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Únor bílý, pole sílí. Alespoň tak se to říkalo. Letos je únor bílý, ale o potěše ze sílících polí nikde ani slovo. Pozoruji kolem sebe jev opačný: nejeden občan je dotčen -počasí je vlastně drzé. Prosinec a leden prý už stačily, na co ještě zmrzlý únor?!
Jestliže se tedy děje to, co se má dít, je to špatně; normou se stává výchylka a odchylka. Nejzajímavější na padajícím sněhu se stává to, že někde kvůli němu neprojede auto, že nějaký správce jej bude muset uklízet. Rčení, které zobecňuje dávnou lidskou zkušenost a které -je-li naplňováno - poskytuje naději na dobrou úrodu, zajímá snad už leda lidi, kteří pole obhospodařují. Urodí se, neurodí? Když se neurodí tady, urodí se jinde, co na tom. Zajdu do obchodu, nakoupím. Tomu se dá říkat odcizení zdrojům.
Málokterá společenská skupina je teď ve veřejném prostoru tak přehlížena jako zemědělci. Zemědělci jsou takzvaně nezajímaví. Byl-li v předlistopadové éře „boj o zrno“ a o jiné plodiny směšně patetický, je nynější blazeovaný nezájem o zemi a její úrodnost druhou krajností.
Výpisek z četby. Z eseje biologa a spisovatele Jiřího Sádla Vzhůru zpátky!, který je součástí sborníku Něco překrásného se končí - Kolapsy v přírodě a společnosti; vydalo nakladatelství Dokořán: „Sedm a půl tisíce let byl průměrný člověk střední Evropy sedlákem nebo sedláka dělal. Teď to patrně všechno končí - byla to dlouhá, nebo krátká doba? Samo sebou, záleží na tom, k čemu to vztáhneme, ale pokud bychom mluvili o celé historii lidstva, zjistíme, že to moc dlouhá etapa nebyla. Průměrný člověk na celém světě a přes všechny věky není zemědělec, ale lovec a sběrač. Nebo spíš v hlavním úvazku sběrač (možná znalý malého počtu zemědělských praktik) a teprve vedle toho lovec, abychom příliš nepřipomínali extrémy občasných masojídků, když se zrovna přemnožili mamuti a podobně. Takže to, co začalo v neolitu, možná není nějaká etapa vývoje, stadium formujícího se pokroku, předstupeň vrcholné civilizace, která nakonec vzlétne (za strašlivého smradu) ke hvězdám. Možná, že to je jen taková klička, výjimka z pravidla, flám nebo posvícení, civilizační rauš, byl tu a někdy za pár věků zase třeba přijde jiný.“ Podnikatele roku 2008 Vladimíra Kováře, s nímž tento list včera přinesl celostránkový rozhovor, znám z doby, kdy žádným podnikatelem nebyl. V druhé polovině osmdesátých let jsme společně v jedné samosprávě jednoho bytového družstva stavěli svépomocí půdní byty. Já nedlouho předtím absolvoval fakultu žurnalistiky, o dva tři roky mladší Vladimír zrovna nějak končil jaderné inženýrství. Trávili jsme společně desítky či spíše stovky hodin na střechách domů v pražské Liboci a snažili se vykonávat různé profese - od tesařů po zedníky. Tak to tenkrát chodilo, když jsme chtěli bydlet.
Nedělejte zbytečnosti a učte se, neslo titulek to včerejší interview s podnikatelem roku 2008. Vladimír sice musel stejně jako já marnit čas na střechách, ale už tenkrát - za asistence svého otce, který mu velmi pomáhal - dělal těch zbytečností mnohem méně než já. Ještě před listopadem 1989 vyměnil dvoupokojový byt v Liboci za větší na Letné (však už také měl dvě děti) a od té doby jsme se neviděli. Jen o Vladimírovi (vypadá pořád skoro stejně) a jeho softwarové firmě Unicorn občas čtu. Zatímco já po celou tu dobu, o níž tady mluvím, píšu textíky do novin a časopisů a bydlím v (už jiném) družstevním bytě, Vladimír vybudoval firmu s obratem přes miliardu ročně a mezi řečí mluví o svém domě v Chorvatsku, o farmě za Prahou a bytě ve Špindlu.
Smekám a zdravím, Vladimíre!

