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Image je (skoro) na nic
Klady a rozpory knihy Bez loga, antiglobalizačního bestselleru

Recenze - esejistika, marketing

K narozeninám jsem dostal ponožky s podobiznou Che Guevary. Byl to vtip.
Drahý, ale vtip. Proč drahý? A proč vtip?

První potíž tkví v tom, že na těch darovaných fuseklích je sice napsáno, jak se o ně starat a z čeho jsou vyrobeny, ale už ne kdo, jak a za kolik je vyrobil a jak je postaráno o něj.
Druhá věc, nad kterou jsme se pousmáli, je ten vzor s adaptovaným záběrem revolucionáře od kubánského fotografa Alberta Kordy. Guevaru nezabila CIA v Bolívii v roce 1967; dubový kolík mazaný česnekem mu do prsou vrazil až moment, kdy se tato podobenka stala nástrojem marketingu v globálním kapitalismu. Dnes se revolucionář v baretu nijak neliší od fajfky Nike nebo tří proužků Adidas. Ačkoli to vypadá jako kus hadru ve tvaru návleku, v mezinárodně srozumitelném jazyce značek si kupujete sen o boji za svobodu a sociální spravedlnost. Guevara teď prodává pochybné zboží vyrobené v robotárnách (sweatshops) v zemích, kde chtěl iniciovat revoluci. Rebelství a mládí - hlavní idea kontrakultury - se staly centrální ideologií spotřeby.

To je vulgární ilustrace dvou aspektů, které provázejí knihu Bez loga a její autorku, Kanaďanku Naomi Kleinovou (1970).

... a odjela do Prahy

Naomina marxistického dědečka vyhodili od Disneyho za spunktování první stávky, rodiče - lékař a feministická dokumentaristka - odešli z USA na protest proti válce ve Vietnamu. Naomi v revoltě vůči předkům odmalička zbožňovala značky a svůj svět definovala spotřebou. Až v spontánní reakci na masakr na montrealské univerzitě, kde v roce 1989 neúspěšný uchazeč zastřelil čtrnáct studentek coby "zkurvený feministky", se přimkla k rodinné tradici. Vdevatenácti se z ní stala aktivistická žurnalistka.
Studia filozofie a angličtiny musela kvůli matčině nemoci přerušit a vrátila se na univerzitu v polovině devadesátých let. Díky tomu tam poznala dvě tváře politického aktivismu. Nejprve bezradnost a negativitu levice na počátku devadesátých let, která ještě myslela, že světu vládnou volené vlády. A posléze dobu, kdy hnutí gayů a lesbiček, antirasismu, feminismu či pomoci rozvojovým zemím začala být cool, to jest komercionalizaci alternativní kultury o půl dekády později.
"Na jedné straně jste byli zcela bezmocní a na druhé: všechna obraznost je najednou pseudofeministická, Benetton je antirasistický, Starbucks hrají hezkou hru na pomoc třetímu světu... Ale je to jenom maska kapitalismu. V té době rostla propast mezi chudými a bohatými po celém světě, ale obrazy ukazovaly, jak je všechno spravedlivější," řekla Naomi britskému Guardianu předtím, než odjela do Prahy na demonstrace kolem zasedání MMF.

V jednoduchosti je síla

V půli minulé dekády Kleinová také začala pracovat na knize Bez loga. Pět let cestovala po místech, kde se pěstují suroviny, kde se vyrábějí produkty, kde se balí, kde jim je vytvářena duše, brand, a kde se prodávají. A po místech, kde se protestuje proti negativním stránkám tohoto globálního procesu. Extenzivně sbírala empirická data a vyložila je intenzivním jazykem. Dala jim smysl v působivých, ale nezkreslujících zkratkách a svou ekonomickou a vůbec sociálněvědní erudici tlumočí řečí aktuální stejně jako témata. Když nezapomeneme, že jde vlastně jen o novinařinu - tedy o dlouhodobý sběr dat, o vlastní rozmysl a o popularizaci - připomene nám, že v Česku žádná taková investigativní žurnalistika neexistuje.
Kleinové obrazy jsou přesvědčivé svou jednoduchostí. Nezletilá filipínská dělnice v továrně firmy Nike lapá po dechu, když se dozví, že boty, které vyrobila za dva dolary -v podmínkách, které připomínají naši představu vězení - prodává korporace za sto dvacet. Týž projev (ovšem s příměsí zuřivosti) nad stejnou informací nejspíš zažívají ti, kdo si ty škorně potom koupili. Táž firma Nike dala Michaelu Jordanovi v roce 1992 za reklamu na jedny kecky víc (20 milionů USD) než všem svým třiceti tisícům indonéským dělníkům dohromady za to, že je vyrobili. Zavedení zóny volného obchodu v Severní Americe zvedlo chudobu v Mexiku z 49 procent v roce 1981 na dnešních 75 procent. A tak dále, v členění do čtyř logických částí.
První dvě části se soustřeďují na ekonomické aspekty růstu korporací, které nenechávají žádný prostor nekolonizovaný, nevlastněný a nezezbožněný a dusí vše, co nepatří někomu z toho tisíce největších vlastníků vesmíru. Kleinová analyzuje jejich moc nad zákazníky, konstrukci identity značky, manipulaci s obrazy a idejemi, přerážení vašeho vzorce světa jejich rozdělením. Třetí část opisuje důsledky pro zaměstnance ve všech částech světa - pracovní podmínky u evropských McDonald's (nebo v Globusu, že...) také nejsou nic, co byste za ten plat chtěli zažít. A čtvrtá mapuje odpor vůči výše popsanému, jeho podoby a účinky.

Další Nová levice

Přístup Naomi Kleinové není radikální, zaslepený ani jednostranný; ideologicky má nejblíž k liberalismu. I proto bývá tvrdým jádrem označována jako antiglobalizační pop. Chtít, aby se člověk, který vyrábí vaše tričko, směl jít vyčurat i mimo jedinou patnáctiminutovou přestávku za celý den (a při platu 28 centů na hodinu), zavání přece základní slušností mnohem spíše než anarchií...
Stylová jasnost a přijatelnost důvodů z Kleinové okamžitě udělaly hvězdu, která se přiřadila ke jménům jako Sontagová, Steinemová či Chomsky a Bez loga si vysloužilo nonsensové nálepky bible či Kapitál antiglobalizačního hnutí. Hodně tomu pomohly například hudební skupiny Radiohead, Massive Attack nebo Blur, které ji propagovaly, kde mohly. Ale jako své oblíbené čtení ji uvádí třeba i šéf módní oděvní značky Prada.
Od prvního vydání v roce 2000 vyšla kniha Bez loga v sedmadvaceti jazycích, získala mnoho cen a prodalo se k milionu kopií. V současnosti, po druhé knize (Fences and Windows, 2002, zdarma na www.nologo.org), po spoluprodukování dokumentu o spontánním znárodnění v Argentině (The Take) a po pravidelné spolupráci s periodiky jako The Globe and Mail či The Guardian a po spoluzaložení nezávislé televize IWT je Kleinová nejvýraznějším prostředníkem mezi korporacemi a politickými aktivisty. Jedny vykládá druhým a zároveň popularizuje myšlenky "hnutí".
Vjinak ideologicky i organizačně decentralizovaném a barevném fenoménu, který snad můžu označit jako další Novou levici, již spojuje asi jen to, že příčiny problému spatřuje v koncentraci moci do stále méně kontrolovatelných rukou, je Naomi Kleinová jednou z mála, kterou lze činit osobně zodpovědnou za to, že o věcech, o nichž tady píšu, jste už někde slyšeli. Třeba "může" za to, že Britové vědí, co je Fair Trade a že i u nás jsou pomalu zaváděny regály s kávou, která neprošla skrze korporace, byla vyrobena ekologicky a její pěstitelé a zpracovatelé nejsou vykořisťováni. A to vše přesto, že Kleinová sama s postupem Fair Trade ne zcela nesouhlasí.

Povinná četba

A jsme u dalšího aspektu problému, v úvodu zmíněného guevarovského. No Logo, jak se kniha v originálu jmenuje, se okamžitě zařadilo, do antiglobalizačního kánonu vedle skvěle kapitalizovaných děl Michaela Moora, Erica Schlossera, Noreeny Hertzové, Arundhati Royové, Josepha E. Stiglitze nebo Johna Pilgera -a jako takové se stalo samo logem, které roztáčí směnu v pozdním kapitalismu. V edinburské pobočce řetězce Waterstones mizely během schůzky G8 takové tituly z polic stejně rychle, jako potom museli zaměstnanci zavřít, když začaly létat obrubníky.
Antiglobalizační průmysl - komodifikace alternativní kultury, proti které je Bez loga namířeno - je polkl jako malinu a logo No Logo teď prodává trička, hrnečky, telefony a olivový olej právě proto, že si ho Kleinová odmítla registrovat a vlastnit ho. Naopak dost z toho asi bude mít mediální magnát Rupert Murdoch, který její bestseller vydal v UK. A autor sloganu "Image je na nic. Poslouchej žízeň" byl jistě pozorným čtenářem Naomi Kleinové.
Obecné argumenty, které Kleinová předkládá a z nichž vychází, nejsou nové; zbožní fetišismus je termín marxistický, otázka, zda kapitalismus zhyne na své kulturní rozpory, anebo jej kultura naopak posiluje, je diskutována zprava doleva už od počátku 20. století. Podobně starý je problém s opozicí - je pouhým pojistným ventilem, dává kapitalismu nové obsahy k prodeji, či se systém díky ní učí a posiluje? Hezká odpověď neexistuje.
Cíl Naomi Kleinové, a to cíl už splněný, je mnohem menší. Její kniha je historická a angažovaná, nikoli filozofická. Její přínos je v pronikavé formulaci, v kombinaci již známého s obdivuhodným množstvím faktů a v osvětlení současného kontextu, který je bezprecedentní především co do jednoty korporací a rozmanitosti opozic. Nejen v souvislosti s Live 8, zasedáním G8, kampaní Česko proti chudobě, zářijovým summitem OSN a prosincovou konferencí WTO je Bez loga povinná četba.

Přístup Naomi Kleinové není radikální, zaslepený ani jednostranný; ideologicky má nejblíž k liberalismu

***

Naomi Kleinová

BEZ LOGA

Přeložil Pavel Kaas, odpovědný redaktor Vít Mrázek. Argo a Dokořán, Praha 2005, 512 stran, náklad neuveden, cena doporučená nakladatelstvími 548 korun.
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