Karel Hvížďala: Jak myslet média

Pro první reprezentativní výběr svých rozhovorů a esejů týkajících se médií zvolil novinář a spisovatel Karel Hvížďala (1941) vynikající titul: Moc a nemoc médií (Dokořán, 2003). Vystihl jím stav, rozpolcenost a protikladnost, do nichž se oblast zajišťující a zprostředkující informace a komunikaci dostala na počátku jednadvacátého století. O dva roky později, čili loni, vyšel další výbor z Hvížďalových prací: Nejde o nějaké přímé pokračování, ale především o rozvinutí určité problematiky a pokus zaznamenat rychlost, kterou způsob, postavení a smysl médií nabral v současné době. Texty v obou knihách sice byly původně publikovány či předneseny, pro knižní vydání však byly nově zpracovány. Obě publikace uzavírají rozhovory s autorem – první vede Jefim Fištejn, druhý Eva Hrubá. Tématem rozhovorů a esejů jsou vztahy, pozice a úchylky v jejichž rámci média oscilují mezi rolí služebnou a mocenskou. Zároveň autor řeší problém zdravého zpravodajství a nebezpečí nákazy, chorobného stavu, který je v ohledu k médiím v současnosti pociťován. Cílem zamyšlení a reflexí je především definování pozic dnešní žurnalistiky. 
Přemýšlí-li Karel Hvížďala o mediální oblasti, pak z pozice člověka, který je „in“ nejen ve smyslu informovanosti o vývojových trendech a tendencích prostoru, ale též ve smyslu osobní účasti. Hvížďala je především novinář, komentátor a tazatel. Působil jako reportér v Mladém světě, redaktor v nakladatelství Albatros; v letech 1978–1990 žil v Německu, spolupracoval s Rádiem Svobodná Evropa; je autorem jednadvaceti knih rozhovorů, románů, novel, knížek pro děti a rozhlasových her. Prostor prostředkující informace, a především jeho zákulisí, poznal a mapoval jak v rámci denního tisku (Mladá fronta Dnes), tak týdeníku (spoluzaložil a prvních pět let působil jako šéfredaktor v časopise Týden). 
Klíčová otázka první knihy rozhovorů, esejů a článků z let 2000–2003 zní: Jaká je úroveň naší novinařiny v porovnání se sousedy? Autor pro ilustraci nabízí především rozhovory se zahraničními „praktickými“ novináři, například s šéfredaktorem německého zpravodajského časopisu, s korespondentem zahraničního listu, s novináři z Polska a z Maďarska. Vyvažujícím doplňkem jsou reflexe stavu české žurnalistiky (L. Vaculík, I. Klíma, V. Jiránek). Také zbylé rozmluvy s vybranými osobnostmi (filosofem, sociologem, americkým politologem, česko-německým kunsthistorikem, tibetským dalajlamou) se týkají způsobů sdělování, závažnosti přijímání sdělovaného, a většinou opět konotací k českému prostoru. Kritická analýza vyvstávající z textů je často ostrá: („V Česku rozhoduje, kdo je osobně s kým a proti komu“) a nekompromisní: „Hlavní problém Čech je, že tu není kompenzace, že tu nejsou média, která důsledně tuto kontrolní roli hrají: Když selhává veřejnoprávní rozhlas a televize, měla by převzít tuto roli soukromá média, ale to se neděje.“ 
Druhý soubor textů, z let 2004–2005, postupuje dál a celý problém posouvá do obecnější roviny. Základní otázkou tentokrát je: Má vůbec novinařina smysl pro dnešní svět? Autor do svazku zařadil pouze pět rozhovorů (s filosofem, investigativním novinářem, filosofem práva, ex-prezidentem a mediálním vědcem). Především však skrze vlastní publicistiku hledá trvalejší hodnoty médií, jakousi informaci o informacích, snad metafyziku médií. Jeho bytostná podstata důvěřuje ve smysl existence mediální scény a v životaschopnost kvalitní novinařiny. Toto pozitivní nastavení je zároveň prizmatem, skrze něž se Hvížďala snaží o dané problematice uvažovat. 
Karel Hvížďala je ovšem především realista a objektivní analytik. K rozhovorům si vybírá osobnosti, které jeho myšlení evidentně konvenují (V. Bělohradský, V. Havel, J. Přibáň). Díky tomu celostně mapuje prostor existence a podstaty médií. Zásadními pojmy se pro něj stávají postmoderna, globalizace, masovost, kultura elitní versus pseudoelita bulvární, touha bavit a „ubavit se“, informace, pseudoinformace a dezinformace. Hranice takto vymezené oblasti autor analyzuje. Zkoumá jejich pevnost a prostupnost především jako stoupenec již tradičních liberálních a demokratizačních hodnot, a to především v okruhu, v němž se celý život pohybuje – v teritoriu tištěných médií, žurnalistiky, publicistiky. Hvížďala vnímá současnou schizofrenii médií, jejichž původním smyslem byla nabídka kvalitní a pravdivé informace. V kapitalizované postmoderně se ale z nositele informace, ze služebné pozice dostává na post vládce, diktátora obecného vkusu, cenzora přijímaných zpráv a reklamního manažera skandalizace. 
Tzv. sedmá velmoc či „čtvrtá velmoc demokratické společnosti“ je v sílícím nebezpečí zamlžení své pravověrnosti. Nad analýzou vítězí anketa, oproti přesným pojmům dostává přednost fejetonový slovník a pojmy typu super – hyper – happy. Člověk se stává pouhým divákem, před nímž defilují upravené obrazy, které mu „předvádějí“ svět v určitých barvách. 
Jestliže Karel Hvížďala na jedné straně ostře kritizuje způsoby pseudoinformativní řízené publicistiky bývalého socialistického režimu v českých zemích, nyní stojí před neméně závažným problémem schizofrenie publicistiky mezi pozicí skandální vydavatelské, novinářské a čtenářské negramotnosti a potřebou solidní tiskoviny závislé na společenské prestiži. Doufejme, že Hvížďalova benevolence vzhledem ke krátkému času tvorby kvalitních novin a spolehlivého zpravodajství (tj. po roce 1989) není jen shovívavostí vůči nějaké další ideologické antirealitě. 
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