
režiséra Adama Curtise Russia
1985–1999: TraumaZone vypráví příběh rozpadu Sovětského
svazu a marného pokusu nastolit v nástupnických státech demokracii. Sedmihodinový snímek sleduje bývalé impérium od
Gorbačovovy přestavby a Černobylu až po ekonomickou krizi
konce devadesátých let a nástup
Vladimira Putina. Využívá přitom dosud nezveřejněné dobové
dokumentární záběry natáčené
štáby BBC v Rusku.
Vladimir Putin se v dokumentu
TraumaZone (k vidění je mimo jiné na YouTube) objeví asi deset minut před koncem jeho monumentální stopáže. Tvář dnešního ruského vládce vidíme poprvé v novinách, které informují o abdikaci prezidenta Borise Jelcina, čímž
se Putin stává coby předseda vlády
automaticky nejmocnějším mužem
v zemi.

Film jsem udělal,
protože si nemyslím, že Západ
chápe, čím Rusko
muselo projít:
pohromou, která
roztrhla samotné
základy společnosti.
Adam Curtis

výběr salonu, knihy

(15) ➙ Dokončení

TraumaZone sleduje ruskou tragédii z konce tisíciletí

mu tlaku se postupně za posledních deset let přidávají další krize,
které člověka zákonitě existenciálně znejišťují. Rozevírají se nůžky
nejen sociální, ale i existenciální.
A opět se ocitáme v situaci ideologického vakua, kdy se znovu objevují výrazní populističtí vůdci a na
síle nabývají teze o alternativním
uspořádání společnosti a kdy člověk v úzkosti společenské i niterné
„expresivně“ reflektuje stav světa.

Nevýraznou postavičku „anonymního byrokrata“ s minulostí
důstojníka KGB vybrali ruští oligarchové coby Jelcinova nástupce,
když se pro ně stal prezident kvůli svému alkoholismu nepoužitelným. Putin byl jmenován předsedou vlády v srpnu 1999 a následně ho masivní kampaň představila
veřejnosti coby zdatného technokrata a zachránce země, která se
několik let zmítala na pokraji bankrotu. Prezidentem ho zvolí na jaře následujícího roku.
Putina z konce devadesátých let
Curtisův dokument popisuje jako
„simulakrum moderního západního politika“, jehož úkolem je tlachat v televizi o reformách a zároveň dál udržovat v chodu kleptokratický režim výhodný pro hrstku
zbohatlíků rozprodávajících ruské
nerostné suroviny.
O Putinovi ale dokument TraumaZone není; je o tom, co vedlo
k jeho nástupu. Dává odpovědi na
otázku, jak je možné, že jeho režim přežil až do dnešních dnů a stále nemá v Rusku žádnou smysluplnou opozici nebo alternativu. A to
ani osm měsíců po začátku neopodstatněné invaze na Ukrajinu.
Pásky s několika tisíci hodin nesestříhaného reportážního materiálu před nedávnem objevili v kancelářích moskevské pobočky BBC,
ale nikdo ve vedení britské mediální korporace o ně nejevil zájem.
A tak se dostaly až k Adamu Curtisovi, provokativnímu dokumenRevue Prostor například vydala
sborník básnických textů Pandezie, v němž na osmdesát autorů
nejrůznějšími způsoby reflektuje
své prožívání pandemie covidu.
Na začátku konfliktu na Ukrajině
pak virtuální prostor zaplnily nejrůznější básnické a prozaické reflexe války i od těch „nejsolipsistnějších“ autorů.
Je logické, že má ono „nemocné“
či minimálně dlouhodobě traumatizované kolektivní vědomí nutkavou potřebu reflektovat a sublimovat svou úzkost nejrůznějšími
kanály – netýká se to tedy pouze
takzvaného vysokého umění, tato
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Moskevský McDonald’s, leden 1990

co ruská vláda posílá armádu do
Čečenska, aby potlačila místní hnutí za nezávislost tak, jak jen to ruská armáda umí – terorem na civilistech.

Začít příběh, vyprávěný chronologicky v sedmi hodinových epizodách, v polovině osmdesátých let
dává smysl – nový generální tajemník KSSS Michail Gorbačov
podniká poslední pokus, jak zachránit krachující systém, ale důvěra v sovětské zřízení se dál drolí po výbuchu v černobylské atomové elektrárně i kvůli pokračující tragédii afghánské války. Gorbačovovo uvolnění nakonec vede
jen k prohloubení celkové krize,
národní státy uvnitř SSSR se hlásí
o své sebeurčení, státem plánovaná ekonomika kolabuje a Rusové
vkládají svou naději do Borise Jelcina, který slibuje zářnou budoucnost spojenou s tržní ekonomikou.
Šoková metoda ordinovaná západními ekonomy však vede k hy-

perinflaci a dalšímu rozevírání nůžek mezi obyvatelstvem a všehoschopnou elitou, jež přichází k obrovskému majetku. Od hladomoru
nakonec zemi zachrání jen humanitární pomoc ze Západu.
Zatímco první díly sledující rozpad sovětského impéria obsahují
alespoň špetku naděje, že Rusko najde správný směr, politický a ekonomický chaos počátku devadesátých let zachycený v druhé polovině seriálu už působí pouze depresivně.
Kremlem otřásají pokusy o puč,
v ulicích vybuchují auta členů petrodolarové mafie, sedmiletá Nataša žebrá v dopravní zácpě a za
získané peníze obědvá v čerstvě
otevřeném McDonaldu, bývalí vojáci žijí v moskevské kanalizaci
a zaměstnanci krachující sklárny
si místo platu odnášejí domů vázy,
které se pak zoufale snaží prodat
na nádraží.
Absurdním symbolem absurdní
doby je kosmonaut Sergej Krikaljov, který musel zůstat několik
měsíců navíc na kosmické stanici
Mir, protože země, která ho tam
poslala, už neexistovala a nebyl,
kdo by jeho návrat zaplatil.
„Film jsem udělal, protože si
nemyslím, že Západ chápe, čím
Rusko muselo projít: pohromou,
která roztrhla samotné základy společnosti,“ napsal Curtis v polovině
října v doprovodné eseji pro deník
Guardian a ve filmu často připomíná, že vítězné mocnosti studené
války tady nejsou bez viny. Západ
ruskou tragédii nečinně sledoval
nebo rovnou opodstatňoval podporou Jelcinova diskutabilního režimu, žil v iluzi, že s narychlo ustaveným kapitalismem přijde automaticky i demokracie.
V TraumaZone tak sledujeme
královnu Alžbětu, která s Jelcinem
sleduje baletní představení, zatím-

celosvětová krize zasahuje rovněž
populární žánry a konečně i celou společnost, pro kterou beletrie
a překvapivě také poezie nabývají
na relevantnosti.
Immanuel Kant, jenž je mnohými pokládán za filosofa individua
a otce lartpourlartismu, napsal:
„Člověk opuštěný na pustém ostrově by sám pro sebe nevyzdobil
ani svou chatrč, ani sebe, nebo by
nevyhledával květiny, tím méně je
pěstoval, aby se jimi ozdobil; nýbrž jen ve společnosti si uvědomí, že není pouze člověk, ale že je
také svého druhu zjemnělý člověk…“

Podobně je vnímán Arthur Schopenhauer, filosof titánského subjektového solipsismu a negativního humanismu, nicméně i ten napsal, že solipsismus je chiméra a že
důsledného solipsistu najdeme pouze v blázinci.
Literatura je především velmi
zvláštní, estetizovanou formou komunikace, kdy my jako výsostné
individuum sdělujeme druhému,
jak jedinečně a zároveň coby individuum žijící ve společnosti vidíme svět. O to podstatnější je naše
sdělení onomu druhému ve chvílích, jaké prožíváme dnes, kdy se
opět hroutí představa o konci dě-

jin, spáse ve formě kapitalismu
a kdy se naopak musíme bránit totalitarismům, které do nás každodenně vrážejí ve chvílích, kdy je luxusem udělat větší nákup.
O to důležitější je na pozadí děsivé tichosti dnešní ideologie, která se neumí vypořádat sama se sebou, aby literatura obecně reflektovala to nejniternější v nás ruku
v ruce s reflexí problémů, které
potkávají naši společnost a naši civilizaci.

taristovi, jenž ve svých předchozích
filmech jako Bitter Lake (2015),
HyperNormalisation (2016) nebo
Can’t Get You Out of My Head
(2021) skládá působivé koláže na
pomezí politické historie, sociologie a filosofie a odhaluje v nich
nečekané dějinné souvislosti, přičemž se někdy s politicky motivovanou vervou pohybuje až na hraně konspiračních teorií.
Tentokrát se nicméně rozhodl
ustoupit do pozadí a odvyprávět
příběh pádu Sovětského svazu jen
pomocí archivních záběrů, které
příležitostně doplňují stručné vysvětlující titulky.
Různorodost materiálu z archivů BBC přináší široké spektrum
témat od těch politických až po každodennost. Defilé politiků v Kremlu a válečné reportáže z Afghánistánu nebo Čečenska tak střídají
záběry ze soutěží krásy, čekáren
potratových klinik či niklových
dolů.

Pohroma
devadesátých let

Může být
už jenom hůř
Nabízí dokument TraumaZone
alespoň nějakou cestu k lepší budoucnosti? Snad je tu naděje, že
kremelští vládci přemýšlejí všichni
podobně, a když mají pocit, že se
jim režim začíná hroutit pod rukama, vyšlou někam armádu, aby spojili obyvatelstvo proti společnému
nepříteli. To se jim ale obvykle vymkne z rukou a válka nakonec vede k jejich konci. Možná teď v přímém přenosu sledujeme pád dalšího ruského vůdce, který přecenil
své síly. Curtis ale zároveň nepřímo varuje, že to, co přijde po Putinovi, může být ještě horší.
Žádný div, že se ruské obyvatelstvo většinově se svou mizérií smířilo a Putinovy válečné hry sleduje s chladnou indiferencí; události
posledních dekád totiž Rusům dávají jistotu, že může být už jenom
hůř.
Curtisův dokument je fascinující studií historického marasmu,
který má ale jasné politické pozadí. Je ukázkou toho, kam vede
slepá víra v neomezený trh, kterou
Jelcinův reformní ekonom a premiér Jegor Gajdar v dokumentu
formuluje větou: „Všechno, co je
ekonomicky efektivní, je i morálně opodstatněné.“
Curtis v rozhovorech ostatně
nachází jisté paralely mezi transformujícím se Ruskem a situací
v postbrexitové Británii, dalším
impériu na pokraji kolapsu, kde se
ale pořád nějak věří, že spásou je
neregulovaná ekonomika.
Autor je publicista a spisovatel.

Autor je básník a bohemista,
působí na Filozofické fakultě
Ostravské univerzity.

