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Reflexe médií

Soubor 42 esejů, přednášek a článků a pěti rozhovorů Karla Hvížďaly (1941) s V. Bělohradským, J. Klímou, J. Přibáněm, V. Havlem a M. Hallerem – vše datováno lety 2004–2005 – vyšel pod titulem Jak myslet média v nakladatelstvích Jaroslava Jiskrová – Máj a Dokořán (stran 288, cena 270 Kč). Volně navazuje na autorovu knihu Moc a nemoc médií, publikovanou před dvěma roky.
Novinka má dvě výrazné přednosti: aktuálnost a záběr široký tematicky i geograficky. Hvížďala srovnává domácí problematiku sdělovacích prostředků s podobnou v zemích, s nimiž Česko sousedí, občas i se státy vzdálenějšími (Francií, Anglií, Itálií, Holandskem, Slovinskem), někdy též se zámořím. Jde např. o bulvární tisk a o soukromé televize, jejich zběsilou honbu za skandály a katastrofami. Uspokojování poptávky po nich vytlačuje ve všech zemích zájem o serióznější deníky, mnohé zanikají, pokud se nepřizpůsobují (obecně se k zaklínadlu tzv. růstu Růstu vyjadřuje filozof V. Bělohradský). Zvláštním fenoménem jsou noviny rozdávané každé ráno zdarma v 46 městech (včetně Prahy) 23 zemí světa. Celkový denní náklad všech vydání činí přes 5 milionů výtisků, zisk v roce 2004 dosáhl 302 milionu dolarů. V periodikách trvale klesá počet stálých redaktorů a naopak přibývá neplacených stážistů. V komerčních televizích zas zcela totožné reality shows a karaoke Superstar jsou nasazovány dlouhodobě na úkor výkonů profesionálních herců a umělců. To však je jen jedna z oblastí Hvížďalova zájmu.
Jiná – pro mne zajímavější – se týká českého evropanství. Statí Národní zájmy: produkt našeho metasnu se nejprve vrací k Našim dvěma otázkám z pera H. G. Schauera, příspěvku otištěném koncem roku 1886 v časopise Čas. Schauer tehdy připomněl, že Čechy nepatří jen Čechům, že tu žijí a vždy žili také příslušníci dalších národností. To vyvolalo takovou bouři odporu, že se o tom učí snad ještě současní maturanti. Hvížďala jako historik a teoretik žurnalistiky rozebírá podivný paradox „srdce Evropy“ „na okraji západní Evropy“ a iniciuje k vědeckému zhodnocení časopisů, vydávaných u nás v různých dobách v mateřských jazycích menšin.
Zmiňuji se jen o dvou podnětech, které v jeho nové knize spolu komplexně souvisejí, spíše abych vyvolala o ni čtenářský zájem, než abych vyčerpávajícím způsobem postihla celý její obsah. Jak myslet média nepatří k rychločtení, nutí k přemýšlení, hledání vlastních odpovědí na věčné otázky: jací jsme, co preferujeme, kam směřujeme. Jsme zralí být – či alespoň stát se – Evropany? A jakým způsobem? Například přejímáním jinde osvědčených, tedy úspěšně vyzkoušených reality shows? Či respektem k soužití různorodých kultur na území Česka, na něž se odvážil poukázat nešťastný Schauer už před 120 lety?
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