Hvížďalove prechádzky po mediálnom trasovisku
Ján Gregor

Médiá tvoria svet. Médiá svet iba odrážajú. To sú dva extrémne výroky, ktoré pomenúvajú úlohu médií v spoločnosti. Jednotlivých teoretikov médií môžeme od seba odlíšiť práve podľa toho, kde sa na pomyselnej škále medzi týmito bodmi nachádzajú.

S malou pripomienkou, že Karel Hvížďala je skôr praktik než teoretik, ho môžeme priradiť k autorom, ktorí médiám prisudzujú veľkú úlohu. Na otázku, či nepreceňuje úlohu novín a novinárov vo svete, odpovedá jednoznačným nie. Pripomína, že kultúrni antropológovia a etnológovia usudzujú, že práve médiá hrajú rozhodujúcu rolu pri prechode z jedného spoločenského systému k druhému. Vždy ide o radikálnu premenu hodnôt, ktorú treba zrozumiteľne sprostredkovať veľkému množstvu ľudí. V tej súvislosti si stačí pripomenúť, že už samotná novembrová revolúcia bola u nás pre väčšinu ľudí televíznou revolúciou keď tisícky "hercov" štrngotali na námestiach kľúčmi a milióny divákov sa na nich s uspokojením pozerali v teple obývačiek.

Nemecké prúdenie
Výber z Hvížďalovej publicistiky venovanej médiám vydali na konci minulého roku spoločne nakladateľstvá Dokořán a Máj s príznačným názvom Moc a nemoc médií. Dve tretiny celkového rozsahu publikácie tvoria rozhovory s významnými osobnosťami predovšetkým českého a nemeckého spoločenského života, novinármi, filozofmi, sociológmi či spisovateľmi, druhá časť knihy obsahuje výber článkov a esejí. V strednej Európe môžeme pozorovať prevažujúce západné prúdenie myšlienok - zatiaľ čo sa mnohé slovenské médiá už niekoľko rokov chcú podobať svojim stále nedostihnuteľným českým vzorom, české médiá si svoj komplex menejcennosti pestujú a inšpiráciu čerpajú predovšetkým z nemeckého prostredia. Ideálnym sprostredkovateľom týchto myšlienok je práve Karel Hvížďala, ktorý strávil dvanásť rokov v nemeckom exile a po návrate domov sa vrhol do sveta českých médií. Zmyslu emigrácie sa venoval vo svojej knihe Raroh, prvým ponovembrovým rokom a zápasu o novú tvár jedného denníka zase v knihe Výpověď. Kto mal dovtedy ilúzie o príjemnej tvorivej atmosfére, v akej vznikajú noviny, prišiel o ne opisom série neuveriteľných intríg a boja o moc. Jeden zo zmysluplných Hvížďalových projektov bolo založenie časopisu Týden, ktorému päť rokov šéfoval. Okrem toho je to, samozrejme, jeho publicistika a dve desiatky kníh rozhovorov, ktoré publikoval za posledných dvadsať rokov. 
Karel Hvížďala je médiami v dobrom zmysle posadnutý, azda jeho najväčšou "srdcovkou" je téma elitného denníka, prípadne týždenníka. (Pokiaľ nebude štandardné zloženie spoločnosti, nebudú u nás ani štandardné noviny, znie jedno z jeho zistení). Tomu podriadil aj výber tém svojich článkov a respondentov, kde popri dalajlámovi či niektorých spisovateľoch nájdeme aj šéfredaktora rakúskych novín Der Standard či nemeckého spravodajského časopisu Der Spiegel. Na porovnanie podmienok nemeckých a českých, resp. slovenských novinárov stačí uviesť, že v redakcii tohto časopisu ich pracuje 250, zatiaľ čo v našich podmienkach je to zvyčajne iba desatina.

Domáce zvláštnosti
Každá krajina potrebuje nielen médiá, ale aj ľudí, ktorí o nich verejne uvažujú. Na Slovensku sa zatiaľ objavilo iba pár publicistov píšucich krátke texty typu "čo som včera videl v televízii", reflexii mediálneho prostredia sa však venuje iba pár dobre utajených akademikov a ekonomicky zamerané časopisy, kde nad myšlienkou víťazia čísla. Malou nádejou sú špecializované internetové stránky, ich hodnotenie by však bolo ešte predčasné. Inou zvláštnosťou je, že medzi našimi novinármi nechýba iba stredná generácia, ale aj vážené novinárske osobnosti Hvížďalovho typu a veku, teda ľudia tesne po šesťdesiatke, ktorí by sa neskompromitovali v minulom režime a ich kariéra by nekulminovala iba v novinárskych funkciách, ale aj v ich textoch.
Čítanie Hvížďalovej knihy tak na dnešnom Slovensku zastupuje chýbajúcu diskusiu o médiách. Jej prenos do prostredia, ktorému nebola primárne určená, uľahčuje príbuznosť tém. Má pravdu rovnako o Česku ako aj o nás, keď napríklad píše, že "namiesto toho, aby sme sa v novinách zaoberali systémom, ktorý umožňuje nezákonné obohacovanie, píšeme len o tom, kto v akej vile býva a kde a za koľko si kúpil byt. To je presne to, čo si zlodeji prajú." Rovnako na oboch stranách rieky Moravy platí jeho tvrdenie, že jednou z najväčších chýb našich médií je, že u nás necháme politikov, aby komentovali samých seba. Ale to už sme pri téme lenivosti našich novinárov - je ľahšie osloviť politika, ktorý má na akúkoľvek otázku v hlave pripravených päť viet vypracovaných straníckym sekretariátom, ako hľadať ku každej téme odborníka, ktorý jej skutočne rozumie. Práve banalizácia verejného života je jednou z tém, ktorej je venovaná aj táto kniha.
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