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Předmluva: 
„TELEGRAM!“

Vyšel z moře a na břehu byl zatčen: když se vrátil z plavání, stáli nad 
jeho šaty na pláži dva muži v oblecích. Nařídili mu, aby se rychle oblékl, 
natáhl si tedy kalhoty přímo na mokré plavky. Po cestě autem byly plavky 
pořád mokré, stahovaly, studily a  nechaly mokrý flek na kalhotách 
i na zadním sedadle. I při výslechu si je musel nechat na sobě. Snažil se 
zachovat si důstojnost, ale ty vlhké plavky ho celou dobu znervózňovaly. 
Napadlo ho, že to udělali naschvál. Tihle kágébáci střední úrovně byli 
v takových věcech skutečně zběhlí: mistři v drobném ponižování, v jemných 
psychologických hrách.

Přemýšlel, proč ho zatkli tady, v  Oděse, a  ne v  Kyjevě, kde bydlel. 
Pak mu to došlo: byl srpen a oni chtěli být pár dní u moře. Mezi výslechy 
ho vodili na pláž, aby si trochu zaplavali. Jeden s ním seděl, zatímco 
druhý se koupal. Při jedné z návštěv na pláži vytáhl jakýsi malíř stojan 
a  začal jejich trojici malovat. Plukovník i  major znervózněli – byli 
příslušníci KGB a  netoužili být při výkonu služby zachyceni. „Jdi se 
podívat, co maluje,“ nařídili svému vězni. Šel a  podíval se. Teď byla 
řada na něm, aby si s nimi trochu pohrál. „Já si nejsem moc podobný, 
ale vy jste jako živí.“

Byl zadržen za to, že „mezi přáteli a známými šířil výtisky škodlivé 
literatury“: knihy zakazované, protože říkaly pravdu o sovětském gulagu 
(Solženicyn) anebo byly vydané v exilu (Nabokov). Jeho případ byl popsán 
v  Kronice současných událostí. V  tomto samizdatu sovětští disidenti 
dokumentovali zatajovaná fakta o  politickém zatýkání, výsleších, 
domovních prohlídkách, soudech, o  bití a  týrání ve vězení. Informace 
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se získávaly z  ústního vyprávění nebo se pašovaly z  pracovních táborů 
v maličkých polyetylénových kapslích, které si vězni sami vyráběli. Kapsle 
se spolkla, a když vyšla z těla, obsah se přepsal, v temné komoře ofotil a pak 
se předával od jednoho člověka ke druhému ukryt mezi stránkami knihy 
nebo v diplomatickém kufříku, dokud se nedostal na Západ k Amnesty 
International, do vysílání BBC World Service anebo Rádia Svobodná 
Evropa. Zprávy byly známé svým strohým stylem.

„Vyslýchali ho plukovník KGB V. P. MEŇŠIKOV a  major KGB 
V. N. MELGUNOV. Všechna obvinění odmítl jako neopodstatněná 
a neprokázaná. Odmítl poskytnout důkazy o svých přátelích a známých. 
Po celých šest dnů byli ubytovaní v hotelu Nová Moskva.“

Když jeden vyšetřovatel odešel, vytáhl druhý knihu se šachovými 
úlohami a pustil se do jejich řešení, přičemž okusoval konec tužky. Vězeň 
napřed uvažoval o tom, že je to nějaká vychytralá hra, ale pak mu došlo, 
že ten člověk je prostě líný a zabíjí v práci čas.

Po šesti dnech byl propuštěn a mohl se vrátit do Kyjeva, ale vyšetřování 
pokračovalo. Když šel z práce v knihovně, nabíralo ho černé auto a vozilo 
ho k dalším výslechům.

A  život šel zatím dál. Jeho snoubenka otěhotněla. Vzali se. Vzadu 
v obřadní síni se schovával fotograf KGB.

Přestěhoval se k  manželčině rodině do bytu naproti Golosejevskému 
parku, kde jeho tchán vybudoval pro své desítky kanárků jakýsi palác klecí, 
voliéru třepotavého peří, pohupující se na pozadí parku. Pokaždé když 
u dveří zazvonil zvonek, měl strach, že je to KGB, a začal pálit všechno, co 
by mohlo vést k obvinění: dopisy, samizdatové články, seznamy zatčených. 
Kanárci v  panickém letu tloukli křídly. Každé ráno vstával za úsvitu, 
zapnul rozhlasový přijímač Spidola, naladil krátké vlny, kroutil a otáčel 
anténou, aby rozehnal mlhu rušení, šplhal po stolech a židlích, aby našel 
místo, kde je nejlepší signál, a kličkoval zvukovým slalomem mezi vysíláním 
východoněmeckého popu a sovětských vojenských kapel, až pevně přitiskl ucho 
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k reproduktoru a mezi syčením a praskáním zachytil magická slova „Volá 
Londýn“ nebo „Tady Washington“. Poslouchal zprávy o zatčeních. Přečetl 
si esej futuristického básníka Velemira Chlebnikova „Rádio budoucnosti“ 
z roku 1921.

Rádio vytvoří nepřerušený řetězec globální duše a propojí lidstvo.

Kolem jeho kruhu se stahovala síť. Gríšu odvezli do lesa a zmlátili. Olga 
byla obviněna z prostituce a ke všemu zavřena na venerologickou kliniku 
se skutečnými prostitutkami. Geliho vzali do vyšetřovací vazby a  on 
odmítal léčbu tak dlouho, až zemřel.

Všichni se připravovali na nejhorší. Tchyně ho naučila tajný kód 
založený na uzeninách. „Když přinesu párky nakrojené zprava doleva, 
znamená to, že se nám podařilo dostat zprávu o tvém uvěznění na Západ 
a že to vysílali v rádiu. Když je nakrájím zleva doprava, znamená to, že 
se nám to nepovedlo.“

„Zní to jako ze starého vtipu nebo ze špatného filmu, ale je to pravda,“ 
napsal později. „Když přijde KGB za úsvitu a vy ospale mumláte ,Kdo 
je to?‘, oni často zavolají ,Telegram!‘ Jednáte v polospánku, snažíte se moc 
neprobudit, abyste se mohli vrátit ke svému snu. ,Vteřinku,‘ vzdychnete, 
natáhnete si první kalhoty, co najdete, vyhrabete nějaké peníze na 
zaplacení pošťáka a otevřete dveře. A nejbolestnější na tom není to, že pro 
vás přišli, ani že vás zatýkají tak brzy, ale že jste jako malý kluk skočili 
na tu lež o  telegramu. Zatnete horké, náhle zpocené pěsti a zadržujete 
slzy ponížení.“

Jeho syn se narodil mezi výslechy 30. září 1977 v 8.00 ráno. Babička 
chtěla, abych se jmenoval Pinkas, po jejím dědečkovi. Rodiče chtěli Theo-
dora. Nakonec mi po několikerém vyjednávání dali jméno Pjotr.

-------
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Už je to čtyřicet let, co KGB pronásledovala mé rodiče za to, že se do-
máhali práva číst, psát a poslouchat to, co si sami zvolí, a říkat, co chtějí. 
Svět, v nějž doufali, svět, v němž cenzura padne jako berlínská zeď, se 
dnes může zdát mnohem blíž: žijeme v době, kterou akademici nazývají 
érou „informačního nadbytku“. Jenže předpoklady, které stály za bojem 
za práva a svobody ve dvacátém století – za bojem mezi občany vyzbroje-
nými pravdou a informacemi a režimy s cenzory a tajnou policií – se ob-
rátily vzhůru nohama. Dnes máme víc informací než kdykoli dřív, ale ne-
přineslo to jen výhody, jaké jsme předpokládali.

Víc informací mělo znamenat víc svobody postavit se mocným, ale 
ti také získali nové způsoby, jak nesouhlas potlačit a umlčet. Víc infor-
mací mělo znamenat informovanější debatu, jenže se zdá, že jsme méně 
schopni přemýšlet než kdykoli předtím. Víc informací mělo znamenat 
vzájemné porozumění překonávající hranice, umožnilo však nové a jem-
nější formy konfliktu a podvracení. Žijeme ve světě posedlém amokem 
masového přesvědčování, v němž se rozšířily a rozmnožily prostředky ma-
nipulace, ve světě cílených reklam, psychologické války, hackerů, botů, 
fake news, ISIS, Putina, trollů, Trumpa…

Čtyřicet let po zadržení a vyšetřování mého otce sleduji vybledlé šlé-
pěje cesty svých rodičů a nemám nic z jejich odvahy, schopnosti risko-
vat ani jistoty. 

Když tohle píšu, působím i  na Londýnské univerzitě – vzhledem 
k ekonomickým turbulencím tomu už tak ale nemusí být, až tohle bu-
dete číst. Vedu projekt, který zkoumá novější typy vlivových kampaní, 
jež by mohly být označovány jako „propaganda“: je to pojem tak zatížený 
a deformovaný svými intepretacemi – někdo ho definuje jako podvod, 
jiný zase jako neutrální propagaci – že se mu snažím vyhnout.

Měl bych dodat, že nejsem akademik a tohle není akademická práce. 
Jsem bývalý televizní producent, a i když dál píšu články a občas dělám 
rozhlasové pořady, často se přistihnu, že hledím na svůj dřívější mediální 
svět úkosem, občas se děsím, co jsme to způsobili. Při svých výzkumech 
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se setkávám s twitterovými revolucionáři, instantními populisty, trolly 
a elfy, s vizionáři „změny chování“, se šarlatány info-války, fanoušky dži-
hádu, identitáři, metapolitiky, skutečnými policajty i „pasáky botů“. Pak 
se se vším, co jsem poznal, vrátím do hexagonální betonové věže, kde do-
časně sídlí má kancelář, a zformuluji to do rozumných „Závěrů“ a „Dopo-
ručení“ úhledně naformátovaných zpráv a powerpointových prezentací, 
které diagnostikují stav a navrhují způsoby, jak se vyrovnat se záplavou 
dezinformací, „fake news“, „informační válkou“ a „válkou informací“.

Ale co by se vlastně mělo napravovat? V úhledných bodech mých pre-
zentací se předpokládá, že skutečně existuje soudržný systém, který je možné 
opravit tím, že se na nové informační technologie prostě uplatní pár odbor-
ných doporučení. Problémy ovšem leží mnohem hlouběji. Když v rámci 
každodenní rutiny předkládám svá zjištění představitelům mizejícího libe-
rálně-demokratického řádu, jehož nemalá část vznikala z konfliktů studené 
války, zaráží mne, jak působí ztracení. Politici už vůbec nevědí, co jejich 
strany reprezentují; byrokraté netuší, kde se vlastně nachází moc; miliardář-
ské nadace horují pro „otevřenou společnost“, kterou nedokážou pořádně 
definovat. Velká slova, která se kdysi zdála přetékat smyslem, slova, pro něž 
se předchozí generace byly ochotny obětovat – „demokracie“ a „svoboda“, 
„Evropa“ a „Západ“ – nechal život tak daleko za sebou, že připomínají 
prázdné slupky, z nichž odteklo i poslední světlo a teplo, nebo jako soubory, 
k nimž jsme zapomněli heslo, a k nimž už se nedostaneme.

Samotný jazyk, který používáme, abychom se popsali – „levičák“ 
a „pravičák“, „liberál“ a „konzervativec“ – se zcela vyprázdnil. A ovliv-
něny nejsou jen konflikty či volby. Sleduji, jak mi lidé, které jsem znal celý 
život, unikají na sociálních sítích, kde sdílejí zpávy o různých spiknutích 
ze zdrojů, o nichž jsem jaktěživ neslyšel. Internetové spodní proudy od 
sebe oddalují celé rodiny, jako bychom se vzájemně vůbec neznali, jako 
kdyby o nás algoritmy věděly víc, než víme my sami… Jako bychom se stali 
podmnožinami svých dat, jako kdyby tato data znovu a jinak uspořádá-
vala naše vztahy a identity podle vlastní logiky – anebo možná za tím úče-
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lem, abychom sloužili zájmům někoho, koho ani nezahlédneme. Velké 
koráby starých médií – katodové a vakuové trubice rádií a televizí, hřbety 
knih a tiskárny novin – ta plavidla, jež nesla a řídila identitu a význam, to, 
kým jsme byli a jak jsme spolu mluvili, jak jsme svět vysvětlovali svým dě-
tem, jak jsme mluvili o své minulosti, jak jsme definovali zprávy a názory, 
satiru a vážnost, správné a nesprávné, pravdu, lež, skutečné a nereálné – 
tato plavidla ztroskotala a roztříštila se. Rozbila staré modely toho, jak 
se co k čemu vztahuje, kdo s kým a jak mluví, zveličila, zmenšila a zkres-
lila všechny proporce a vyslala nás, abychom se motali v dezorientujících 
spirálách, kde slova ztrácejí sdílený význam. V Oděse, v Manile, Mexico 
City i New Jersey slyším stejné věty: „Existuje tolik informací a dezin-
formací, že už ani nevím, co je pravda.“ Často slýchám větu: „Cítím, že 
se mi svět hýbe pod nohama.“ Přistihl jsem se při myšlence: „Mám po-
cit, že všechno, o čem jsem si myslel, že je jisté, je teď nepevné a fluidní.“

Tato kniha zkoumá zbytky vraků, pátrá, které jiskřičky smyslu z nich 
lze zachránit. Vychází z temných hlubin internetu, kde trollové mučí své 
oběti, prochází bitvami o příběhy, které dávají našim společnostem smysl, 
a v podstatě se snaží pochopit, jak sami sebe chápeme.

První část nás povede z Filipín do Finského zálivu, kde se poučíme, 
jak lze lidi mnohem zákeřněji zlomit novými informačními nástroji než 
těmi, které používala KGB.

Ve druhé části se přesuneme ze západního Balkánu do Latinské Ame-
riky a Evropské unie, kde se naučíme novým způsobům, jak potlačit celá 
hnutí odporu a jejich mytologie.

Třetí část zkoumá, jak může jedna země zničit druhou, téměř aniž by 
se jí dotkla, jak rozostřit rozdíl mezi válkou a mírem, „domácím“ a „me-
zinárodním“ – a kde tím nejnebezpečnějším prvkem může být sama my-
šlenka „informační války“.

Ve čtvrté části se zaměříme na to, jak požadavek faktické politiky sou-
visí s jistým ideálem pokroku a budoucnosti a jak pád tohoto ideálu ještě 
víc umožní masové vraždění a zneužívání.
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V páté části se snažím ukázat, že se v tomto proudu dění z politiky 
stává boj o konstrukci identity. Každý, od náboženských extremistů po in-
stantní populisty, chce vytvořit novou verzi „lidu“ – a to dokonce i v Bri-
tánii, v zemi, kde se identita zdála vždycky být tak pevná.

V šesté části budu hledat budoucnost – v Číně a v Černovicích.
V celé knize budu cestovat, někdy v čase, někdy v prostoru, ale ne po-

řád. Fyzikální a politické mapy zobrazující kontinenty, země a oceány, 
mapy, s nimiž jsem vyrůstal, mohou být méně důležité než nové mapy 
informačních toků. Tyto „síťové mapy“ vytvářejí datoví inženýři. Říkají 
tomu „surfacing“. Člověk vezme klíčové slovo, zprávu nebo příběh a vloží 
je do neustále se rozrůstajícího souboru světových dat. Datový analytik 
pak „vyloví“ lidi, výstupy z médií, účty sociálních sítí, roboty, trolly a ky-
borgy, kteří tato klíčová slova, zprávy nebo příběhy prezentují, anebo na 
ně reagují.

Tyto síťové mapy vypadají jako nějaké útvary ze špendlíků nebo fo-
tografie vzdálených galaxií a ukazují, jak jsou naše zeměpisné definice za-
staralé, odhalují nečekaná souhvězdí, kde může každý odkudkoli ovlivnit 
kohokoliv, ať je kdekoli. Ruští hackeři umisťují reklamy pro prostitutky 
v Dubaji vedle animovaných memů podporujících krajně pravicové strany 
v Německu. „Zakořeněný kosmopolita“, který sedí doma ve Skotsku, po-
máhá aktivistům prchat před policií při nepokojích v Istanbulu. Reklama 
ISIS vyskakuje za odkazy na iPhony.

Na těchto mapách často vystupuje Rusko se svými eskadrami sociál-
ních médií. Nikoli protože je to síla, která stále ještě dokáže pohnout ne-
bem i zemí, jak tomu bylo za studené války, ale proto, že kremelští vládci 
jsou v herních prvcích tohoto nového věku obzvlášť zběhlí, anebo jsou 
přinejmenším dobří v tom, jak všechny přimět, aby mluvili o tom, jak 
dobří jsou, což je možná ten nejdůležitější trik ze všech. Jak vysvětlím poz-
ději, není to úplná náhoda: právě proto, že prohráli studenou válku, se 
ruští „spin doktoři“ a manipulátoři médií dokázali přizpůsobit novému 
věku rychleji než kdokoli jiný na místech známých kdysi jako „Západ“. Žil 
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jsem v letech 2001–2010 v Moskvě a viděl jsem zblízka stejnou taktiku ří-
zení a stejné patologie veřejného mínění, které od té doby vyrašily všude.

Tato kniha cestuje informačními toky napříč sítěmi a zeměmi; vrací 
se však také v čase k příběhu mých rodičů za studené války. Nejde přímo 
o rodinné vzpomínky, spíš mě zajímá, kde se příběh mé rodiny protíná 
s mým tématem. Zčásti to ukazuje, jak se ideály minulosti v současnosti 
rozpadly a co – pokud vůbec něco – z nich lze ještě pochopit. Zatímco 
všechno je ve vířivém pohybu, cítím, jak se instinktivně ohlížím a hledám 
spojení s minulostí, abych našel způsob, jak přemýšlet o budoucnosti.

Když jsem však zkoumal a psal ony pasáže rodinné historie, zarazilo 
mě něco jiného: rozsah, v jakém naše soukromé myšlenky, tvůrčí podněty 
a sebeprožívání utvářejí informační síly, mocnější, než jsou ty naše. Exis-
tuje-li nějaká konkrétní věc, která na mne zapůsobila při prohlížení po-
lic v knihovně mé univerzity, pak to, že se člověk musí dívat dál než jen 
na „zprávy“ a „politiku“. Aby porozuměl „formování lidských postojů“, 
jak tomu říká francouzský filozof Jacques Ellul, musí zvažovat také poezii, 
školy, jazyk byrokracie a zábavy. Tento proces je někdy zřejmější v příběhu 
mé rodiny, protože dramata a roztržky v našich životech usnadňují poznat, 
kde tyto informační síly – jako obrovské meteorologické systémy – začí-
nají a kde končí.
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První část:

Města trollů 
Jednou ze zřejmých konfrontací dvacátého století byl střet svobody 
slova a cenzury. Po studené válce se zdálo, že svoboda projevu na 
mnoha místech zvítězila. Ale co když mocní mohou využít „nad-
bytku informací“, aby našli nové způsoby, jak vás umlčet, jak zvrá-
tit svobodu projevu k rozdrcení nesouhlasu, a přitom si vždy po-
nechat dost anonymity, aby to mohli popřít?
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Začněme na Filipínách. V roce 1977, kdy se mí rodiče těšili pozornosti 
KGB, tam vládl plukovník Ferdinand Marcos, vojenský diktátor pod-
porovaný USA. Na základě rychlé prohlídky webových stránek Amne-
sty International zjistíme, že za jeho režimu bylo zabito 3 257 politic-
kých vězňů, 35 000 jich bylo mučeno a 70 000 vězněno. Marcos zastával 
velmi okázalou teorii o úloze, jakou by mučení mohlo hrát při pacifikaci 
společnosti. Místo aby jen „zmizeli“, bylo 77 procent mrtvých těl vysta-
veno u silnice pro výstrahu ostatním. Oběti mohly mít například odstra-
něný mozek a prázdnou lebku vyplněnou svými spodky. Nebo mohly být 
rozřezány na kusy, takže člověk cestou na trh míjel části těl.1

Marcosův režim padl v roce 1986 pod náporem masových protestů, 
USA upustily od své podpory a části armády zběhly. Do ulic vyšly miliony 
lidí. Měl nastat nový den: konec korupce, konec porušování lidských 
práv. Marcos byl vyhoštěn a své poslední roky dožil na Havaji.

Dnes vás Manila vítá náhlými poryvy pachu shnilých ryb a popcornu, 
odpadků z kanalizace a přepáleného tuku, ze kterých se vám chce zvra-
cet na chodník. „Chodník“ vlastně není správné slovo. Širokých chod-
níků, po nichž se můžete procházet, existuje pramálo. Místo nich tam 
jsou úzké římsy podél nákupních středisek a mrakodrapů, kde jste hned 
vedle valícího se provozu. Mezi nákupními centry se město propadá do 
hlubokých údolí slumů, kde v noci spí bezdomovci zabalení do stříbrné 
folie, z níž jim trčí ven nohy. Uličky jsou lemovány bary, které se mohou 
pochlubit nabídkou boxujících trpaslíků či salónky karaoke, kde si mů-
žete najmout skupinu dívek – v tak pevně utažených šatech, že jim svírají 
nohy jako kleště – aby s vámi zpívaly korejský pop.

Přes den si snažíte urvat trochu prostoru mezi obchodním domem, 
slumem a mrakodrapem na vyvýšené síti přeplněných úzkých chodníků, 
které jsou jakby zavěšeny ve vzduchu a vinou se mezi několikapodlažními 
dálnicemi. Uhýbáte hlavou, abyste se vyhnuli pilířům nadjezdů uprostřed 
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kraválu a sirén zezdola, a najednou okolo vás projede nákladní vlak nebo 
se díváte do očí ženě, která na obřím reklamním billboardu pojídá lanč-
mít. Billboardy jsou všude, oddělují slumy od mrakodrapů. Mezi roky 
1898 až 1946 byly Filipíny pod americkou správou (s výjimkou japon-
ské okupace v letech 1942–1945). Od té doby jsou zde americké základny 
a strava amerických vojáků se pro místní stala lahůdkou. Na jednom pla-
kátu krmí šťastná hospodyňka svého pohledného manžela kousky tuňáka 
z konzervy. Jinde je na špinavé řece, v níž plavou děti z ulice, obrázek šťav-
naté opečené šunky a za ním bliká nápis „Ježíš tě spasí“. Je to katolická 
země: padesáti rokům amerického kolonialismu předcházelo tři sta let 
kolonialismu španělského. (Filipínci vtipkují: „Měli jsme tři sta let církve 
a padesát let Hollywoodu.“) V obchodních centrech se nacházejí kostely, 
kde se můžete zúčastnit bohoslužby a kam ochranka nepustí chudinu. 
Manila je dvaadvacetimilionové město téměř bez jakéhokoli společného 
veřejného prostoru. Nákupní centra uvnitř rozprašují parfémy příliš sil-
nými osvěžovači vzduchu: v těch levnějších voní v odděleních fastfoodů 
levandule, v dražších se line jemnější citronové aroma. Působí to trochu 
jako vůně na toaletách, takže vás nikde neopouští zápach latríny, ať už je 
to venku z kanalizace, nebo uvnitř v nákupních centrech.

Brzy si začnete všímat selfíček. Dělá je každý: zpocený chlapík v uma-
štěných sandálech, který řídí plechovou kraksnu městského autobusu, 
i čínská děvčata čekající na svůj koktejl v nákupních centrech. Na Filipí-
nách se dělají selfíčka nejvíc na světě, země má nejvyšší využití sociálních 
sítí na hlavu i nejrozšířenější používání textových zpráv. Někteří to přičí-
tají důležitosti rodinných a osobních vazeb jako prostředku, jak se vyrov-
nat s neefektivní vládou. Selfie neznamená nutně narcismus: důvěřujete 
lidem, jejichž obličeje vidíte.

Díky vzestupu sociálních médií se Filipíny staly hlavním městem no-
vého typu manipulace v digitální éře.

S P. jsem se sešel v jedné oáze obchodních domů vedle mrakodrapů 
s nebesky modrými okny. Trvá na tom, že nesmím uvést jeho jméno, ale 
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je rozpolcený – zoufale touží po uznání kvůli kampaním, ke kterým se ne-
může veřejně přihlásit. Je mu něco přes dvacet, je oblečený jako člen korej-
ské popové kapely a jeho vzrušení se skoro nemění, ať mluví o volbě prezi-
denta nebo o svém účtu na Instagramu, který byl zaregistrován s modrou 
fajfkou (označující ověřený profil veřejně známé osobnosti).

„Jsem šťastný, když můžu ovládat lidi. Možná je na tom něco špat-
ného. Ale uspokojuje to moje ego, něco hlubšího ve mně… Je to jako stát 
se bohem digitální krajiny,“ vykřikuje. Nezní to však děsivě, spíš jako slova 
herce v roli padoucha v muzikálové frašce.

Online kariéru zahájil, když mu bylo patnáct a  vytvořil anonymní 
stránku, vyzývající lidi, aby mluvili o svých milostných zážitcích. „Pověz mi 
o svém nejhorším rozchodu,“ psal. „Jaké jsi měl nejžhavější rande?“ Uka-
zuje mi jednu ze svých facebookových skupin: má víc než tři miliony členů.

Ještě na škole zakládal nové skupiny, každou s jiným zaměřením: jednu 
věnovanou například radosti, jinou duchovní síle. Bylo mu teprve šest-
náct, když ho začaly oslovovat korporace, aby tam propašoval nějaké 
zmínky o jejich produktech. Zlepšoval si techniku. Například na týden 
přiměl komunitu, aby mluvila o „lásce“, která ji zajímala nejvíc. Pak pře-
vedl hovor na obavu o vaše milované, na strach, že někoho ztratíte. A po-
tom přešel k výrobku: pořiďte si tenhle lék, který pomůže prodloužit ži-
voty vašich blízkých.

Tvrdí, že když mu bylo dvacet, měl na všech svých platformách pat-
náct milionů followerů. Obyčejný kluk ze střední třídy z provincie si na-
jednou mohl dovolit vlastní byt v manilském mrakodrapu.

Po reklamě pro něj byla další výzvou politika. V tu dobu šlo v politic-
kém PR jen o to, jak přimět novináře, aby psali, co chcete. Co kdyby se 
ale dala celá debata utvářet prostřednictvím sociálních médií?

Nabídl svůj nápad několika stranám, ale zabral jen jediný kandidát, 
Rodrigo Duterte, outsider, který v sociálních médiích viděl novou cestu 
k vítězství. Jednou z hlavních věcí, které chtěl Duterte jako kandidát „pro-
dat“, bylo rozbití drogového zločinu. Dokonce se chlubil, že když byl sta-
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rostou města Davao hluboko na jihu, jezdil na motorce a střílel drogové 
dealery. V té době už byl P. na vysoké škole a zúčastnil se přednášek o ex-
perimentu z dvacátých let „Malý Albert“, při němž bylo batole vystaveno 
děsivým zvukům pokaždé, když vidělo bílou krysu. Vedlo to k tomu, že 
se dítě bálo všech chlupatých zvířat.2 P. tvrdí, že ho to inspirovalo, aby 
zkusil něco podobného s Dutertem.

Nejprve vytvořil v různých městech řadu facebookových skupin. Byly 
celkem neškodné, obyčejná diskusní fóra o tom, co se ve městě děje. Finta 
spočívala v tom, že skupiny komunikovaly v místních dialektech, jichž 
jsou na Filipínách stovky. Po šesti měsících měla každá skupina ve své ob-
lasti na 100 000 členů. Poté začali jeho administrátoři uveřejňovat každý 
den v době špičky internetového provozu příběh o lokálním zločinu. Kri-
minální historky byly vcelku reálné, ale pak začali P.-ovi lidé připojovat 
komentáře, které zločiny spojovaly s drogami. „Říká se, že vrah byl ob-
chodník s drogami,“ nebo „Ten člověk byl obětí drogového dealera“. Po 
měsíci začali vkládat dva příběhy denně, o měsíc později tři denně.

Z drogové kriminality se stalo žhavé téma a Duterte začal v průzku-
mech veřejného mínění stoupat. A právě tehdy se P. podle svých slov roz-
hádal s ostatními členy Duterteho PR týmu a nakonec přešel k jinému 
kandidátovi. Ten se koncentroval spíše na ekonomické otázky než na 
strach. P. tvrdí, že se mu podařilo zvýšit kandidátovy preference o pět 
procent, ale na zvrácení trendu bylo příliš pozdě a prezidentem se stal 
Duterte. Teď P. vídá spoustu lidí z PR, kteří si přičítají zásluhy za zvolení 
Duterteho, a to ho štve.

Při rozhovoru se všemi, kdo v tomto světě pracují, je problém v tom, 
že každý přičítá svému jednání větší vliv. Je to profesí. „Udělal“ P. Du-
terteho? Samozřejmě že ne. Ty debaty o drogové kriminalitě pohánělo 
mnoho faktorů, v neposlední řadě Duterteho vlastní prohlášení. A dro-
gová zločinnost ani nebyla jediným Duterteho prodejním artiklem: mlu-
vil jsem s jeho stoupenci, které přitahoval obraz venkova, stojícího proti 
„imperiální Manile“ a strnulosti establishmentu katolické církve. Inter-
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pretace digitálního vlivu podle P. však našla odezvu v některých akade-
mických studiích.

Dr. Jonathan Corpus Ong z University of Massachusetts a jeho ko-
lega Jason Cabañes strávili v rámci projektu „Architects of Networked 
Disinformation“ dvanáct měsíců rozhovory s protagonisty uskupení, jež 
nazvali „manilská dezinformační architektura“ a jehož služby využívaly 
všechny strany v zemi.3 Na vrcholu stáli ti, které Ong označoval za „hlavní 
architekty“ systému. Pocházeli z reklamních a PR společností, žili v ele-
gantních bytech v mrakodrapech a popisovali svou práci takřka myticky, 
srovnávali se s postavami z televizního seriálu Hra o trůny a z počítačo-
vých her. „Když tě odhalí, je to game over,“ říkali Ongovi. Byli pyšní, že 
se ze skromných začátků dostali až na vrchol své profese. „Dezinformační 
architekt,“ uzavírá to Ong, „popírá odpovědnost, nepřipouští si, že by 
měl nějaký závazek vůči širší veřejnosti, místo toho popisuje svůj osobní 
projekt rozvoje vlastní osobnosti.“

Pod architekty stojí „influenceři“, online komici, kteří si mezi posto-
váním nejnovějších vtipů dělali za peníze legraci z politiků.

Dole, ve slumech dezinformační architektury, se nacházeli ti, jimž Ong 
říkal „operátoři falešných účtů“: call centra plná lidí, pracujících čtyřia-
dvacet hodin denně a placených od hodiny, přičemž jeden člověk obsluho-
val desítky účtů na sociálních sítích. Mohli to být lidé, kteří si potřebovali 
přivydělat (třeba studenti nebo ošetřovatelky), anebo zaměstnanci kam-
paně. Ong hovořil s Rinou, jednou z operátorek, která musela nastoupit 
do této práce, když se připojila k předvolební kampani na úřad starosty. 
Přihlásila se z idealismu, byla ve svém univerzitním kruhu jednou z nej-
lepších. Teď jí řekli, aby vytvořila různé online „osoby“ – nejlépe fungo-
valy dívky v bikinách – které si přidají online přátele, budou propagovat 
svého kandidáta a ostouzet opozici. Rina se styděla. Měla pocit, že zadání 
sabotuje, a přilákala jen dvacet facebookových followerů, zatímco její ko-
legyně jich získaly stovky.
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Ong připomněl, že nikdo z žádné úrovně této činnosti nikdy neozna-
čil svou činnost za „trolling“ nebo výrobu „fake news“. Každý měl vlastní 
„strategii popírání“. Architekti kampaně zdůrazňovali, že to byla jen na-
prosto okrajová část jejich běžné práce v PR a že stejně celou politickou 
kampaň neměli na starosti; operátoři zase říkali, že ty opravdu hnusné, 
nenávistné komentáře uveřejňoval někdo jiný. V  každém případě šlo 
o vytvoření online vlivu, který se stal agresivnějším, jakmile se Duterte 
dostal k moci.

Duterte sliboval, že zabije tolik obchodníků s drogami, že jimi nakrmí 
ryby v celé Manilské zátoce, a žertoval, že si pak sám podepíše milost. Chlu-
bil se, že někoho zabil kvůli tomu, jak „vypadal“, nebo že pro něj životy 
drogových dealerů nic neznamenají. Dobrovolnické gangy a policisté pak 
začali střílet každého, kdo byl podezřelý ze spojení s drogovým obchodem. 
Kolik lidí bylo zabito v této kampani, nikdo přesně neví. Organizace na 
obranu lidských práv odhadují, že 12 000, opoziční politici, že 20 000, 
podle vlády 4 200. V jedné době umíralo třiatřicet lidí denně. Nikdo ne-
ověřoval, zda byly oběti skutečně vinny, a často se vyskytly zprávy, že byly 
drogy k obětem dodány až po jejich smrti. Zabito bylo i čtyřiapadesát dětí. 
Ulice manilských slumů byly plné mrtvol. Projížděli jimi motorkáři a stří-
leli lidi do hlavy. Věznice byly přeplněné jako klece na kuřecích farmách. 
Senátorka Leila de Lima, která vystupovala proti zabíjení, se náhle ocitla 
před soudem: věznění drogoví baroni dosvědčili, že se podílela na jejich ob-
chodech. Jejího zatčení se dožadovaly celé internetové davy. Byla zadržena 
a měla být vězněna do procesu, který ovšem nikdy nezačal; podle Amnesty 
International je vězeňkyní svědomí.4 Když zabíjení odsoudil zemský arci-
biskup, obrátily se davy proti němu. Další na řadě měla být média, takzvaní 
„presstituti“, kteří se odvážili obvinit prezidenta z vraždění.

A největší „presstitutkou“, na kterou se režim zaměřil, byla Maria 
Ressa, vedoucí zpravodajského webu Rappler. Bylo to paradoxní, po-
něvadž právě Maria a Rappler neúmyslně pomohli Dutertemu k moci.
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Když jsem s Marií chvíli mluvil, všiml jsem si, jak je jí nepříjemné být 
hlavním tématem příběhu. Je příliš zdvořilá, než aby mi to řekla na ro-
vinu, ale uvědomuji si, jak náš rozhovor vždycky odvrací od sebe k práci 
svých novinářů, k dramatům jiných. Ve své profesní dráze se věnovala 
především pokrývání širších témat: napřed jako vedoucí zahraniční re-
dakce CNN v jihovýchodní Asii, pak jako vedoucí zpravodajství v nej-
větší filipínské televizní síti a nakonec jako zakladatelka a generální ředi-
telka Rapplera. A teď to nejsem jen já, kdo s Marií v její kanceláři hovoří, 
zatímco ona se snaží rychle zhltnout oběd v podobě sendvičů s arašído-
vým máslem a konzervovanými sardinkami (což je filipínská specialita), 
ale také dokumentární štáb anglické jazykové verze katarského televiz-
ního kanálu Al-Džazíra, který dokumentuje její boj s Dutertem a dez-
informacemi.

Štáb Al-Džazíry mne požádal, aby mohl můj rozhovor s Marií natá-
čet, a jak se tak se svými obrovskými kamerami krčí v rohu, cítím se stále 
neklidnější. Také jsem zvyklý být tím, kdo pozoruje a edituje, a kdykoli 
se stanu objektem někoho jiného, uvědomuji si, že jsem si až příliš vědom 
toho, jak mě později mohou sestříhat a znovu složit. Svého času jsem se 
jako tvůrce dokumentárních filmů naučil, jak to dělat, aby se zpovídaní cí-
tili výjimeční, důležití a možná na okamžik nesmrtelní ve chvíli, kdy jsem 
je natáčel, a pak jsem je upravil tak, aby odpovídali příběhu, který jsem po-
třeboval vyprávět. Mohl to být nádherný a přesný příběh, jenže až příliš 
často existuje bolestná propast mezi tím, jak se člověk sám vnímá, a způ-
sobem, jímž je zobrazen, mezi realitou rekonstruovanou redakcí, a tou, 
jakou natáčená osoba cítí jako pravdivou. Toho dne jsem se v Manile utě-
šoval, že budu moci znovu ovládnout vyprávění později, až použiju štáb 
Al-Džazíry v knize, kterou právě čtete.

Vypadalo to následně: štáb novinářů natáčel jiného novináře, který 
rozmlouval se třetí novinářkou. Úlohou novinářů je přinášet informace 
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o realitě, o tom, kde se něco děje. Jak však ukazuje Mariin příběh, tím, co 
je v centru dění, je nyní samotná informace.

Maria pochází z Manily, ale když jí bylo deset, vzala matka rodinu do 
USA, kde byla nejmenší a nejtmavší dívkou v newjerseyském Elizabeth. 
Byla velmi talentovaná a jako první z rodiny vystudovala univerzitu (Prin-
ceton). V roce 1986 se na Fulbrightovo stipendium vrátila na Filipíny stu-
dovat zdejší politickou scénu, jen aby zjistila, že přijela uprostřed revoluce 
proti Marcosovi a že to největší politické drama se odehrává v ulicích. Na-
stoupila do CNN ve chvíli, kdy to byla jen menší americká kabelová tele-
vize s velkými plány stát se první globální zpravodajskou sítí. V CNN byla 
reportérkou, objevovala se živě na obrazovce, byla tou nejdůležitější oso-
bou při rozhodování, které události se budou pokrývat, kdy a jak. Toto 
postavení Marii vyhovovalo, ale nerada stála před kamerou, protože celý 
život trpěla ekzémem, takže se musela vyzbrojit make-upem a kamero-
vými triky, aby ho zamaskovala. Kamera však Marii milovala – neuměla 
nic předstírat, byla nadšená jako dítě, velké oči naplněné zvědavostí.

Maria se stala tváří CNN v regionu, líčila „demokratizaci“ jihový-
chodní Asie v devadesátých letech, kdy po Marcosovi padal jeden auto-
ritářský režim za druhým. Bylo lákavé vidět to všechno optikou vítězství 
ve studené válce, jako přímočarý příběh o stále se rozšiřující svobodě, kte-
rou jako by každý politický obrat znovu potvrzoval. Touto zjednoduše-
nou perspektivou otřásly teroristické útoky z 11. září 2001.

Maria tolik překvapena nebyla. Mluvila plynně místními dialekty a vě-
děla, jak málo toho „demokracie“ přinesla do stále stejně chudých vesnic 
a slumů. Když dělala rozhovory s rekruty Al-Káidy a jejich rodinami, za-
razilo ji, jak normální byly jejich kořeny a původ a jak měla původně vět-
šina z nich daleko k fundamentalistickému puritánství. Trik Usámy bin 
Ládina spočíval v tom, že propojil všemožné křivdy velmi odlišných sku-
pin, kterým poskytl iluzi, že kdyby se všichni globálně sjednotili, mohli by 
vytvořit lepší svět, jen kdyby se jim podařilo zbavit se nevěřících. V roce 
2005 Maria z CNN odešla. Při pohledu zpět si uvědomila, že to bylo právě 
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včas. Síť se měnila, po reportérech se chtělo, aby vyjadřovali spíše své po-
city, než aby jen předkládali fakta, motivací se stávala posedlost vydělá-
váním peněz. Maria se chtěla zabývat teroristy, a ne být hvězdou ve zprá-
vách v podobě reality show.

Devátého června 2008, v době, kdy řídila zpravodajství největší fi-
lipínské televizí sítě, Marii brzy ráno probudila její hvězda, reportérka 
Ces Drilonová: „Marie, je to všechno moje chyba… unesli nás. A chtějí 
peníze.“5 Navzdory Mariiným příkazům se Drilonová usilovně snažila 
o rozhovor s islamistickými povstalci a byla společně se dvěma kamera-
many unesena islamistickou teroristickou skupinou Abú Sajjáf, přidru-
ženou k al-Káidě.

V následujících deseti dnech se Maria dnem i nocí snažila koordino-
vat záchrannou akci, která skončila poté, co se rodině Drilonové poda-
řilo sehnat dost peněz na uspokojení požadavků únosců.

Po předání rukojmí začala Maria pátrat po totožnosti únosců. Zjis-
tila, že jsou prostřednictvím tří dalších článků spjati s bin Ládinem. Od-
povídalo to modelu, který vysledovala od doby, kdy začala pokrývat roz-
růstání al-Káidy z Afghánistánu do jihovýchodní Asie. Ideologie se šířily 
prostřednictvím sítí a na tom, jak jste jim byli oddáni, záviselo vaše po-
stavení v síti. Aby člověk přišel na to, proč a jak se ideologie al-Káidy šíří, 
musel místo pouhého studia idejí a socioekonomických faktorů poro-
zumět propojení mezi lidmi. Stejná změť osobních a politických záleži-
tostí mohla mít úplně jiný projev, kdyby přišla do kontaktu s jinou sítí. 
A Maria si uvědomila, že tyto fyzické spoje rychle nahradily sítě sociální.

V roce 2012 Maria založila Rappler, první filipínskou čistě interneto-
vou zpravodajskou síť. Chtěla využít svých znalostí sítí pro dobrou věc. 
Rappler neměl jen informovat o aktuálním dění, ale usilovat o větší on-
line společenství, jež by se na důležité kauzy skládalo společně prostřed-
nictvím crowdfundingu. Mělo shromažďovat informace, aby pomohlo 
obětem bouří a povodní najít útočiště a pomoc. Místo hackerů ze staré 
školy najala Maria dvacátníky, kteří toho o sociálních médiích věděli mno-
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hem víc. Když člověk vejde do oranžové a prosklené kanceláře Rapplera, 
všimne si, jak je redakce mladá a převážně ženská. Jsou zde i skupinky 
starších novinářů, kteří na ně s náznakem důstojné přísnosti dohlížejí. 
V Manile jim říkají „rappleři“.

Když Duterte zahájil svou prezidentskou kampaň inspirovanou so-
ciálními médii, vypadalo to, že se k sobě s Rapplerem dokonale hodí. Te-
levizní sítě ho nebraly vážně. Když Rappler uspořádal první filipínskou 
prezidentskou debatu na Facebooku, byl jediným kandidátem, který se 
obtěžoval v ní vystoupit. S drtivým úspěchem. Průzkum v internetové 
komunitě Rapplera ukázal, že Duterte je v čele. Jeho poselství – zlikvi-
dovat drogový zločin – zaujalo. Reportéři Rappleru se přistihovali, jak 
opakují jeho slogany o „válce proti drogám“. Později, když Duterte při-
stoupil k vražednému řádění, však litovali, že pomáhali šířit tolik použí-
vaný pojem „válka“. To totiž napomáhalo tomu, že se jeho jednání jevilo 
normální: byla-li to „válka“, byly i oběti přijatelnější.

Problémy začaly hvízdnutím. Duterte na tiskové konferenci vulgárně 
zapískal na televizní reportérku. Přítomná reportérka Rappleru ho požá-
dala, aby se omluvil. Ale rapplerové komunity zaplavily komentáře, podle 
nichž měla víc respektovat osobnost prezidenta. „Tvoje matka je kurva,“ 
psali. Rappleři byli ohromeni: takhle nezněl jazyk jejich komunity. Přičetli 
to pozůstatkům sexismu: jakmile se žena postaví muži, bude napadena.

A zatím Dutertův jazyk neslevoval z vulgarit.6 Označil papeže a pre-
zidenty USA za „zkurvysyny“, zeptal se, jestli mu novinář, kterého ne-
měl rád, klade nepříjemné otázky proto, že jeho ženě tak smrdí vagina, 
chlubil se, že má dvě milenky, vtipkoval, že když byl starostou, znásilnil 
jednu hezkou rukojmí místo únosců. V televizi Duterte prohlásil, že by 
chtěl jíst osolená játra teroristů, že kdyby každý z jeho vojáků znásilnil tři 
ženy, vzal by rozsudky za znásilnění za ně.

O lingvistických souvislostech takovýchto výroků jsem se něco dozvě-
děl, když jsem navštívil komediální kluby v Quezon City, části Manily, 
kde se v noci vedle mrakodrapů televizních stanic shromažďují mladistvé 
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prostitutky a transsexuálové. Komici si při svých představeních vybírají 
oběti v publiku a vysmívají se jim kvůli jejich váze nebo velikosti jejich 
penisu – a to přímo před celými jejich rodinami, jejichž příslušníci se po-
nižování svých příbuzných smějí.

Je to jazyk, do kterého Duterte svým nepřetržitým proudem sprostých 
vtipů částečně zapadá. Takový způsob humoru má společný se skupinou 
vůdců po celém světě. Ruský prezident Vladimir Putin si udělal rétorickou 
značku slibem, že na teroristy udeří, „dokud jsou v hajzlu“, americký pre-
zident Donald Trump se chlubil chytáním žen za „kundičku“, prezident 
České republiky Miloš Zeman prohlásil na adresu enviromentálních akti-
vistů: „Vypálit, počůrat, posolit.“ Brazilský prezident Jair Bolsonaro řekl 
jedné političce, že je „příliš ošklivá“ na to, aby byla znásilněna, a že by se černí 
aktivisté „měli vrátit do zoo“;7 zatímco v Británii protiimigrantský politik 
Nigel Farage s velkými ústy otevřenými v hýkavém smíchu vypije pintu 
a pak chrlí drsné vtipy o „Chinkies“ (opovržlivý anglický výraz pro Číňany).

Takového vulgárního humoru používají politici, aby ukázali, jak jsou 
„protiestablishmentoví“; jejich údajná „antielitářská“ politika se projevuje 
odmítnutím zavedených morálních a  jazykových pravidel. Když dělají 
vulgární vtipy slabí, aby se vysmívali mocným, může to vysmívané vrátit 
zpátky na zem, upozornit je, že jejich pravidla mohou být zrušena.8 Proto 
se urážlivé vtipy často potlačují. Například v roce 1938 šel můj praděde-
ček z otcovy strany v Charkově do kantýny obrovské továrny, kde praco-
val jako účetní, dal si něco k pití, udělal posměšnou poznámku o koulích 
předsedy prezidia Nejvyššího sovětu, byl okamžitě udán a zatčen. Zahy-
nul v pracovním táboře na Volze.

Používají-li však takového jazyka soustavně muži skutečně mocní, aby 
ponižovali ty slabší, stává se z tohoto humoru cosi hrozivého: dláždí ré-
toricky cestu k ponížení oběti také jinými způsoby, až tam, kde se vytratí 
veškerá pravidla.

Když začal Rappler přinášet zprávy o Dutertově mimosoudním vraž-
dění, začaly se online hrozby objevovat nepřetržitě. Jednu chvíli to bylo 
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devadesát zpráv za hodinu. Tvrdilo se v nich, že si Rappler zabíjení vy-
mýšlí, že je placen Dutertovými nepřáteli, že to jsou všechno fake news. 
Zprávy byly jako invaze kobylek: rojily se do e-mailových schránek, zava-
lovaly jako pohroma stránky webové komunity, které Rappler spravoval 
s takovou péčí, aby umožnil to, co doufal, že bude „moudrostí zástupů“ 
na internetu. Jednou zaměstnanci Rappleru ověřovali, kdo byl za hrozbou 
znásilnění: nebyl to třeba automatický účet? K jejich zklamání se ukázalo, 
že šlo o skutečného člověka. Lidé si to užívali. Na novináře z Rappleru 
v obchodních centrech pokřikovali: „Hej, ty – děláte fake news! Styď se!“ 
Napomínali je i jejich příbuzní.

Maria snášela nápor útoků. Některé byly tak hloupé, že nezanechaly 
stopu – například memy, na nichž byla zobrazená v nacistické uniformě, 
nebo komentáře jako „Marie, ty jsi plýtvání spermatem, matka tě měla 
potratit!“. Jiné šly pod kůži – doslova. Jejím slabým místem byl vždycky 
ekzém. Když ji začali útočníci pronásledovat stavem její pleti, neměla do-
stačující psychologickou obranu.

Jejím prvním instinktem bylo obviňovat sebe samu. Udělala něco 
špatného? Uveřejnila něco lživého? Znovu a znovu kontrolovala všechny 
výstupy Rappleru, ale nemohla nic najít. Začal se šířit hashtag #Zatkně-
teMariiRessa! a také #NesledujteRappler. Vláda proti ní zahájila trestní 
řízení. Jedním z investorů Rappleru byla americká nadace, a tak vláda re-
dakci obvinila, že se řídí zahraničními pokyny. Několik členů správní rady 
Rappleru odstoupilo, příjmy z reklamy poklesly. Maria u sebe začala stále 
nosit peníze na kauci. První soudní řízení proti Rappleru ukončil odvo-
lací soud. A potom, když už to vypadalo, že má Rappler to nejhorší za se-
bou, dostala Maria informaci, že se chystá další proces, tentokrát proti ní.9

Během všech útoků proti Rappleru byla asi tou nejklidnější osobou 
ve zpravodajské místnosti Mariina hlavní editorka Glenda Gloria. Možná 
proto, že už to všechno předtím zažila. Glenda pamatovala Marcosovu éru. 
V osmdesátých letech studovala žurnalistiku a sledovala mučení opozič-
ních osobností ze strany režimu. Její přítel byl uvězněn za provozování malé 
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nezávislé tiskárny a během výslechů mu k varlatům připojovali elektrody. 
Mučení bylo kombinované – psychické a fyzické; jeho definitivním cílem 
nebylo jen týrat, ale zlomit. Profesor Alfred McCoy z University of Wiscon-
sin, který studoval psychologické techniky mučení CIA a klientských států 
USA během studené války, vypráví příběh otce Kangleona, kněze falešně 
obviněného z podvracení a spolupráce s komunisty, jemuž byl více než dva 
měsíce upírán spánek a denní světlo. Po skončení výslechu mu zavázali oči, 
odvedli ho do nové cely a posadili na stoličku. Slyšel přicházet řadu lidí. Pak 
se mu v předem připraveném, takřka divadelním představení různé hlasy 
posmívaly. Když jsem o tomto představení v roce 2018 četl, téměř jako by 
to předpovídalo posměšky anonymních trollů na sociálních sítích.10

„Otče, jak se jmenuje ta sestra, se kterou ses sešel v Sacred Heart 
College? … Mrdal jsi ji? Jaký je to pocit?“

„Pro mě není kněz. Ano, takoví jako ty nejsou hodni úcty ke 
knězi.“

„OK, stáhni si košili. No, podívej se na to tělo. Vypadáš sexy. 
I ženské tady si myslí, že jsi mačo. Jsi homosexuál?“

Poté výslech nabyl fyzičtější formy.

„Uvidíme, jestli budeš mačo i po mojí ráně.“ (Prudká rána pod 
žebra.)

„Hej, neopírej se o stůl. Dej ruce vedle sebe. Přesně tak.“ (Další 
prudká rána.)

„Dejte pryč tu stoličku.“ (Vstal a dostal ránu zezadu do hlavy, 
začal se krčit, následovaly další rány…)

Poté, co se Kangleon uvolil ke spolupráci, odvezli ho do televize a byl do-
nucen říct do éteru, že pomáhal komunistickým povstalcům, a jmeno-
vat další kněze, kteří byli údajně zapleteni do povstání.
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Glenda si pamatuje, že za Marcose měla vláda agenty na každé uni-
verzitě, na každé farmě, v každém kostele i úřadě… Obcházeli kolem vás 
a říkali vašim kolegům, že jste komunista, i když jste nebyli, a ničili vám 
pověst šeptandou předtím, než vás přišli zatknout. Marcos rozdělil mé-
dia na ta „správná“ a „komunisty“, takže každý jeho kritik byl propuš-
těn jako „komouš“.

„Psychologická válka, kterou Marcos dokonale ovládal, je velmi po-
dobná tomu, co se děje nyní,“ říká mi Glenda. „Rozdíl je v tom, že Du-
terte nemusí k útokům na média používat vojsko. Jak je to možné? Díky 
technologiím.“

Po Marcosově svržení nebyla nová filipínská demokracie zdaleka doko-
nalá: porušování lidských práv pokračovalo a životy novinářů byly téměř 
bezcenné, zejména na venkově.11 Na rozdíl od většiny svých předchůdců, 
kteří se snažili tato porušování zákonů zamlčovat a alespoň předstírat, že se 
řídí nějakými pravidly, Duterte se nad svým mimosoudním zabíjením rado-
val a útoky na novináře oslavoval. Také rehabilitoval Marcose. Nechal jeho 
tělo exhumovat a uspořádal mu vojenský pohřeb se všemi poctami. Uzavřel 
politickou alianci s jeho synem Ferdinandem „Bongbongem“ Marcosem, 
který stále ovládal staré pozice svého otce na severu země. Na síti se obje-
vila řada videí, zprošťujících Marcose viny za zločiny ze sedmdesátých let: 
tvrdilo se v nich, že zabíjely a mučily jen kriminální živly v jeho armádě…

Přestože se objevil otisk Marcosových mediálních metod, Glenda si 
myslí, že v digitální éře jsou projevy odlišné. Tehdy jste mohli nepřítele 
vidět. Existovala jakási předvídatelnost: mohli vás zabít, nebo jste mohli 
zmizet z města, najmout si právníka, napsat skupině hájící lidská práva, 
chopit se zbraně. Věděli jste, kdo byli agenti, kdo pro vás přišel, kdo je váš 
nepřítel. Existovala předvídatelnost. A obvyklá praxe.

Ale teď? Nepřítele nevidíte. Nemůžete říct, ko proti vám skutečně stojí. 
Jsou anonymní, nejsou nikde a jsou všude. Jak můžete bojovat proti inter-
netovému davu? Nemůžete ani určit, kolik z nich je skutečných.
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Po několika měsících onoho náporu se Maria a rappleři začali věnovat 
smyslu těch útoků. A nacházeli v chaosu určitý vzorec. Napřed byla na-
padena jejich věrohodnost, pak byli zastrašováni. Po snížení jejich věro-
hodnosti se z virtuálních útoků staly skutečné zatykače. Zajímalo je, zda 
za tím probleskuje nějaký plán.

Nejprve upoutaly jejich pozornost korejské popové hvězdy.
Ty se stále objevovaly ve své online komunitě s komentáři, jak skvělí 

jsou Bongbong Marcos a Duterte. Nakolik bylo pravděpodobné, že by 
se korejské popové hvězdy zajímaly o filipínskou politiku? Když zkou-
mali komentáře popových hvězd, zjistili, že se doslovně shodují: byly to 
zřejmě falešné účty, řízené nejspíš ze stejného zdroje.

Když tedy identifikovali falešné účty, spustili program, který dokázal 
prohledat internet a najít, kdo jiný ještě užívá stejný vyjadřovací jazyk. 
Trvalo to dva měsíce, ale našli další účty, které používaly stejné věty. Ty 
vypadaly reálněji, prezentovaly se, jako by patřily skutečným Filipíncům 
se skutečnými zaměstnáními. Maria a rappleři začali každý z nich zkou-
mat jednotlivě a snažili se je kontaktovat v jejich práci. Nikdo tam o nich 
neslyšel. Celkem našli čtyřiadvacet dobře zamaskovaných, ale falešných 
účtů, které ve stejnou chvíli sdílely stejné zprávy, a jejich publikum dosa-
hovalo tří milionů odběratelů.

Rappleři si kolektivně oddechli: bylo tu něco, čeho se dalo chytit. Teď, 
když viděli v útocích nějaký plán, mohli zase nabýt pocitu pevné půdy 
pod nohama. Nebyla to jejich chyba. Někdo to dělal schválně.

Začali kategorizovat každý narativ, který dav používal k útokům proti 
nim. Zaznamenali jich desítky: že jsou média zkorumpovaná, že se má 
Rappler bojkotovat, že by senátorka Leila de Lima měla být zatčena. Po-
dívali se na frekvenci, v níž se daný narativ vyskytl, na jakýsi tepový mo-
nitor zmínek. Zjistili, že vrchol bývá těsně před nějakou politickou udá-
lostí: například zmínky o „korupci médií“ mohly před volbami vzrůst až 
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o 500 procent, výzvy k zatčení senátorky de Lima stouply předtím, než 
pro ni přišla policie. Nakolik to ve skutečnosti mohlo být spontánní?

Vytvořili něco, čemu Marie říká „žraločí nádrž“ – jakýsi druh inter-
netového radarového systému, který varuje, když se blíží falešné zprávy 
a rozbíhá se špinavá kampaň. Jde-li o nějaké staré osočení, může Rappler 
automaticky rozeslat odvetné reakce a rozšířit mezi svými podporovateli 
poplach, aby je bránili.

V únoru 2018 si rappleři všimli na filipínském internetu neobyčejného 
profilu. Jmenoval se @Ivan226622 a freneticky přeposílal články – 1 518 
textů za jediný týden. Titulní fotka byla dost všední: Filipínec, který tvr-
dil, že se zajímá o počítače. Na svém profilu měl vyvěšenou videopřed-
nášku z jedné americké univerzity na téma „Dá se důvěřovat tisku?“. Ale 
když se na zmíněnou „univerzitu“ podívali, ukázalo se, že nejde o žádnou 
akademickou instituci, ale o akreditaci, kterou si udělují sami uživatelé ve 
videích vytvářených americkou hostitelskou talkshow.12

Ještě neobvyklejší však byla aktivita účtu @Ivan226622 předtím, než 
se objevil na Filipínách. Freneticky postoval nejprve články o událos-
tech v Íránu a poté v Sýrii. Pak obrátil pozornost na Španělsko a zveřejnil 
stovky textů agitujících za nezávislost Katalánska. Články, které uveřej-
nil, pocházely z ruských státních médií ve španělštině. Stejné články ve 
stejné době sdílela celá skupina dalších účtů.

@Ivan226622 se objevil začátkem roku 2018, právě v době, kdy se ve 
zprávách hodně mluvilo o patrně nejslavnější trollí farmě na světě: o pe-
trohradské Agentuře pro výzkum internetu (obvykle se pro ni používá 
zkratka IRA z anglického Internet Research Agency). Ta dosáhla velké 
proslulosti po odhalení, že se měla pokusit ovlivnit americké prezident-
ské volby ve prospěch Donalda Trumpa. Přiřadit autora – tedy vědět, kdo 
opravdu za účtem stojí – bývá vždycky ošidné, takže tato odhalení o IRA 
vedla k tomu, že byli i nevinní lidé, kteří jen měli zvláštní internetové ná-
vyky, obviňováni, že jsou „ruští trollové“. @Ivan226622 zmizel záhy poté, 
co o něm Rappler napsal, dřív než mohl někdo zjistit, kým skutečně je.
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Avšak od té doby, co se Rodrigo Duterte setkal a navázal styky s prezi-
dentem Putinem, začala filipínská vláda citovat ruská státní média. Mělo 
s tím nějakou souvislost krátké objevení účtu @Ivan226622? V každém 
případě to bylo jen malé připomenutí, že zkušenost Rappleru byla jen 
jednou z tváří obrovského globálního fenoménu.

JAK CHYTIT TROLLA

I když IRA díky své americké kampani dosáhla světové proslulosti, za-
měřuje se víc na napadání domácí opozice. V Petrohradě do této organi-
zace pronikla již v roce 2015 jedna mladá a křehce vypadající žena, Ljud-
mila Savčuková. Jejím cílem bylo shromáždit dostatek důkazů, aby byla 
práce instituce zastavena. Ljudmilu jsem potkal nejprve v Evropě a pak 
i v USA při její dlouhé osamělé kampani za zastavení provozu trollí farmy.

Ljudmila mi připomněla jiné aktivisty, s nimiž jsem se v Rusku předtím 
setkal. Stát zde už zlikvidoval tolik organizací občanské společnosti, že tito 
aktivisté mají zcela rozdílné profese: mohou být novináři, drobnými pod-
nikateli, mohou pracovat v charitě, či dokonce zaměstnání střídat. Když si 
Ljudmilu najdu na Googlu, vidím, jak západní novináři zápasí s tím, jak ji 
popsat. Bývá střídavě označována za ekoložku, novinářku, internetovou 
aktivistku, disidentku… a svým způsobem to je všechno pravda.

„Všechno, co jsi o mně četl, ignoruj,“ říká mi rovnou Ljudmila. Rozči-
luje ji, když ji někteří novináři označují za „whistleblowerku“ z  trollí 
farmy, když tam přitom byla už od začátku „v přestrojení“.

„Předpokládám, že to označení ,whistleblowerka‘ přináší víc kliknutí,“ 
povzdechne si.

Když totiž označí Ljudmilu za „whistleblowerku“, jako by naznačo-
vali, že byla jednou z „nich“, z kremelských trollů. Stává se jí, že si lidé toto 
nesprávné označení přečtou a odmítají jí podat ruku a ona pak musí svůj 
příběh znovu a znovu vysvětlovat.
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V roce 2014 byla televizní reportérkou v satelitním městě Puškinu 
u Moskvy a věnovala se příběhům o byrokratech plánujících nelegální 
stavební projekty v chráněných oblastech. Brzy začala pomáhat s pořá-
dáním protestů, jejichž cílem bylo zastavit nelegální stavby v parcích, 
a kandidovala na členství v místní radě. Stále víc si všímala, že na akti-
visty je v online prostředí házena špína, že jsou napadáni jako placení 
poskoci a darmošlapové. To už prosakovaly informace o trollí farmě na 
předměstí Petrohradu, i když nikdo nevěděl, jak je velká ani jak funguje. 
Lidé se lišili v názoru, zda vůbec stojí za to, věnovat jí pozornost. A co 
kdyby se trollové pustili do vás? Tvrdší aktivisté si mysleli, že je pod jejich 
úroveň reagovat. Ljudmila to cítila jinak. Přišlo jí děsivé, když byli napa-
dáni lidé, kterých si vážila.

Potom se v lednu 2015 Ljudmily jedna stará novinářská kolegyně ze-
ptala, jestli se chce připojit k projektu pro „dobro vlasti“. Ljudmile svitlo, 
že mluví o trollí farmě. Kolegyně sestavovala tým pro „speciální projekty“ 
a potřebovala dobré autory. Přišla by Ljudmila na pohovor?

Byla tady naděje zjistit, jak trollí farma skutečně funguje. Ljudmila 
dala dohromady plán s  novináři z  posledních dvou ruských nezávis-
lých novin, Moj rajon a Novaja gazeta. Infiltruje do trollí farmy, natočí 
a stáhne důkazy o tom, jak funguje, a oni to zveřejní.

Kanceláře byly ve třípatrové novostavbě se čtverhrannými sloupy, 
jež stoupaly od země a podpíraly první patro. Úzká okna v černých rá-
mech vypadala jako dlouhé štěrbiny. Na dveřích nebylo žádné označení. 
U vchodu se s Ljudmilou sešel kamarád a dovedl ji za manažerem. K Ljud-
milinu překvapení to byl někdo, o kom už slyšela: sloupkař z novin. Ne-
zdálo se, že by farmu řídili chlapíci z tajných služeb nebo nějací guruové 
PR. Byli to spíš bývalí novináři. Rychle se ukázalo, že k tomu mají něko-
lik důvodů: Ljudmila dostala nabídku stálého zaměstnání a několikrát 
vyššího platu, než jaký byl v médiích běžný. Manažer si však Ljudmilou 
nebyl jist: věděl o její investigativní minulosti. Ljudmilin kamarád nad 
tím mávl rukou: „Ale jdi, kdo tady dřív nějakou takovou práci nedělal?!“
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Uvnitř farmy byla všechna patra nacpaná počítači, uspořádanými do 
úzkých řad a obsluhovanými v nepřetržitě se střídajících směnách. Pří-
chody a odchody zaměstnanců byly zaznamenávány, i pauzy na kouření 
byly regulované.

Farma měla vlastní hierarchii. Na nejvyšších místech byli „komentá-
toři“ – z těch byli nejníž ti, kteří dávali komentáře do online rubrik no-
vin, o úroveň výš stáli ti, kteří zařazovali komentáře na sociální sítě. Vyšší 
redaktoři dávali komentátorům pokyny, na které osobnosti ruské opo-
zice mají útočit, a oni pak trávili pracovní dny napadáním těchto lidí jako 
poskoků CIA, zrádců, provokatérů. Někteří komentátoři neměli dosta-
tečné vzdělání a jejich psaná ruština nebyla dokonalá, takže za nimi do-
cházel učitel ruštiny a dával jim lekce gramatiky.

Ljudmila byla v jiné, exkluzívnější sekci. Její „speciální projekt“ ob-
sahoval vytvoření mystické léčitelky „Cantadory“, odbornice na astrolo-
gii, parapsychologii a krystaly. Cantadoru měly číst ženy v domácnosti ze 
střední třídy, které se normálně o politiku nezajímaly. Ljudmilinou prací 
bylo tu a tam vpustit trochu vhodně upravených aktuálních událostí mezi 
blogerské příspěvky o znameních zvěrokruhu a romantice. Na profilu 
pracovali čtyři lidi, někdy pět. Ljudmila měla nejraději Stase. Zdálo se, že 
ho práce přímo deprimuje. Ljudmila, Stas a ostatní autoři dostávali každý 
den textové dokumenty s politickými články a „závěry“, které z nich měli 
vyvodit: že EU je jen vazalem USA nebo že Ukrajině, kterou Rusko na-
padlo, vládnou fašisté. Bylo na nich, jak ty závěry začlení do Cantadořina 
blogu. Tak Ljudmila například napsala, že Cantadora měla sestru, která 
žila v Německu, a pak to spojila s noční můrou, při níž se jí zdálo, že je její 
sestra na poušti plné smrtících hadů, a ty hady vyložila jako zahraniční 
politiku USA, která ohrožuje EU. Část práce farmy zacházela do takové 
úrovně podrobností, že nad tím Ljudmila žasla. Dva trollové vstupovali 
do komentářových oddělení malých provinčních novin a začínali chato-
vat o ulici, kde bydlí, o počasí – a pak nenápadně doporučili text o tom, 
jak ničemný Západ napadá Rusko.
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Nikdo z  lidí pracujících na farmě o  sobě nemluvil jako o  trollovi. 
Místo toho o své práci mluvili v trpném rodě („text byl napsán“, „ko-
mentář byl vložen“). Většina se na farmě chovala, jako by to byla jen další 
práce – člověk udělá požadované minimum a odpíská to. Mnozí vypadali 
jako docela příjemní mladí lidé s hezkými, otevřenými obličeji – a přesto 
ani nemrkli, když se od nich požadovalo, aby špinili, uráželi, ponižovali 
a dehumanizovali své oběti. Snadnost, s jakou byly oběti napadány, i roz-
sah, v jakém farma působila, to všechno Ljudmilu ohromilo. Stále dál si 
myslela, že její pátrání může pomoci to vše zastavit. Bylo však těžké dát 
dohromady potřebné důkazy. V každém koutě byly bezpečnostní kamery 
a ona si musela přehazovat dlouhé zvlněné vlasy přes rameno, aby zakryla 
ruku, když do svého počítače vkládala flešku, aby stáhla dokumenty.

Kdo dával farmě pokyny, co má dělat? Byl to Kreml? Nebo je chrlili 
lidé v IRA? O tom nikdo nediskutoval. Jak jí řekli ostatní novináři, byla 
farma vlastnictvím Jevgenije Prigožina. Ten ve svém oficiálním podni-
kání spoléhal na režim: zajišťoval cateringové služby pro Kreml. Znal pre-
zidenta Putina osobně od devadesátých let a odseděl si ve vězení devět let 
za loupež.13 Později se ukázalo, že také řídí žoldáky bojující v kremelských 
válkách od Ukrajiny po Sýrii.

V některých momentech bylo Ljudmile zřejmější, že farma je sou-
částí mnohem větší sítě. Když byl například v únoru 2015 opoziční po-
litik Boris Němcov zavražděn pistolí Makarov na mostě přímo pod vě-
žemi a cibulovitými kupolemi na Rudém náměstí, rozběhli se pracovníci 
středního managementu farmy do všech kanceláří, aby dali trollům přímé 
pokyny, jaké psát komentáře pod články otištěnými v mainstreamových 
ruských publikacích. Farma se sladila s  celým vládním dezinformač-
ním komplexem. Nikdo neměl čas číst články, ale všichni přesně věděli, 
co psát. Trollům bylo řečeno, aby šířili zmatek v tom, kdo za vraždou 
stál: byli to Ukrajinci? Čečenci? Američané? Agentura IRA, jejíž spo-
jení s Kremlem bylo záměrně nejasné, zase záměrně znejasňovala spojení 
Kremlu s vraždou.
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Přes den Ljudmila viděla, jak trollové nafukují falešnou realitu. Večer 
se vracela domů a doufala, že to místo nechala za sebou, jen aby uslyšela 
příbuzné a známé, jak jí citují linky, které farma ve velkém chrlila. Lidé, 
kteří sami sebe pokládali za dost silné, aby odolali televiznímu náporu, 
byli více či méně přístupní zprávám ze sociálních sítí. Ty totiž vklouznou 
do vašeho nejosobnějšího online prostoru, obalí ho a vpletou se do tka-
niny vašeho života.

Ljudmila strávila na farmě dva a půl měsíce. Poté dala materiál novi-
nám, jak bylo plánováno. Uveřejnili ho s tím, že autorem je „Anonym“. 
Když se následujícího dne vrátila do práce, zjistila, že jsou komentátoři 
zaměstnáni podrýváním věrohodnosti materiálu, který poskytla médiím. 
„Žádné trollí továrny neexistují,“ psal troll, „jsou to všechno výmysly pod-
placených novinářů.“ Vedení trollí farmy začalo procházet záznamy vi-
deokamer, aby našlo toho, kdo za únikem stojí. Věděla, že je jen otázkou 
času, kdy zjistí, co udělala.

Ljudmila z farmy odešla. Rozhodla se také, že se veřejně přizná, že tam 
infiltrovala ona. Chtěla poskytnout rozhovory o tom, co tam viděla, vést 
kampaň za uzavření toho místa a to jako „Anonym“ nemohla. Rozho-
vorů dala desítky. Promluvila po celém světě.

Farma se nyní obrátila proti ní. Existovaly komentáře a příspěvky, 
podle nichž byla sexuální deviantka, špionka, zrádkyně. Jejím příbuz-
ným telefonovali neznámí lidé a tvrdili, že kvůli tomu, co udělala, jsou 
často zabíjeni lidé.

Ljudmila se pokusila oslovit Stase, spoluautora blogu Cantadora, kte-
rého měla ráda, ale ten jí posílal jen roztrpčené zprávy plné hnusných vý-
razů. Zarmoutilo ji to, protože věděla, že Stas farmu nenávidí, a věřila, že 
její misi pochopí.

Ljudmila doufala, že demaskováním práce IRA vyvolá takové pobou-
ření, že to pomůže práci agentury zastavit, že její reportáž bude lidi šoko-
vat, když pochopí, jak byli manipulováni, že se ti, kdo tam pracují, zastydí 
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a nechají toho. Většina lidí, s nimiž se na farmě setkala, nebyli žádní ne-
tvoři. Pracovali tam, protože s tím bylo spojeno jen malé sociální stigma. 

Zjistila však, že mnozí lidé včetně aktivistů namísto očekávaného po-
bouření nad odhalením jen pokrčili rameny. To ji děsilo ještě víc. Nejenže 
se ze lží, které farma chrlila, stávala realita, ale samotná existence té insti-
tuce začala být pokládána za něco normálního.

V jednu chvíli výhrůžky smrtí a zneužitím Ljudmilu natolik znervóz-
nily, že ji začaly trápit panické ataky a šla za psychoterapeutem. Psycho-
terapeut ji trpělivě vyslechl a pak se jí začal vyptávat, proč chtěla takovým 
způsobem bojovat proti státu – je snad podplacenou zrádkyní? Ljudmilu 
to rozrušilo a navštívila jiné lékaře. Ti jí řekli něco podobného. Měla pocit, 
jako by myšlenkový systém prosazovaný trollí továrnou doslova pronikl 
do podvědomí země. Odešla z farmy, jen aby zjistila, že ji farma obklopuje.

Potom začátkem roku 2018 americká Zvláštní vyšetřovací komise zjis-
tila, že se operace trollí farmy rozšířily za hranice Ruska hluboko do USA, 
kde byly vytvořeny tisíce falešných účtů, které představovaly nejen mys-
tické léčitelky, ale také Američany: pravicové nacionalisty, Američany mi-
lující zbraně a podporující zvolení Donalda Trumpa, ale i černé bojovníky 
za občanská práva, kteří prosazovali myšlenku, že nestojí za to hlasovat pro 
jeho protikandidáty. Tato aktivita pokračovala i po volbách v roce 2016, 
kdy se farma snažila lidi ještě více rozeštvat. Přes třicet milionů Ameri-
čanů sdílelo její posty mezi svými přáteli a rodinami.14

Ljudmila si myslela, že Spojené státy trollí farmu potrestají. Vždycky si 
všímala, s jakým potěšením píšou autoři IRA o strašlivém Západě, vidě-
ném trollíma očima, zatímco ve skutečném životě sní o dovolené v Ame-
rice. Domnívala se, že i ta nejmenší hrozba, zákaz cestovat do USA, by 
stačila mnohé lidi od práce na farmě odradit. To by snad mohlo otřást 
představou, že to je jen nějaká další normální práce.

Měla být zklamána. Americká Zvláštní komise zahájila řízení proti 
hrstce administrátorů střední úrovně kvůli formálním detailům, jako uve-
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dení falešné identity při otvírání bankovního účtu, ovšem farma nejenže 
nebyla zavřena, ale naopak se trojnásobně rozšířila.

Když jsem se ptal amerických vládních právníků, proč se nedaly na 
trolly uvalit sankce, odpověděli, že bylo především těžké definovat, zda 
IRA pracovala přímo pro ruskou vládu, a tudíž zda její jednání předsta-
vovalo operace „nepřátelského státu“. A v každém případě byl rozsah ak-
tivit IRA sice okázalý, ale sotva ojedinělý. Západní PR společnosti byly 
často přistiženy při provozování podobných operací a využívání falešných 
účtů pro své klienty. Americká armáda zahájila v roce 2011 projekt na-
zvaný „Earnest Voice“, který provozoval falešné online účty, aby na Blíz-
kém východě mohl čelit teroristickým zprávám. Technologie tímto způ-
sobem tedy nepoužívali jen Rusové.15, 16

Ještě důležitější však je – myslel jsem si – že i když se nám nemusí líbit, 
co trollové píšou, nejsou lži nezákonné. Na „tržišti myšlenek“ jsou lékem 
proti lžím lepší informace – s tímto novinářským krédem jsem vyrůstal. 
Není koneckonců svoboda projevu právě tím, za co vždy bojovali demo-
kratičtí disidenti, jako byli moji rodiče?

-----

Camille Françoisová si myslí něco jiného. Zkoumala kybernetickou válku 
na Harvardově univerzitě a v Googlu, a když četla o Ljudmilině výzkumu 
a slyšela příběh Marie Ressy, měla pocit, že to zapadá do rozsáhlejšího mo-
delu, který pozorovala po celém světě. Je to nová verze staré hry „moc ver-
sus disent“, „svoboda projevu versus cenzura“ – ovšem s převrácenými 
pravidly. Předchozí metody umlčování a lámání lidí už přestaly být udr-
žitelné; na rozdíl od Sovětského svazu může jen málo režimů lidem zabrá-
nit, aby přijímali nebo šířili informace. Mocní se však přizpůsobili a nyní 
lůza sociálních médií a kybermilice obtěžují, špiní a zastrašují nesouhlasné 
hlasy, aby je dohnaly k mlčení, nebo podrývají jejich pověst, aby jim ni-
kdo nenaslouchal. Protože však spojení státu s těmito davy a samozva-
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nou milicí není prokazatelné, může režim vždycky tvrdit, že s takovými 
kampaněmi nemá nic společného, že jsou to jen soukromé osoby uplat-
ňující svou svobodu projevu.

Ale co kdyby, pomyslela si Françoisová, šlo prokázat spojení států 
s kampaněmi? Mohli bychom je pak volat k odpovědnosti?

Françoisová zahájila svoji internetovou kariéru v  devadesátých le-
tech v Paříži podporou takzvaných internetových pirátů; to byli hackeři, 
kteří online šířili hudbu, knihy a software, chráněné autorskými právy, 
ve jménu sdílení všech informací zdarma. Françoisová dokonce prosazo-
vala myšlenku, že by se lidé měli vzdát svých hesel, aby měl každý přístup 
k počítačům všech ostatních. O dvacet let později ustoupil tento idealis-
mus poznání, že internet je místem čím dál nebezpečnějším, a ona sama 
se začala víc zabývat internetovou bezpečností. Françoisová zkoumala, jak 
státy hackují telefony a počítače novinářům a aktivistům, zejména v Latin-
ské Americe. Teď znovu kontaktovala tehdejší oběti a ptala se jich, zda byly 
takové hackerské útoky provázeny i útoky online. Skoro všichni uvedli, 
že byly. Nejjasněji to možná podává ekvádorská politička Maria Martha 
Roldósová, která dostávala záplavu výhrůžek z online účtů, v nichž ji ob-
viňovali, že zabila své rodiče, kteří byli rovněž politiky, a že je špionka:

V minulosti mi byla upírána politická práva, před mým domem 
stáli ozbrojenci, kteří mířili na mou dceru… ale nebyla jsem cílem 
kybernetického obtěžování. To začalo, až když jsem začala podpo-
rovat investigativní novináře.

Během dalších tří let (2015–2018) dala Françoisová dohromady tým dva-
ceti výzkumníků a koalici různých občanských skupin, které pročesávaly 
Asii a Blízký východ, Severní a Jižní Ameriku a Evropu, aby kategorizo-
valy jev, kterému začala říkat „státem sponzorovaný trolling“. Výzkum, 
jehož část později uveřejnil příhodně nazvaný Institut pro budoucnost,17 
definoval několik kategorií.
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Nejviditelnější byly „státem řízené“ kampaně, v nichž režim dodával 
instrukce, na koho, jak a kdy mají cílit, i když se samotné kampaně ne-
musel účastnit. Tak tomu bylo ve Venezuele, kde Madurova vláda zřídila 
uzavřené kanály sociálních médií, jimiž instruuje své příznivce, na koho 
mají útočit, s jakým poselstvím a kdy, ale sama tuto práci nevykonává.

Podobně lze pracovat i prostřednictvím nějakého hnutí mládeže, a pak 
to jen opatrně popírat. Například v Ázerbájdžánu existuje organizace 
Ireli, založená, aby „vychovávala mladé lidi, kteří mohou převzít aktivní 
roli v informační válce“. V praxi to znamená posílat online výhrůžky kri-
tickým novinářům, jako je Arzu Gejbullajevová: „Nazývali mě mnoha 
jmény – děvkou, čubkou, sviní – na co si vzpomenete. Tyto urážky za-
hrnovaly i mou nemocnou matku a zesnulého otce. Ona byla kurva, on 
zrádce, který spal s arménskou kurvou.“

Složitější situace byla v Bahrajnu, kde se během protestů v roce 2011 
náhle objevil internetový účet, který přinášel detailní fotografie protes-
tujících i s jejich domácími adresami a osobními telefonními čísly. Exis-
toval dokonce odkaz na vládní horkou linku, kam jste mohli zavolat a na-
hlásit protestující přímo režimu. Kdo za tím účtem byl? Nepodařilo se 
nic prokázat, ale vláda poté, co byla upozorněna na jeho existenci, neudě-
lala nic, aby s ním skoncovala. Copak to nestačí, říká Françoisová, aby-
chom ji za to činili zodpovědnou? Klasifikovala to jako kampaň „koor-
dinovanou státem“.

Další vrstvou popírání je útoky jen podněcovat, ale potom se nijak 
nepodílet na jejich uskutečňování. Tak tomu je v Turecku, kde publi-
cisté, kteří jsou členy vládnoucí strany, podněcují útoky davu na koho-
koli, kdo si troufne kritizovat prezidenta Erdoğana. Tento typ „státem 
inspirovaného“ přístupu může mít také své nevýhody: někdy se zaměří 
na nesprávného člověka a prezident musí útok odvolat nějakým signá-
lem, že oběť podporuje.

Takové státem inspirované kampaně se vyskytly rovněž ve Spojených 
státech. Zpráva Institutu pro budoucnost popisuje případy, kdy tým pro 
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sociální média Bílého domu, webové stránky, které podporují prezidenta, 
a prezident samotný označovali novináře, akademické pracovníky a opo-
zici za „spodinu“, „sliz“ a „nepřátele lidu“. Ti pak čelili záplavě nadávek, 
telefonním hovorům do zaměstnání, které požadovaly jejich propuštění, 
i výhrůžkám smrtí a znásilněním.

Tento typ činnosti, kterou rovněž zaznamenali akademici a novináři, 
jimž Trump hrozil útoky prostřednictvím online kampaní, vedl Free-
dom House, washingtonskou organizaci, která hodnotí svobodu tisku, 
k tomu, aby v roce 2017 snížila hodnocení USA. „Fake news a agresivní 
trolling proti novinářům […] přispěly ke snížení hodnocení v jinak svo-
bodném prostředí Spojených států.“ Organizace Freedom House byla 
založena v roce 1941 jako nástroj boje proti totalitním režimům. Za stu-
dené války se zastávala sovětských disidentů. Nyní se stále více zaměřuje 
na porušování svobody v USA (není to poprvé: také v 50. letech dvacá-
tého století Freedom House veřejně bojovala proti antikomunistickému 
honu na čarodějnice amerického senátora Josepha McCartyho).

Poté, co Françoisová stanovila měřítko posuzování, začala hloubat nad 
právními dokumenty. Státy mají ve svých závazcích OSN zakotvenu zá-
konnou povinnost chránit základní práva svých občanů. Určitě neexis-
tuje nic, co by hájilo „právo“ státu používat automatických a falešných 
subjektů k umlčování, zastrašování a ponižování svých kritiků.

Otázkou už nebylo, zda mají státem sponzorovaní trollové právo na 
„svobodu projevu“, ale zda jsou zneužíváni k potlačování lidských práv 
obětí, které si vyberou. Byla to cenzura přehlušováním. „Pozorujeme 
taktický posun států od ideologie upírání informací k přebytku infor-
mací, kdy se samotný projev stává zbraní cenzury,“ napsal profesor práv 
Tim Wu.18

Bude potřeba nějakého mezního případu, aby stanovil precedens – 
tak aby se nějaká trollí farma a stát, který ji sponzoruje, dostaly před soud. 
Camille mezitím vynaložila veškeré možné úsilí, aby přesvědčila samotné 
technologické společnosti. Do jisté míry uspěla. Mezi lety 2015 a 2018 
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začaly společnosti jako Facebook a Twitter alespoň připouštět, že koordi-
nované kampaně vskutku existují, a začaly rušit provinivší se účty.

Četl jsem výzkum Camille Françoisové jednou ráno v  hotelu ve 
Washingtonu v podivném časovém odstupu po jet lagu, kdy je porušena 
obvyklá časová logika dne a noci, a možná protože se zdálo, jako by mě 
čas přestal ovládat, se mě zmocnilo nepřirozené nadšení. V tu neuchopi-
telnou hodinu mi připadalo, že vize Françoisové je hned za rohem. Začal 
jsem si představovat budoucnost, v níž se všechny světové velmoci a digi-
tální společnosti zavážou k dodržování lidských práv online. Technolo-
gické společnosti budou chránit disidenty tím, že je budou varovat, bu-
de-li se spouštět kampaň, která na ně bude mířit, okamžitě zarazí trolly 
a potrestají je, aby už nemohli nikoho znovu obtěžovat. Státy už nebudou 
zneužívat „svobody projevu“ k rozdrcení lidí, kteří moci říkají pravdu, 
a práce na trollí farmě se už nebude odbývat pokrčením ramen jako něco 
„normálního“…

Procházel jsem stísněnou recepcí svého hotelu a ze snění mě vytrhlo, 
když jsem zahlédl Marii Ressu. Neviděl jsem ji už tři měsíce a přemýšlel 
jsem, zda výhrůžky Rappleru ustaly. Ukázala mi textovou zprávu, kte-
rou právě dostala od Glendy Glorie. Zpráva obsahovala obrázek tlustého 
spisu: obvinění Marie z daňového úniku, za který hrozil trest až deseti let 
vězení. Maria odjížděla na letiště, aby chytila let do Singapuru, odkud se 
bude vracet zpět do Manily. Podařilo se jí zůstat na svobodě díky kauci, 
ale za několik měsíců byla obviněna znovu, tentokrát pro urážku na cti za 
text z roku 2012. Sledoval jsem na Facebooku živý přenos jejího zatčení 
v kanceláři Rappleru; následujícího dne byla propuštěna. Lidskoprávní 
skupiny odsoudily její obvinění jako politicky motivovaná.19

Mezi zatčeními a výslechy obdržela Maria v roce 2018 Knight Inter-
national Journalism Award, jedno z nejprestižnějších novinářských vy-
znamenání na světě. „Exponenciálně se šířící lži na sociálních médiích 
podněcují nenávist a potlačují svobodu projevu,“ řekla Maria, když pře-
bírala svou sošku. „Bojujeme s beztrestností filipínské vlády a Facebooku. 
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Proč vás to má zajímat? Naše problémy se rychle stávají vašimi problémy. 
Hranice na celém světě se hroutí a začínáme pozorovat něco jako glo-
bální scénář.“20

I přes veškerou mezinárodní pozornost, jaké se Mariiným slovům do-
stalo, však útoky a řízení proti ní pokračovaly, jako kdyby se někdo snažil 
říct, že svoboda projevu v původním smyslu – dokázat vykřičet zprávu 
o svém případu do celého světa – nemá smysl.

Budete muset sami zkontrolovat, zda měl příběh Rappleru smutný, 
šťastný nebo vůbec nějaký skutečný konec. Už při psaní tohoto textu, na 
začátku roku 2019, však bylo jasné, že Maria již není pouhou reportér-
kou komentující soudobé dějiny, ale symbolem toho, jak snadno mohou 
přestat existovat. V tom tkví paradox nových médií. Měla nás posunout 
dál do budoucnosti, místo toho však přinesla zpátky minulost – mizo-
gynii, o níž jsme si mysleli, že je překonána, režimy, které měly být dávno 
pohřbeny. Už forma sociálních médií proplétá čas, místo i proporce: te-
roristické útoky jsou umístěny vedle kočičích videí, nejnovější vtipy ve-
dle starých rodinných fotografií. Výsledkem je jakési zploštění, jako by 
minulost a přítomnost ztrácely vzájemnou perspektivu.
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Kdykoli byla Lina ve stresu, její lupénka jakoby vzplanula a  na 
kůži vynikla rudá vyrážka. Měla strach, co by se stalo, kdyby ji KGB 
předvedla k výslechu. Začalo by být svědění nesnesitelné k zešílení? Jak by 
si zachovala klid? Co kdyby jí vyhrožovali, že připraví její rodiče o práci? 
Jak by s tím mohla žít? A kdo by krmil Péťu?

Její matka Esfir ji uklidňovala. Řekla jí, aby na rodiče zapomněla – 
teď má jen manžela a nikoho jiného. Měla by zapomenout na své dítě: 
když tak by našli kojnou. 

„KGB vás bude vyslýchat tak dlouho, až dostanete mastitidu a mléko 
vám zkysne v prsou. Prsa natečou, kanálky se zablokují, zanítí a udělají 
se vám abscesy. Dostanete horečku. Kdykoli tedy ucítíte potřebu, vstaňte, 
běžte ke zdi vyšetřovny a vystříkejte mléko z prsou na zeď. 

Přinuťte je, aby se styděli a byli v rozpacích.“
Linu šokovalo, že její jinak upjatý matčin právník popsal, jak 

odolávat tajné policii tak otevřeně a  přímo. Jenže ačkoli se o  tom Esfir 
nikdy nezmínila, uvědomovala si, že i ona má svůj podíl na zatčeních.

V  roce 1948, když byla Esfir ještě studentkou, jí děkan právnické 
fakulty zadal, aby pracovala jako stenografka v  kyjevské soudní síni. 
Měla vynikající paměť a  v  té době probíhala spousta soudů. Až na to, 
že to nebyly skutečné soudy. Jen přiváděli jednoho člověka za druhým 
a  odsuzovali je, každou hodinu desítky. Bylo to v  době poválečných 
Stalinových čistek proti ukrajinským nacionalistům. Po nějaké době už 
Esfir věděla, kolik let daný soudce udělí: tenhle pět let, tamten patnáct. 
Pokud se o  soudci vědělo, že je hodně přísný, přestala Esfir ve vteřinách 
před přečtením rozsudku zapisovat, všichni ostatní pracovníci soudu také 
přestali cokoli dělat a  všichni si pevně přitiskli ruce na uši. Viděli, jak 
soudce otvírá ústa, aby pronesl rozsudek, a  pak zazněl hluk. Rozlehl se 
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zvuk podobný větru, stoupající do žalu a hněvu, který pronikl do každé 
části těla.

„Úúúúúúúúúúúúúúúúúúú…“
Byli to příbuzní odsouzených a bylo to pokaždé stejné.
A tak Lina vyrůstala ve světě, kde každý dělal, co mohl, aby neslyšel, 

co se děje. Po celé dětství vyrůstala mezi lidmi, kteří mluvili šeptem 
a  v  trpném rodě: „X byl odvezen“, „Y zmizela“ (když vyrostla, cítila 
vždycky k trpnému rodu a k šeptání odpor). Jednou se stalo, že se protrhla 
přehrada nádrže u rokle Babí Jar a část Kyjeva byla zaplavena tak prudce, 
že proud smetl budovy i tramvaje. Někteří říkají, že zahynuly stovky lidí, 
jiní, že tisíce. Nikdo to neví přesně: všechny zprávy o té události potlačili lidé 
„shora“, všechny projevy veřejného smutku byly zakázány. Esfir jen říkala, 
že „země plakala“. Byl to způsob, jak popsat nepředstavitelnou povodeň, 
která zase připomínala jinou nepřestavitelnou katastrofu. V Babím Jaru 
nacisté za války s pomocí místních spolupracovníků postříleli tisíce Židů. 
Vyhýbavé odpovědi byly zabaleny do doporučení mlčet.

Na univerzitě se dostala k prvním zakázaným knihám. Tady konečně 
našlo vyjádření to, o čem se nemluvilo. A tady, v malém kroužku kolem 
mého budoucího otce Igora, byli lidé, kteří říkali, co si myslí, bez šeptání 
a v činném rodě, půjčovali si zakázané texty na tenkém papíře, nalepené 
na kusy kartonu a složené do krabice od bot.

Jednoho večera, rok před Igorovým zatčením, se Lina vrátila domů 
s  krabicí od bot, v  níž bylo Solženicynovo Souostroví Gulag. Měla ji 
zastrčenou v podpaždí, a když se obrátila, aby si svlékla kabát, postřehla 
v zrcadle pohled prababičky Cilji, která stála naproti v pokoji a dívala 
se na Linu jediným zdravým okem. Na vzhledu mé matky muselo být 
něco, co okamžitě všechno prozradilo. „Esfir!“ vykřikla prababička. „To 
dítě přineslo domů zakázanou literaturu!“

Esfir přiběhla do pokoje mé matky a naklonila se těsně k ní. „Myslíš si, že 
jsi statečná? Tak já ti řeknu, co s tebou udělají. Odvedou tě dlouhou tmavou 
chodbou. Dají tě do malé cely. Zavřou těžké dveře. A pak otočí klíčem.“
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A  v  té chvíli Esfir vydala zvuk, jako by se znovu a  znovu otáčela 
veliká rezavá věc. Moje matka se pod ním úplně scvrkla. Ani po letech 
nedokázala zjistit, jak Esfir ten zvuk vyloudila – směsicí hrdelního 
sténání a pohybů v krku dokáže člověk předat železnou sílu své vůle.

Ještě tu noc Lina odnesla krabici od bot z domova. Bylo to poprvé, co jí 
matka něco řekla o odvrácené straně sovětské reality: o věznicích a falešném 
zatýkání a vyslýchání, o nichž všichni věděli, ale nikdo nemluvil.

„Je to možná ode mě kruté, ale nenapadá mě jiné slovo než zrada, 
když myslím na lidi, kteří byli v době mého dětství a dospívání dospělí,“ 
napsal Igor později v eseji „Right to Read“ (Právo číst).

Cítil jsem se zrazen svými učiteli. Nikdo neřekl jediné slovo pravdy 
o tragédii mé vlasti.

Cítil jsem se, jako bych zradil sám sebe. Proč jsem věřil učitelům 
a novinám? Proč mi trvalo dvacet šest let, než jsem se poprvé veřejně 
ozval na obranu svých spoluobčanů, poslaných za mříže, za ostnaté 
dráty, za zdi psychiatrických léčeben, protože dokázali myslet a vy-
jadřovat svá slova nahlas.

Cítil jsem se zrazen svými rodiči, i když jsem je miloval. Aspoň 
doma mohli kvůli svým synům ukázat nějakou lidskou důstojnost 
a poctivost.

A byly to knihy, jen knihy, které mě nikdy nezradily.
Veškerou opravdovou literaturu vnímám jako antisovětskou. 

Cítím, že každá kniha, která uznává lidskou bytost, individualitu, 
jedinečnost, je také antisovětská, protože státní diktatura je zamě-
řená právě proti člověku jako jednotlivci.

Igor viděl, jak se jeho otci příčí rozpory sovětského experimentu. Jakob Izrae-
lovič byl přesvědčeným bolševikem, rozešel se se svou buržoazní náboženskou 
oděskou rodinou a věřil, že se bude podílet na budování spravedlivé společ-
nosti osvobozené od antisemitismu. V roce 1941 byl jmenován redaktorem 
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Dněpropetrovských mladých novin a zdálo se, že ho čeká novinářská slá-
va, dokud Stalin po válce nezačal s protižidovskými čistkami. Jakob Izrae-
lovič byl nucen uprchnout s příbuznými do odlehlých zapadlých Černovic, 
provinčního ukrajinského města na samých hranicích s Rumunskem, které 
bylo až do první světové války součástí Rakouska-Uherska a  poté patřilo 
k Rumunsku, dokud ho Stalin v roce 1944 nepřipojil k SSSR. I tady pra-
coval v místních novinách – a dostal první infarkt poté, co napsal článek 
o  jugoslávském vůdci maršálu Titovi, který byl považován za příliš měk-
ký. Dostal proto „přísnou stranickou důtku za záměrné maskování povahy 
Titova reakčního režimu v Jugoslávii“. Jakoba Izraeloviče to tak pobouřilo, 
že napsal do moskevských novin Pravda – čímž porušil stranická pravidla 
– obhajobu svého „liberálního“ úvodníku. Bylo to jedinkrát, kdy Igor viděl, 
jak jeho otec „narovnal páteř“. Pravda nikdy neodpověděla.

Jakob Izraelovič zemřel po dalším infarktu, když byl jeho syn ještě na 
studiích. V té době už měl Igor o režimu jasno. Zlomem pro něj byl rok 
1968, kdy se do Prahy valily sovětské tanky: všichni věděli, že to je invaze, 
ale měli předstírat, že jde o „bratrskou pomoc“.

Ve svém prvním románu Čtení Faulknera, který napsal v sedmadva-
ceti letech, si Igor hrál s motivy svého života: jeho vypravěč, mladý spisova-
tel, odhalí imperiální, neosobní a oficiální psaní svého otce a srovnává je 
se svým vlastním:

Tato země odhodila okovy kapitalistického otroctví! Buržoazní kul-
tura byla vždy vzdálená lidu! Nyní odhalila svou pravou tvář: tvář 
služby monopolnímu kapitalismu! Vítejte v socialistickém slunci! 
Pryč s tmářstvím!

A:

Ještě před minutou jsi kráčel po ulici, vdechoval vzduch a vyde-
choval slova, a teď ses přenesl na stránku, teď to vyplyne ven jako 
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lesní ovoce, které jsi nesl v saku. Existuje nějaká větší radost než psát 
v první osobě?

Román je oslavou práva a radosti sebeuvědomování. Vypravěč je inspiro-
ván četbou románu Hluk a vřava amerického modernisty Williama Faulk-
nera a snaží se různými způsoby popsat stav své mysli, Černovice a svou ro-
dinu. Píše bez interpunkce, evokuje proud vědomí, pak v naléhavých větách, 
vrací se k detailní četbě Faulknerovy techniky a zase zkouší něco nového. 
Uvažuje, zda příběh „já“ začíná vzpomínkami rodičů (ne), prvními otáz-
kami po etnické identitě (ne), či chvílí, kdy se člověk poprvé zamiluje a po-
prvé si opravdu všimne někoho jiného (ano).

Jsem v místnosti s hudbou a kouřem. Otec je napjatý. Hrůza novi-
nových úvodníků; jak těžkopádnými slovy musí žonglovat. Strojně- 
-traktorová stanice, stranické směrnice… Začínal tak Faulkner? Ne.

Poledne, helmy kupolí, strmé schody, jsme v tričkách, je nám 
šest let, v chladném vzduchu blízko kostela. Shora zavrčí hlas poďo-
bané tváře: „Ven, židovskej prcku!“ Začínal nějak tak Faulkner? Ne.

Dívka na tvém břehu. Jak vysoké je nebe. Jak hluboký je poli-
bek. Neříkáte si „ty“, ale „já“. Pluji hluboko do tebe: minulost – 
bóje, minulost – obzory, při pohledu zpět neviděl okraj pobřeží 
a byl rád. Pamatuj, jak jsi před deseti červenci vešel do dechberou-
cího Černého moře a byl tam teplý proud. Ale má s tím Faulkner 
něco společného? Má. Má!

„Máte takový obdiv k Williamu Faulknerovi,“ ptal se plukovník Vilen 
(zkratka Vladimira Iljiče Lenina) při prvním výslechu, když se ho snažil 
přimět, aby začal mluvit, „uvědomujete si, že je to buržoazní spisovatel?“

„Ve skutečnosti byl v Sovětském svazu nedávno znovu vydán a prohlá-
šen za kritika buržoazního systému,“ namítl Igor. Muži z KGB neudělali 
pořádně domácí úkol: Faulkner nedávno dostal schvalovací razítko. Hra-
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nice mezi „přijatelnými“ a „nepřijatelnými“ autory se vždycky posouvala 
v závislosti na politické náladě.

Igorovou strategií bylo odmítat mluvit o kamarádech, rodině nebo kole-
zích, a to znamenalo, že k rozhovoru zbývaly jen knihy. Z výslechů se stala 
konverzace o literatuře. KGB přepínala mezi sváděním a zastrašováním.

„Spolupracujte s námi! [Vypovídejte o svých přátelích.] Máme spoustu 
spisovatelů, s kterými spolupracujeme. Můžeme vám pomoci v kariéře,“ 
usmívali se, načež najednou změnili tón a bouchli do stolu zakázanými 
knihami, z jejichž rozmnožování ho obviňovali.

„Do jakých kriminálních hlubin jste to zapadl, Igore Jakovleviči?“
Vilen jednu z knih zvedl. Příhodně to bylo Pozvání na popravu Vla-

dimira Nabokova, příběh o noční můře muže, zatčeného v neurčené zemi 
za neurčený zločin. Vilen listoval knihou a vrtěl hlavou.

„Za to dostanete sedm a pět.“
Nebyla to planá hrozba. Spisovatelé a literární kritici v Kyjevě dostá-

vali tresty v plné výši: sedm let ve vězení a pět ve vyhnanství. V Moskvě 
nebo v Petrohradě jste mohli mít Nabokova na poličce, a nemělo to velké 
důsledky. Tady, kde sovětská paranoia z ukrajinského povstání zasahovala 
hodně hluboko, byla pravidla mnohem přísnější.

Igor popřel, že by tu knihu kdy viděl. „Všechno zapírat“ byla zdržovací 
taktika, která se v té době u výslechu praktikovala, ale zároveň ho zraňo-
valo to říkat: ty knihy ho nikdy nezradily, a on je teď zrazoval. Uvědomo-
val si, jak mu myšlenky putují ke všem ostatním těžko dostupným, zaká-
zaným titulům, které musejí být uloženy ve sklepeních KGB. Musí to být 
literární zlatý důl!

Aby udržel myšlenky soustředěné na něco jiného než na strach, pokusil se 
své vyšetřovatele polidštit. Jací asi byli, když nevystupovali rutinně jako zlý 
policajt / hodný policajt? Cestou k výslechu si na chodbě všiml, že KGB měla 
na zdi vlastní noviny. Uchechtl se: znamenalo to, že také museli přispívat 
do svého firemní listu Dzeržinec (pojmenovaný podle Felixe Dzeržinského, 
zakladatele předchůdkyně KGB, Čeky). Uvažoval, zda tam i křížovka měla 
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profesní zaměření. Ti muži se řídili specifickou profesní etikou, která jim 
dávala právo odposlouchávat rozhovory jiných lidí, nahrávat na magneto-
fonový pásek objetí někoho jiného a používat takové polibky k vydírání, dik-
tovat, které knihy smíte a nesmíte číst. Zdálo se, že neexistuje žádná jasná 
hranice mezi přesnou, racionální logikou jejich otázek a náhodností, s níž 
pak používali násilí. Všiml si, že se jim nelíbí, když se o nich mluví jako 
o KGB, ale dávají přednost starému revolučnímu pojmu „čekista“, jako by 
to bylo romantičtější, dodávalo to jejih práci vyšší smysl. Jak se asi povzbuzo-
vali, aby mohli provádět vpády do bytů lidí, lámat jejich přátele?

Nejhorší byly cesty z práce domů. Poslouchal každé auto, které jelo ko-
lem, a modlil se, aby nezastavilo, prosil v duchu, aby jelo dál. Dělal neko-
nečně dlouhou zastávku před vlastními dveřmi, bál se je otevřít a zjistit, 
co je na druhé straně. V jeho tehdejší poezii radostné „já“ nahrazuje třetí 
osoba, zatímco lidé kolem něj mizeli tak jako gramatické tvary. Slunečné 
dny nahradily zamlžené noci. Z hnědé mlhy se vynořují vězeňské baráky 
a místo milenců v měsíčním světle se vaším nočním společníkem stane tajná 
policie. V jedné básni se autor, který je sám jakýmsi neidentifikovaným 
zvířetem, vyděšeně ukrývá před hordami pouličních koček. Líčí strach jako 
ježka, jenž mu napřed v prsou zvedne roztomilý čumáček, načež protáhne 
ostnatý hřbet, aby ho roztrhal na kusy.

„V říjnu 1977 vyslechli příslušníci kyjevské UKGB nejméně šestnáct 
známých POMERANCEVA, aby získali důkazy související s obviněními.“ 
Jen jeden z vyslýchaných se zlomil a vypověděl, že „POMERANCEV roz-
šiřoval antisovětské výmysly pomlouvačného charakteru, jako že tvůrčí lidé 
nemohou v SSSR uplatnit svůj potenciál“.

Příslušníci KGB Igorovi tyto výpovědi ukázali. Když pak Igor uda-
vače konfrontoval, ten mu řekl, že nechce lhát, dokonce ani KGB ne: byl to 
čestný člověk, že?

Esfir na ulici narazila na starého kamaráda z právnické fakulty, který 
teď pracoval „tam“. Igorova kauza je hotová, řekl jí. Nemůže nic dělat. 
Igor napsal:
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Už se stalo
a přijde zatčení
asi za měsíc.
Avšak mezitím,
i když je už rozhodnuto,
   dáno předem,
ze zvyku přemýšlíš,
vážíš a kalkuluješ,
jako kdyby pořád bylo
nějak
na vybranou.



53

Druhá část:

Demokracie na moři
V sedmdesátých letech malé skupinky disidentů a nonkonformistů 
ani nedoufaly, že se za třicet let po celém světě, od Moskvy po Ma-
nilu a Kapské Město, rozšíří masové protesty a že autoritářské režimy 
smetou miliony obyčejných lidí v ulicích, kteří zboří sochy diktátorů 
a zaútočí na ponuré velké kanceláře tajných služeb, jež je utlačovaly. 
Zdálo se, že starý řád zosobňovaný Vilenem navždy zmizel.

Tyto představy o revolucích poháněných lidmi hovořily o vítěz-
ství „demokracie“ nad útlakem a přebíraly celý slovník boje disi-
dentů a hnutí za lidská práva. 

Co kdyby však nějaký chytřejší druh vládců dokázal najít jiné 
cesty, jak disidenty podlomit, jak je zbavit jasného nepřítele, proti 
němuž bojovali, jak vniknout do obrazů, jazyka a příběhu oněch vel-
kých lidových protestů a vysávat je zevnitř, dokud neztratí význam? 
Dokázali by využít i stejného jazyka a taktiky jako „demokraté“, ale 
k opačným účelům?
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Uprostřed vysvětlování, jak svrhnout diktátora, přeruší Srdju Popoviće te-
lefon. Je to varování před úderným článkem, který má vyjít zítra a v němž 
se tvrdí, že Popović patří k CIA a podněcuje revoluci v Turecku. Článek 
vyšel v jednom instanbulském deníku a poté se znovu objevil na menší 
srbské webové stránce plné proruských spiknutí. Odtamtud se přesunul 
na stránku křesťanských ortodoxních vlastenců a zítra má být uveden na 
titulní stránce jedněch z největších srbských bulvárních novin, které patří 
německému mediálnímu gigantovi Axel Springer. Srdja soudí, že Sprin-
gerovi nejde ani tak o něj osobně, jako spíš o to, že se konspirační teorie 
dobře prodávají.1 Koneckonců vystupuje v dobrém příběhu. Nedávno 
se štáby ruské státní televize objevily před jeho kanceláří, která se nachází 
mezi betonovými krychlemi z komunistické éry v Novém Bělehradu mezi 
kadeřnictvím a cukrárnou. Snažili se vtrhnout dovnitř. Pokud doufali, že 
tam najdou desítky operativců CIA, museli být zklamáni. Srdja řídí stálý 
personál čtyř Srbů, kteří sedí v úhledné šedé kanceláři, která by vypadala 
jako účtárna – kdyby zde nebylo několika plakátů se zaťatou pěstí, která je 
Sdrjovým logem. Právě tady sestavují podrobné manuály pro „nenásilné 
kampaně přímé akce“, které si lidé stahují po desetitisících po celém světě 
(největším konkrétním místem je Írán). Organizují se tady workshopy 
a plánují Srdjovy online výcvikové kurzy na Harvardu, které aktivistům 
rozsetým po všemožných místech umožňují složit zkoušky z toho, jak 
svrhnout diktátora bez jediného výstřelu.

„No podívejme, rozšiřují bitevní pole,“ říká Srdja, když odloží telefon. 
„Přestože nejsou spojenci, kopírují stejné zprávy, útočí z různých úhlů. 
Jako kdyby se ode mne učili. A víte, co je nejlegračnější? Rusko a Turecko 
jsou dvě místa, kde jsme skutečně nikdy nepracovali.“

Téměř všude jinde však pracoval. Až budete číst tuhle knihu, může 
být Srdja v Asii nebo v Latinské Americe, ve východní Evropě nebo na 
Blízkém východě. V zasedací místnosti nijak nápadného řetězce hotelů 
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se v půlkruhu rozesadí pilní muži a ženy všeho věku – učitelé a právníci 
zabývající se lidskými právy, studenti a drobní podnikatelé – a uprostřed 
stojí Srdja. Je štíhlý, oblečený jako v devadesátých letech v mikině s ka-
pucí, i když je mu čtyřicet, pohupuje se v kolenou a zase se vztyčuje, jako 
kdyby se fyzicky snažil zvednout náladu v místnosti. Mluví mírně poame-
ričtěnou angličtinou a jeho hluboké drnčivé slovanské „r“ dodává kaž-
dému jeho prohlášení, i tomu nejběžnějšímu, zvláštní intenzitu. Všichni 
v místnosti už mají pocit, že je jejich nejbližším druhem a že společně mo-
hou změnit dějiny. Studenti si dělají poznámky, od nichž se odtrhnou, jen 
když Srdja hodí další vtip a oni ho zdvojnásobí smíchem.

Srdja často své workshopy zahajuje něčím zdánlivé lehkým – směš-
ností: jak využít vtipy v revolučních kampaních. Například připomene, 
jak v osmdesátých letech polští protikomunističtí aktivisté vyjížděli v ho-
dinu sovětského televizního zpravodajství do ulic s kolečky plnými televi-
zorů, aby dali najevo svůj odmítavý postoj ke státním médiím.

Směšnost, vysvětluje Srdja, plní dvojí roli. Ta první je psychologická: 
smích zbavuje autoritářského vůdce aury neproniknutelnosti. Zahání 
také režim do situace, kterou Srdja označuje jako dilema: pokud dobře 
vyzbrojené bezpečnostní síly zavírají aktivisty za nějaký vtip, může jim to 
u části obyvatel pohoršit. Srdja svým posluchačům říká, že by to skutečně 
mělo vypadat, jako by byli aktivisté vězněni za to, že dělali něco směšného. 
Jednu věc se na Srdjových workshopech naučíte rychle: lidé mohou být 
„nenásilní“, ale to neznamená, že by byli zbabělí. Srdjova víra v nenásilí 
nevychází ani tak z pacifismu, jako spíš z kalkulu. Režimy mají navrch, 
pokud jde o fyzickou sílu; to, s čím se nedokážou vyrovnat, jsou mohutné 
nenásilné davy v ulicích.

Archetypálním protestním hnutím, na něž se Srdja odvolává, je to, 
které sám vedl.2 Zhasíná, aby promítl archivní videozáznamy od poloviny 
devadesátých let do roku 2000, kdy vedl studentskou skupinu Otpor!. 
Skupina usilovala o svržení jugoslávského diktátora Slobodana Miloše-
viće, jenž vedl zemi do tří válek se sousedy a financoval válečníky, kteří sta-
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věli koncentrační tábory a vraždili muslimské civilisty. Miloševićova mé-
dia čerpala z vize světa, v němž Srbsko naplňovalo sedm set let starou misi 
zachránit Evropu, a zároveň bylo zaostalou obětí imperiálního Západu. 
A mezitím vlastenečtí gangsteři mlátili opoziční „zrádce“ v bělehradských 
temných uličkách a freneticky pařili na mix techna a místního folkloru.

Když Miloševićova panovačná manželka prohlásila, že by raději vi-
děla, jak protesty skončí krveprolitím, než aby její manžel odstoupil, zří-
dilo hnutí Otpor! transfuzní stanici a dodalo vládě vaky s krví: Odejdou 
Miloševićovi laskavě teď, když už mají tu krev?

Takové žertování je však jen začátek. Jak hodiny Srdjových workshopů 
pokračují, jsou jeho lekce pragmatičtější. Učí nutnosti formulovat před-
stavu pragmatického politického modelu, jaký byste chtěli; učí, jak vést 
velmi odlišné skupiny k „nejmenšímu společnému jmenovateli“, jak na-
jít v protivníkových „pilířích moci“ slabá místa a dostat je na svou stranu.

V posledních letech existence Miloševićovy Jugoslávie sepsal Srdja se 
svými partnery manifest, podle něhož skutečné vlastenectví znamená mír 
se sousedy Srbska a vstup do „mezinárodního společenství“ – na Západ, do 
Evropy. Svět se nespikl proti Srbsku. Studentské pochody byly plné pra-
porů různých národů. Působilo to na pocit identity i na vnímání historie 
mnoha Srbů. Srbsko bojovalo proti nacistům a udržovalo si odstup od So-
větského svazu: proč by nemělo být partnerem západních mocností? Bylo 
to poselství, které mohlo najít ohlas u horníků i rolníků, nejen u studentů.

Otpor! byl na postupu, ale když Severoatlantická aliance v roce 1999 
bombardovala Bělehrad, aby se pokusila zastavit Miloševićovy etnické 
čistky v Kosovu, Srdja cítil, že to jen pomohlo sjednotit lidi kolem diktá-
tora. Bomby zasáhly Miloševićův televizní komplex, jemuž se přezdívalo 
Bastila, ale v té době už byl jeho mediální monopol prolomen. Srdja pů-
sobil v nepovolené rozhlasové stanici B92, která vysílala ze suterénu od 
jednoho jeho přítele přes internet, tedy skrze techniku, kterou režim te-
prve začínal chápat. B92 nabízela směs punk rocku a politických diskusí 
a vytvořila online síť s malými nezávislými médii po celé zemi.
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Opozice začala získávat na svou stranu nejen studenty a odbory, ale 
i jednu z bašt Miloševićova režimu: policii. Otpor! vytvořil pouliční show, 
která odměňovala „nejlepšího policajta v Bělehradě“ a díky níž se policisté 
cítili u hnutí vítáni. Když Otpor! v průzkumech viděl, že většina země je 
teď proti Miloševićovi, ale nikdy nepodpoří městské liberály, jako je Srdja, 
podpořil se zaťatými zuby jako jednotného kandidáta do příštích voleb 
vlasteneckého akademika. Milošević volby zmanipuloval. Protesty sílily. 
Bělehrad se proměnil v pouliční party, ke studentům se připojili horníci 
a rolníci. Milošević poslal do ulic armádu. Děvčata nastavovala vojákům 
zrcadla, aby viděli vlastní odraz a rozpomněli se na své lidství, dávala k ba-
jonetům na jejich zbraních květiny. Vojáci odmítli střílet. Milošević byl 
svržen a dva roky poté byl v Haagu postaven před soud za válečné zločiny.

Po roce 2000 se Srdjova proslulost rozšířila. Opoziční skupiny v Zim-
babwe a v Bělorusku se na něj obrátily se žádostí, aby je školil. Uvědo-
mil si, že objíždět svět a školit protestní hnutí může být i práce. Společně 
s dalším zakladatelem hnutí Otpor! Slobem Djinovićem založili CAN-
VAS, Centre for Applied Non-Violent Actions and Strategies (Hnutí apli-
kovaných nenásilných hnutí a strategií). V Gruzii, na Ukrajině a v Íránu 
školil aktivisty, kteří se pak podíleli na tzv. „barevných revolucích“ (po-
stupně růžové, oranžové a zelené). Potom přišel výcvik vůdců v Egyptě, 
Tunisku a Sýrii, kteří se posléze účastnili hnutí, jež vešla ve známost jako 
„arabské jaro“.

Stejně jako mnoho politologů vnímá Srdja tato hnutí jako součást 
většího politického procesu, postupných „vln demokratizace“, přičemž 
demokracie je definována jako kombinace voleb z více stran, pluralit-
ních médií a nezávislých institucí, jako je soudnictví. První vlnou bylo 
na sklonku dvacátého století svržení autoritářských vlád v Jižní Americe, 
v jižní Asii a Jihoafrické republice a konec sovětské moci ve východní Ev-
ropě – sametová revoluce v Československu, pád berlínské zdi, zpívající 
revoluce v pobaltských státech – ty nezapomenutelné obrazy milionů lidí 
nenásilně se slévajících v ulicích do jednoho moře protisovětského cítění. 
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Další vlnou byly barevné revoluce, tvrdí Srdja, a ještě další arabské jaro, 
poháněné vzestupem sociálních sítí.

Srdja se pokládá za spojovací článek mezi první vlnou a těmi dalšími. 
Jugoslávie byla posledním otřesem v rozpadu sovětského systému a první 
z nových „demokratizací“. Pro Srdju je konečný cíl jeho práce jednodu-
chý: dáte-li lidem větší moc nad tím, jak jsou řízeny jejich životy, bude 
pro ně lepší demokracie. Nejrozhodnějšími zastánci demokracie jsou ob-
čané, kteří jsou informovaní a vycvičení, jak své zvolené zástupce přimět 
k odpovědnosti.

Během let se ze Srdji stal strašák pro autoritářské vůdce. Jeho příručky 
jsou povinnou četbou ministrů zahraničí Ruska, Běloruska a Íránu. Ve 
zpravodajství jejich zemí, které kontroluje stát, se často objevují příběhy, 
v nichž vystupuje. Všechen ten zájem má pro Srdju důležitý vedlejší efekt: 
čím hůř o něm píše vedení v Moskvě nebo v Teheránu, tím víc klientů 
přitahuje.

Náklady Srdjovy kanceláře a platy jeho čtyř zaměstnanců pokrývají 
bývalí aktivisté hnutí Otpor!, kteří vydělali v podnikání. Opoziční hnutí 
mu platí za školení svých aktivistů. Jindy mu zase skupiny jako Green-
peace zaplatí, aby přijel a vedl své kurzy.

Značná část jeho práce vyplývá z partnerství s organizacemi spjatými 
s tím, co by se dalo nazvat americký „komplex pomoci demokracii“, který 
vznikl za studené války: s nadacemi financovanými americkým Kongresem, 
jako jsou National Democratic Institute, International Republican Insti-
tute a Freedom House. Jejich vztahy se Srdjou se táhnou až k posledním 
dnům Miloševićova režimu: právě NDI zajistil průzkum veřejného mínění, 
který Srdju motivoval, aby se neobracel jen na liberální městské voliče. Jiné 
nadace „podporující demokracii“ poskytly stanici B92 techniku na zřízení 
internetových rozhlasových kanálů a pomohly vyškolit 30 000 pozorova-
telů pro volby v roce 2000, které se Milošević pokusil zfalšovat.

Tyto organizace jsou pro své nepřátele jen zástěrkou amerického impe-
rialismu a vměšování. Pro přátele jsou jednou z mála slušných věcí, které 
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vytváří americká zahraniční politika – na místech, jako je Saúdská Arábie 
nebo střední Asie, financují prodemokratické skupiny, které bojují s dik-
taturami, s nimiž americká diplomacie navazuje přátelství.

Srdju rozzlobil názor, že školí aktivisty jen v těch zemích, kde je to 
v souladu se zájmy zahraniční politiky USA. „Egyptský prezident Mu-
barak, kterého svrhlo arabské jaro, byl desítky let jedním z největších pří-
jemců americké vojenské a civilní pomoci a  já jsem v době jeho vlády 
pomáhal školit aktivisty. A víte, na kterém jediném místě je CANVAS 
oficiálně na černé listině? Ve Spojených arabských emirátech – to je ame-
rický blízký spojenec. Pro mne existují jen dva typy společnosti: země, kde 
se vlády bojí lidu a kterým říkáme ,demokracie‘, a země, kde se lidé bojí 
svých autokratických vlád. Je mi jedno, který je to diktátor – já lidem po-
máhám, aby se ho zbavili.“

V poslední době však nová generace vládců modernizovala taktiky, jak 
podrývat protesty a likvidovat disent. Dalo-li se kdysi s jistotou hovořit 
o historických vlnách demokratizace valících se v souvislém proudu, nyní 
vypukla veliká bouře a nedá se říct, kterým směrem se řítí.3

-----

První Srdjovou zásadou je rozvíjet identity a politické vize, jež jsou alter-
nativní k těm režimním. Bylo to jednoduché: autokrat versus demokrat, 
uzavřený versus otevřený. V Srbsku to znamenalo připojit se k „meziná-
rodnímu společenství“ namísto izolace.

Dnešní tyrani však nejsou tak přísní. Místo aby lpěli na jediné ideo-
logii, naučili se mluvit různými jazyky. Například Kreml už v prvních le-
tech Putinovy vlády mísil zmínky o sovětské velikosti se západní reality 
show a západním stylem nakupování. Když vedení tak pružně přejímá 
různé identity, jak má opozice najít prostor pro uplatnění své vlastní?

Není však potřeba chodit příliš daleko od Srdjova původního půso-
biště, aby člověk viděl, jak se věci změnily.
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V Srbsku, kde hnutí CANVAS déle než deset let nepořádalo žádné 
workshopy, je (v roce 2020) novým prezidentem Miloševićův starý mini-
str informací Aleksandar Vučić. Ten požádal o odpuštění za své „dřívější 
chyby“. Zatímco včera řídil mediální aparát, který viděl v Západu nesmi-
řitelného nepřítele, jenž Srbsko obklíčil, dnes se hlásí k integraci do EU 
a NATO. Jeden z jeho sloganů zní: „Reformy pro všechny.“4

Vučić také změnil způsob ovládání médií za nový, sofistikovanější. 
V roce 1999 svolal redaktory novin a pohrozil jim tresty, pokud se nepři-
způsobí jeho představám. Dnes existují desítky sdělovacích prostředků 
včetně mnoha zahraničních. Chtějí-li však noviny nebo televizní stanice 
získat vládní reklamu nebo vládní podporu, nebo chce-li jejich majitel zís-
kat vládní zakázku, měli by dodržovat vládní linii.5 Podobá se to médiím 
v Erdoğanově Turecku nebo v Orbánově Maďarsku: formou jsou tržně 
orientovaná, obsahem autoritářská. Jedním z předpokladů „demokrati-
zace“ bylo, že demokracii pomohou zajistit pluralitní média založená na 
pravidlech volného trhu. Byla to vždycky nejasná myšlenka. V „demo-
kraciích“ často patří média oligarchům se speciálními zájmy, nyní je však 
lze zevnitř úplně vykuchat. 

A Vučićův portrét v domácích médiích se poněkud liší od toho, s ja-
kým se setkávají západní delegace. V místních plátcích je stále tím starým 
dobrým srbským nacionalistou, který se potýká se sousedy, běduje nad 
poválečnou ztrátou území a zároveň slibuje, že přinese na Balkán stabi-
litu prostřednictvím summitů v Bruselu.6

Srbsko celou tu dobu stagnuje. V noci se Bělehrad halí do šálu tem-
noty a hraje na efekt. Elegantní ženy v přiléhavých šatech a ještě elegant-
nější muži se proplétají slabě osvětlenými bary a řadou restaurací na vel-
kých náměstích s ambiciózními sloupy vzpínajícími se k měsíci. Odevšud 
zní hudba. Od cikánů na ulici. Z  lodí na řece, proměněných v kluby. 
Hudba utichá a světlo se vrací až ráno a člověk najednou vidí, že se vr-
choly sloupů rozpadají, stejně tak i budovy nad nízkou řadou restaurací, 
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a že celé město, jež kdysi vládlo jihovýchodní Evropě, budí dojem osamě-
lého útesu, jenž se pomalu hroutí do moře.

Protesty existují pořád. Proti podplaceným stavebním projektům. 
Proti podezřelým výsledkům voleb. Nikdy je však nelze úplně spojit a vy-
tvořit ucelený příběh, jak to bylo možné v době hnutí Otpor!. Pokud má 
Vučić prsty ve všech alternativách, jakou z nich je možné předkládat pro-
testujícím? Tu proevropskou? Vučić má i Brusel v kapse. Svobodně tržní? 
Vučić pobídkami přiměl byznys, aby držel s ním. Protibyznysovou? Snad, 
ale mohlo by to skončit sklouznutím do rozhořčeného nacionalismu – 
a s tím je Vučić také zadobře.

A  zároveň provučićovská média protestující odmítají jako placené 
loutky zahraničních sil. Tak tomu bylo i za Miloševiće, jen s tím rozdí-
lem, že Milošević těm výmyslům věřil. Během mnoha válek, které Milo-
šević vedl, tvrdila jeho média, že lidé reprezentující Otpor! jsou „dobře 
placení svedení studenti“, které řídí CIA. Po revoluci Srdja zjistil, že Mi-
lošević poslal do Washingtonu týmy tajné služby, aby pátraly, kde společ-
nost Otpor sídlí! – ta ovšem po celou dobu působila v obýváku Srdjových 
rodičů. Vučić spiknutí používá mnohem střídměji, flirtuje se Západem, 
zatímco loajální noviny tisknou příběhy o tom, jak je „Srbsko obklíčeno 
CIA“ nebo jak MI6 plánuje Vučićovo zavraždění. Spiknutí se vrší na spik-
nutí, za vším je něčí „skrytá ruka“.

Spiklenecké teorie se používají k udržování moci už dlouho: sovětské 
vedení vidělo všude kapitalistická a kontrarevoluční spiknutí, nacisté zase 
židovská. Tato spiknutí však koneckonců měla existovat, aby podpořila 
nějakou ideologii – třídní boj pro komunisty nebo rasismus pro nacisty. 
V dnešních režimech, které usilují o formulaci jedné ideologie – což ve 
skutečnosti nejde, poněvadž si chtějí udržet moc tím, že vysílají různým 
lidem různá poselství – se z myšlenky, že člověk žije ve světě plném spik-
nutí, stal ucelený pohled na svět. Spiknutí nepodporuje ideologii, ono 
ji nahrazuje. V Rusku to vystihuje chytlavá věta nejvýznamnějšího mo-
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derátora současného dění v zemi. „Náhoda? Nemyslím si!“ říká Dmit-
rij Kiseljov, když přeskakuje mezi báchorkami, které se noří do dějin, li-
teratury, cen ropy a barevných revolucí, a všechny se vracejí k tomu, jak 
se svět staví k Rusku.

Takový pohled na svět zaručuje těm, kdo ho přijmou, určitá potěšení: 
jestliže je celý svět konspirace, pak vaše selhání už nejsou úplně vaše vina. 
Dokázali jste méně, než jste doufali? Máte ve svém životě zmatek? Za to 
všechno můžou spiknutí.

Ještě důležitější je, že spiknutí je způsob, jak si udržet kontrolu. Ve 
světě, kde i ty nejautoritářštější režimy bojují zaváděním cenzury, je po-
třeba zavalit veřejnost takovou mírou cynismu o něčí motivaci, aby ztra-
tila víru v možnost nějaké alternativy. Přesvědčit lidi, že za každou zdán-
livě nevinnou pohnutkou je zlovolná skrytá ruka – to je taktika, kterou 
proslulý ruský analytik Vasilij Gatov nazývá „rušení bílým šumem“.

A konečným důsledkem nekonečného hromadění konspirací je do-
jem, že vy – obyčejný pěšák – nikdy nemůžete nic změnit. Žijete-li ve 
světě, v němž všechno ovládají temné síly, jakou máte šanci to zvrátit? 
V takové temnotě je nejlepší spolehnout se na silnou ruku, která vás po-
vede. „Trump je naší poslední nadějí na záchranu Ameriky,“ zní poselství 
jeho mediálních mágů. Jen Putin může „pozvednout Rusko z kolenou“. 

„Problém, jemuž dnes čelíme, není tolik útlak, jde spíš o nedostatek 
identity, apatii, nulovou důvěru,“ povzdechne si Srdja. „Oproti minulosti 
existuje víc nástrojů, jak věci měnit, ale méně vůle to dělat.“

PERMANENTNÍ REVOLUCE

Sám jsem viděl, jak je dnes těžké používat dřívější logiky protestů, když 
jsem měl tu čest navštívit jeden ze Srdjových workshopů v Mexiku. V oby-
čejné konferenční místnosti jednoho hotelového řetězce se sešli aktivisté, 
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filantropové a zkušenější technologové politiky, aby diskutovali o tom, 
jak by se dalo naplánovat protikorupční hnutí.

Mexiko prožívalo svůj „demokratizační“ hybný moment ve stejné 
době jako Bělehrad: v roce 2000 skončilo sedmdesát let vlády jedné strany 
– Institucionální revoluční strany – a země začala být „demokratická“. 
Problémem už nebyla přítomnost diktátorů, v zemi se konaly skutečné 
volby – až na to, že každý nový režim byl právě tak zkorumpovaný a právě 
tak spjatý s narkobarony jako ten předchozí a že média ovládali oligar-
chové, kteří těsně spolupracovali s vládou.

Někteří účastníci workshopu, hlavně ti, kteří už byli unaveni desít-
kami let práce v mexické politice, moc nevěřili, že by se mohlo cokoliv 
změnit. Mexičany už více než sto let revoluční změny zklamávaly. V de-
vatenáctém století vedlo Mexiko válku za nezávislost na Španělsku, jen 
aby si zemi podmanili její vlastní diktátoři. Na začátku dvacátého století 
bylo Mexiko ohniskem socialistických utopických snů a tyto vize se pro-
mítly do ohromujících nástěnných maleb, jimiž zdi Mexico City vyzdo-
bila nová společnost revolučních umělců. Výsledkem však bylo sedm-
desát let stagnace pod vedením Institucionální revoluční strany. Jediné, 
co by teď mohlo být přitažlivé, argumentovali ti cyničtější, je despotický 
vůdce, ještě tvrdší než gangsteři, který by slíbil, že dá ve jménu „lidu“ 
všechno do pořádku.

Poté, co jsem vyklouzl ze Srdjova workshopu, abych se sešel s lidmi, 
kteří bojovali za vytvoření protestního hnutí v Mexiku, začal jsem chá-
pat, jak se jeho myšlenky uplatňují v nové, digitální dimenzi.

-----

Když jsem poprvé potkal Alberta Escorciu, vypadal příliš unavený na to, 
aby se ještě bál. Zvoní mu v noci na zvonek, takže nemůže spát, svítí mu 
do ložnice ostře zelenými lasery, posílají mu výhrůžky smrtí, v nichž je 
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jeho jméno vytečkováno kulkami. Dostává tisíce výhrůžek smrtí denně, 
takže jeho telefon vibruje upozorněními čtyřiadvacet hodin sedm dní 
v týdnu – proměnil se v nástroj psychologického mučení.

Alberto však nemůže přejít do offline režimu. Je to jeho živobytí. Ba 
co víc, je to jakési jeho náboženství. „Vnímám internet metafyzicky,“ říká 
mi, „je to boj mezi láskou a strachem. Mohu to spočítat pomocí algo-
ritmů.“ V Albertovi jako by bylo něco z jiného světa. Je schopen celé mě-
síce ručně analyzovat jazykové vzory v tisících postů ze sociálních sítí, aby 
našel vzájemná spojení. Sám dělá věci, které jiné lidi nechávají na strojích.

Ale mluvit o božství dat se v Mexico City nezdá tak neobyčejné. Je 
to město, kde je vše prodchnuto náboženským dramatem. Koktejl hor-
ského vzduchu a výfukových plynů tam láme třpytivé paprsky světla, 
jako by prošly barevným sklem, miliony poutníků ročně postupují po-
dél řad růží i beznohých žebráků, aby vystoupali nad město a pomodlili 
se v mohutných záhybech baziliky Panny Marie Guadalupské. Ježíšovy 
ikony jsou vyzdobeny skutečnými vlasy, takže se na první pohled zdá, že 
rostou, a kněží kážou obrovským shromážděním, aby nenásledovala stále 
populárnější kult Naší Paní Svaté Smrti, Paní stínů, Santa Muerte – pa-
tronky narkomanů, která na velkém festivalu v Den mrtvých nosí kosu 
a globus a celé město si nasazuje masky koster.

Alberto Srdju Popoviće velmi obdivuje. Nikdy nebyl na žádném jeho 
workshopu, ale s přáteli hloubali nad Srdjovými manuály, když pláno-
vali vlastní protest. Všechny je sjednocovala nenávist k náhodným po-
licejním zátahům, protidrogovým operacím, zmanipulovaným volbám 
a falešným dohodám, které umožnily strašlivou propast mezi butiky s vý-
lohami z černého skla a bezpečnostními ploty na luxusní nákupní třídě 
Polanco a bezzubými zbídačenými lidmi, spícími na hromadě na barok-
ních náměstích. Nejde ani tak o rozdíl mezi bohatými a chudými, jako 
spíš o rozdíl mezi různými érami.

Alberto a jeho přátelé začali policii provokovat vtípky: poté, co stu-
denty zmlátila policie, pořádali studenti tiché pochody a  zahájili akce 
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vleže – položili se na záda a blokovali ulice. Pro Alberta začaly protesty 
jako něco osobního. V roce 2009 zahájila jeho rodina společně s dalšími 
zaměstnanci hladovku, aby zachránili Ústřední osvětlovací a elektráren-
skou společnost v jeho rodném městě Necaxa. Albert, který už byl velmi 
známý bloger, pomohl šiřit informace o protestech mezi lidmi. Zaměst-
nanci zvítězili.

Ve druhém desetiletí jedenadvacátého století se protest stal způsobem, 
jak se spojit s širším světem. Vrcholila „třetí vlna demokratizace“ pohá-
něná internetem a Alberto byl trvale ve styku s partnerskými hnutími ve 
Španělsku a USA, která zase navazovala kontakty s dalšími v Turecku 
a na Blízkém východě. Alberto organizoval akce vleže v Mexiku a záro-
veň vkládal hashtagy v Barceloně.

Brazilský akademik na City University of London Marcos Bastos 
analyzoval v  letech 2009–2015 dvacet milionů tweetů těchto organi-
zací, vedl jednadvacet rozhovorů a označil je za hnutí „zakořeněných 
kosmopolitů“. Například mladá žena, která nemohla odjet z domova 
ve Skotsku, protože se musela starat o své stárnoucí příbuzné, sledovala 
živé streamy protestů v Istanbulu a v Káhiře a radila protestujícím, jak se 
vyhnout ozbrojeným policistům. Jednotlivé zájmy se slévaly do širšího 
proudu. Jeden švédský „řadový aktivista“ Bastosovi řekl: „Já nekopu za 
třídní boj, feminismus, ekologii nebo anarchismus. Politicky si svou věc 
ověřuju na svojí matce. Tu musím přesvědčit. Bojuju tak, abych oslo-
vil 99 procent lidí: za veřejné hodnoty, jako je spravedlnost a svoboda, 
místo hodnot soukromých.“7

Přes všechno nadšení „zakořeněných kosmopolitů“ však Alberta zkla-
mal náhodný charakter protestů. Některé se ujaly, jiné byly ztrátou času. 
Když se setkal s jejich spoluorganizátory, sváděli neúspěch na počasí, na 
vládu… Srdja je omlouval: jejich přístupem bylo dát dohromady různé 
skupiny, stanovit „nejnižší společný jmenovatel“ jejich zájmů, a pak šířit 
poselství těm, o nichž doufali, že to budou ti praví. Jak ale věděli, která 
témata vybrat? Albertovi se zdálo, že zvolili nevědecký přístup, měl po-
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cit, že racionální zájmy jsou jen část toho, čeho je potřeba k uskutečňo-
vání protestů. Lidé chtěli patřit k něčemu emocionálně silnému a moc-
nému. Proto na některé protesty přišli, a na jiné nikoli. Instinktivně to 
cítil, ale chtěl využít konkrétních údajů, aby svůj pocit proměnil v něco 
tak praktického, jako byly Srdjovy workshopy.

Alberto začal na výsledcích vyhledávání v Googlu zkoumat období, 
jež protestům předcházela. Zjistil, že zájem o určitá témata – ceny plynu, 
policejní střelbu – začíná být online patrný měsíce předtím, než se stanou 
výslovnými důvody k protestům. To znamenalo, že se problémy, které lidi 
sjednotí, dají předvídat předem.

Potom se Alberto začal zabývat tím, jak mezi lidmi putovaly zprávy 
sociálních sítí při úspěšných protestech. Protesty sílily, když mezi uživa-
teli rostla online komunikace a vytvořila hustou mřížku vzájemných pro-
pojení – počítačoví odborníci tomu říkají „vzlínavost“. Alberto pročetl 
desetitisíce zpráv, aby zjistil, které z nich generují nejvíc spojení. Vědci 
k  tomu obyčejně používají stroje, Alberto to dělal sám. Trvalo mu to 
měsíce. Zjistil, že se při každé vlně protestů vyskytoval určitý počet slov, 
která zahušťovala komunikační mřížky, slov, jež působila skoro jako ma-
gické magnety, posilující vzlínavost. Podle Alberta to znamená „lásku“: 
lidé v hnutí hledali sílící vzájemné propojení.

Uvědomil si, že kdyby předem věděl, jaká témata svedou lidi dohro-
mady a která slova posílí propojenost, mohl by protesty „vyvolat“.

Otevřel laptop, aby mi to ukázal. Uprostřed obrazovky se nacházela 
vibrující koule složená z teček spojených linkami, přičemž se mezi teč-
kami pořád objevovaly nové spojovací linky a celá ta věc se chvěla, rostla 
a houstla. Byl to model online konverzace mezi protestujícími v reálném 
čase, jak probíhala při největších mexických demonstracích v roce 2014. 
Do ulic tehdy vyšly statisíce lidí poté, co drogoví dealeři povraždili třia- 
čtyřicet studentů a vláda nic nevyšetřila. Každá tečka byla osoba, každá 
linka vzájemná konverzace, a spojení se rozrůstala při každém zmínění 
slov pohánějících pohyb.
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Když mi Alberto tohle grafické znázornění ukazoval, procházela ko-
lem kavárny, v  níž jsme seděli, skutečná demonstrace. Právě tak jsem 
vždycky protesty viděl: obrazy rozvášněných lidí, hesla, projevy, pří-
běhy, historie. Alberto je nahlížel jinak, abstraktněji: malé pulzující linky 
a tečky, jednotlivá slova vyzařující sílu mimo přímou logiku celých vět.8

Nahoře na obrazovce se objevilo něco nového: spousta malých rych-
lých tvarů podobných netopýrům. Ty se vzájemně nespojovaly, každý se 
snášel ke kouli zvlášť, rozklovávaly ji a rozdělovaly. „Tohle,“ řekl Alberto, 
„jsou boti a kyborgové.“

Protestující nebyli jediní technicky nadaní herci tohoto divadla. Už 
při volbách v roce 2012 bylo Mexiko mezi informatiky proslulé množ-
stvím automatizovaných účtů na sociálních sítích – v podstatě počíta-
čových programů, předstírajících, že jsou lidé – jichž využíval konečný 
vítěz voleb Enrique Peña Nieto. Říkalo se jim „peñaboti“ a byly to účty 
na Twitteru, kterých se daly vytvořit a naprogramovat tisíce, aby posílali 
zprávy podporující Peña Nieta. „Boti“ byli obvykle úplně hloupí, opako-
vali znovu a znovu tutéž zprávu. „Kyborgové“ byli o level výš: boti šířili 
originální zprávu, ale když se někdo chytil na návnadu a zareagoval, na-
stupoval skutečný lidský operátor – kyborg – a vedl rozhovor.9

S jedním takovým kyborgem se Alberto setkal. Byla to studentka. PR 
společnosti blízké vládě platily „pasákům botů“, jako byla ona, aby řídili 
více než sto falešných účtů na sociálních sítích. Říkala, že se cítí provi-
nile. Ale plat byl solidní.

Jak se protesty šířily, byli vládní boti a kyborgové znovu využiti, aby 
je podkopávali. Protestující náhle zjistili, že je na ně házena špína: prý je 
platí opozice, jsou protipatriotičtí a všemožné další lži. Začali instinktivně 
reagovat, online se bránili těm, kdo je obviňovali. Na Albertově obrazovce 
vidíte důsledky. Malí netopýrovití boti klovou do koule a tečky znázor-
ňující demonstranty přestávají komunikovat mezi sebou. Místo toho se 
obracejí ven, aby se s útočníky vypořádaly – a hustá mřížka řídne a koule 
se začíná rozpadat do beztvarého třesoucího se chaosu.
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Ve chvíli krize protestů dostal Alberto nápad. Znal slova, která zesilo-
vala spojení mezi protestujícími. Co kdyby jimi zaplavil internet? Vytvo-
řil YouTube video. Byla na něm jen dívka, která mluvila do kamery a vy-
počítávala důvody, proč jsou protesty důležité. Každé slovo, které řekla, 
však Alberto pečlivě promyslel, každé vybral jako jazykový elixír.

Když se video šířilo, přestali se demonstranti rozptylovat kyborgy a za-
čali mluvit mezi sebou, opakovat si slova, která je spojovala. Alberto viděl, 
jak se chvějící koule začíná zase spojovat a malí netopýři klovou marně.

„Tohle mám na mysli, když říkám, že internet je veliká bitva mezi lás-
kou, vzájemným propojením na jedné straně, a strachem, nenávistí a roz-
děleností na straně druhé,“ vysvětluje.

Po kyborzích přišly „loutky“ („sock puppets“). To jsou účty na sociál-
ních sítích, které proniknou do vaší komunity a manipulují ji zevnitř.

„Loutky“ zasáhly v roce 2017, kdy se konaly protesty proti zvýšení 
cen plynu. Aktivisté demonstranty směrovali, pomáhali jim bezpečně 
se pohybovat po městě, vyhýbat se policii a zbití. A „loutky“ vydávaly 
falešné pokyny a hnaly protestující do náruče policie. Šířily nepravdivé 
zvěsti o násilí a rabování, zveřejňovaly fotografie supermarketů s rozbi-
tými výlohami – snímky vyfotografované při nepokojích v jiných zemích 
a nyní nově označené, jako by se to stalo v Mexiku. K protestům se začali 
připojovat skuteční zločinci. Policii to poskytovalo záminku pro násilí.

A pak „loutky“ začaly Albertovi online vyhrožovat smrtí, do bytu mu 
začal svítit zelený laser a rozdrnčel se mu zvonek.

V Mexiku člověk takové hrozby bere vážně. Během návštěvy mě Al-
berto požádal, abych se s ním sešel na každoročním zasedání Article 19, 
mezinárodní nevládní organizace, jež pomáhá chránit novináře (a je zčásti 
financovaná z americké a britské pomoci demokracii: Freedom House 
a odboru pro lidská práva na ministerstvu zahraničí USA). Na setkání Ar-
ticle 19 byly na stěnách fotografie tváří zavražděných novinářů; za poslední 
rok jich bylo zabito jedenáct, přičemž 99,75 procent pachatelů vyvázlo bez 
trestu. Událost se konala v jednom z hnědočervených koloniálních paláců 
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v Mexico City s chladným nádvořím s neogotickými sloupy a stromy tak 
vysokými a půvabnými, že zdůrazňovaly smutné souvislosti setkání.

Zatímco se roznášely chlebíčky, vyprávěl mi jeden z ředitelů Article 19 
Ricardo Gonzales, příběh novináře z města Reynosa na severovýchodě 
země.

V Reynose ovládali drogoví dealeři noviny, a ty – stejně jako pub-
likace za sovětské éry – psaly jen o tom, jak mírumilovné, čisté a pro-
sperující město je, ačkoliv realitou byly – oficiálně neexistující – dro-
gové přestřelky, při nichž byli místní obyvatelé uvězněni v křížové palbě 
zbraní. Pak přišly sociální sítě a všechno se změnilo. Twitterový kanál 
Reynosa Follow poskytoval o střelbě informace naživo. Reynosané se 
vzájemně informovali, kterým místům se vyhnout. „Dva ozbrojenci 
na rohu Třetí a Páté, jděte jinudy…“ Každý, kdo do projektu přispíval, 
tam samozřejmě psal anonymně, vysvětloval Ricardo. Dealeři nabízeli 
peníze tomu, kdo odhalí identitu lidí stojících za Reynosa Follow. Ob-
zvlášť naštvaní byli na účet jménem @La Felina, s obrázkem Catwo-
man, který dokonce postoval fotografie místních dealerů a požadoval 
jejich uvěznění.

Pak jednoho horkého srpnového dne uvízl drogový gang v přestřelce 
a jeden z mužů byl zasažen a zraněn. Dealeři s ním spěchali do místní ne-
mocnice. Zachraňovali ho tři lékaři, dva muži a jedna žena. Dealeři byli 
nervózní, že jsou v nemocnici dlouho, a tak lékaře unesli, aby se o jejich 
zraněného kolegu starali v bezpečném domě; to se dělalo běžně. Vzali lé-
kařům telefony. Když prohlíželi ten lékařčin, otevřel se na twitterovém 
účtu @La Felina. Ukázalo se, že baculatá, asi padesátiletá lékařka, která 
ošetřovala jejich druha ve zbrani, je osoba, kterou hledali. Několik hodin 
poté @La Felina tweetovala:

PŘÁTELÉ A PŘÍBUZNÍ, MOJE PRAVÉ JMÉNO JE MARÍA 
DEL ROSARIO FUNETES TUBIO. JSEM LÉKAŘKA. MŮJ 
ŽIVOT DNES SKONČÍ.
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NEDĚLEJTE STEJNOU CHYBU JAKO JÁ, NIC TÍM NE-
ZÍSKÁTE. UVĚDOMILA JSEM SI, ŽE MĚ POTKALA SMRT 
PRO NIC ZA NIC. JSOU BLÍŽ, NEŽ SI MYSLÍTE.

Její dvě poslední zprávy byly fotografie: na jedné se María dívala přímo 
do fotoaparátu, na druhé ležela na podlaze s rozstříleným obličejem. Živě 
streamovali její popravu. Poté nahradili obrázek Catwoman rozstřílenou 
hlavou Maríi del Rosario.

Dealeři chtěli předvést, že se informační technologie nemají používat 
k jejich poškozování. Jeden gang vzal mrtvé tělo a oblékl je jako karne-
valovou postavu složenou z částí počítače: klávesnice místo úst, cédéčka 
místo očí. V symbolice byli dealeři dobří.

Za těchto okolností se Alberto rozhodl, že bude rozumnější strávit 
nějaký čas mimo Mexiko. Ukryl se v Kostarice.

V následujících mexických volbách v roce 2018 vládnoucí strana pro-
hrála s Andrésem Manuelem Lopezem Obradorem, jinak známým pod 
zkratkou AMLO. Obrador sliboval, že odstraní korupci – ale po svém, 
odshora dolů. Na občanská hnutí měl málo času. Mluvil jazykem starého 
státního socialismu a nacionalismu (ačkoliv se rychle dohodl s oligarchy, 
že bude chránit jejich zájmy). Alberto znal některé Obradorovy statégy 
a měl pocit, že se může bezpečně vrátit domů. Sliby se mu líbily, ale byl 
také opatrný. „Obrador ve své kampani také používal internetové roboty,“ 
řekl mi Alberto. „Budu ho hlídat.“ Dobře viděl, jak nová vláda dokázala 
vydělat na práci protestujících – ale bude je poslouchat, když je u moci?

Institucionální revoluční strana už nevládla a Alberto se chtěl o svých 
protivnících dozvědět víc. Slyšel, že podstatnou roli sehrál manažer kam-
paně, který měl přezdívku Chochos a údajně řídil armádu internetových 
trollů, botů a kyborgů. Z Chochosovy stránky na Facebooku se šklebila 
klaunská tvář.10 Souhlasil, že si s Albertem promluví přes Skype, ale od-
mítl ukázat obličej.
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Třebaže byli Alberto a Chochos na opačných stranách digitální bari-
kády, mluvili spolu jako vzájemně se respektující profesionálové, kteří si 
vyměňují poznatky. Když moje překladatelka přepisovala jejich rozho-
vor, byla pořád zmatená, kdo je kdo.

Alberto se ptal na falešné fotografie vyrabovaných supermarketů, 
které se šířily během kampaně za ceny plynu a povzbuzovaly k násilí.

Chochos říkal, že přesně ví, kdo za nimi stojí. Byl to devatenáctiletý 
člen facebookové skupiny Scientific Sect. Kdykoli se některý z jejich pod-
vrhů šířil, oslavovali to. Média mohla mluvit o „organizovaných kyber-
zločincích“ a o „psychologické válce“, ale ve skutečnosti to byla jen parta 
dětí, teenagerů, kteří chtěli získat pozornost.

Alberto mu vyprávěl, jak k jeho bytu začali chodit lidé, jak na něj 
zvonili…

Chochos nad tím pokrčil rameny. Děti si pro sebe vytvořily na sociál-
ních sítích avatary, které měly zastrašovat. A teď se jim online svět popletl 
s tím skutečným, začaly své avatary tlačit do reality. Celé to pořád byla 
hra. Na Twitteru můžete být, kým chcete – ženou, trollem, aktivistou – 
můžete vystupovat na obou stranách sporu a nikdo to nebude vědět. Tr-
val na tom, že ve skutečnosti nebyli násilní.

„Je to jako noční klub,“ řekl Alberto, „jakmile se zhasne, můžete být, 
kým chcete.“

Takže Alberta vyděsili pouzí vtipálci? Sotva se mu dá vytýkat, že se 
uchýlil do Kostariky: násilí bylo v Mexiku tak běžné, že by bylo neopa-
trné ignorovat záplavy výhrůžek smrtí.

Alberto viděl větší problém. Byl stále přesvědčen, že internet může 
odhalit skutečné potřeby a touhy společnosti, že mezi nespolehlivými 
vyhledávači a algoritmy probleskuje latentní revoluční realita. Tragédie 
digitální manipulace netkvěla jen v tom, že byli lidé šikanováni a zneuží-
váni, ale že byli odděleni od své vlastní reality. Mexiko bylo sedmdesát let 
státem jedné strany, kde se „pravda“ diktovala odshora dolů. Lidé přijí-
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mali realitu, kterou jim režim předkládal, jako přirozenou. Dnešní boti, 
trollové a kyborgové mohli vytvořit simulaci názorového ovzduší, pod-
pory či nenávisti, které bylo zákeřnější a všechny obklopovalo víc, než to 
dokázala stará vysílací média. A tuto simulaci pak ještě posilovalo, když 
lidé přizpůsobovali své chování tomu, co pokládali za realitu. Badatelé 
na Oxfordské univerzitě říkali ve svých analýzách role botů tomuto pro-
cesu „výroba konsenzu“.11

Není tomu tak, že by projevy jednoho online profilu změnily něčí ná-
zor, ale hromadně vytvářejí náhražku normálnosti. Za desítky let vzniklo 
mnoho studií, které ukazují, jak lidé mění chování, aby odpovídalo tomu, 
co pokládají za většinový názor. V roce 1974 se německá politoložka a au-
torka průzkumů veřejného mínění Elisabeth Noelle-Neumannová zabý-
vala výzkumem, který ukázal, jak se lidé budou chovat, aby byli v souladu 
s názorem většiny.12 Potřeba přináležitosti je jednou z nejhlubších lidských 
dispozic, tvrdila Noelle-Neumannová. Lidé se obávají izolace, proto je 
také jedním z nejstarších způsobů trestu vyloučení, vykázání ze skupiny.13

Ve věku masové komunikace se média stávají indikátorem, podle ně-
hož lidé odhadují, jaké je dominantní veřejné mínění. Tuto dynamiku 
Noelle-Neumannová docela hezky popisuje jako „spirálu mlčení“. Na 
jedné straně jsou mezilidské vztahy, které tlačí alternativní názory po spi-
rále nahoru, na druhé pak masová média, která je tlačí dolů. Na dně spi-
rály leží ticho.

Noelle-Neumannová definovala dva typy lidí, kteří bojují proti ml-
čení. Ty první nazývá „tvrdé jádro“ – ti se cítí společností natolik od-
mítaní, že se nestarají o to, co si o nich kdo myslí, a libují si ve ztracené, 
smyšlené minulosti.14 Druhým typem je „avantgarda“: reformátoři, ak-
tivisté, intelektuálové, kteří chtějí, aby jim lidé naslouchali navzdory všem 
neúspěchům. „Ti, kdo náležejí k avantgardě, jsou oddaní budoucnosti, 
a  proto jsou nezbytně také izolovaní. Přesvědčení, že předbíhají svou 
dobu, jim však umožňuje vydržet… Naděje změnit nebo utvářet veřejné 
mínění je vyhrazena těm, kteří se nebojí izolace.“
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Tento popis se docela dobře hodí na Ljudmilu, Alberta a Srdju.
„Nadcházejí temné dny, Petere,“ řekl mi Alberto, když jsem se vrá-

til do Londýna. „Nová generace botů a trollů nás tlačí dál a dál do světa 
čisté simulace.“

KARIKATURA PROTESTU

Režimy se dosud dobře naučily, jak rozhánět a zastrašovat demonstranty, 
ale skutečným uměním je přijmout taktiku Srdji Popoviće pro autoritář-
ské účely: obrátit techniku „jak svrhnout diktátora“ tak, aby ho posílila – 
a tím karikovat protestní hnutí, dokud neztratí sílu.

Kreml začal přemýšlet, jak vytvořit vlastní variantu barevných revo-
lucí téměř ve stejné chvíli, kdy probíhaly. Již v roce 2004 prohlásil tehdejší 
předseda zahraničního výboru Dumy Konstantin Kosačev: „[Rusko] ne-
může vysvětlit smysl své přítomnosti v post-Sovětském svazu… Západ 
jedná pod praporem demokracie, a člověk má dojem, že my jednáme jen 
pro vlastní prospěch... Naše aktivita příliš otevřeně sleduje ruské zájmy. 
Je to vlastenecké, ale není to konkurenceschopné.“15

Kreml v Rusku vytvořil „vlastenecké hnutí mládeže“ zvané Naši. Jed-
ním z cílů, které hlásalo, bylo zabránit, aby Rusko někdy zachvátila ně-
jaká barevná revoluce v Srdjově stylu. V bývalých sovětských republikách 
zřídil Kreml síť ruských kulturních center, která slouží ruským obyvate-
lům, a v roce 2007 svět poznal, z čeho se může skládat Kremlem inspiro-
vaná verze „barevných“ pouličních protestů.

„Ten byl zastřelen, ten zmizel a nejspíš byl zabit, ten byl deportován.“ 
Prezident malého Estonska Toomas Ilves mě vede dlouhou chodbou své 
rezidence v Tallinnu a ukazuje na portréty mužů, kteří vedli zemi v prv-
ním období nezávislosti – mezi pádem ruské říše v roce 1917 a okupací 
jeho země Sověty za druhé světové války, okupací, která trvala až do pádu 
SSSR v roce 1991.
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Ilves byl oblečen jako vždycky do tradičního tvídu a s motýlkem, což pů-
sobí jako kontrapunkt k jeho misi – udělat z Estonska digitálně nejvyspělejší 
zemi v Evropě. Za jeho prezidentství prohlásila vláda přístup k internetu za 
lidské právo: občané mohou volit, dostat lékařský předpis, vyřizovat daně 
a jednat s bankami elektronicky, a za parkování platit mobilním telefonem. 
Nový školní program vyžaduje, aby se všichni žáci od sedmi let učili progra-
movat. Tento projekt „e-Stonsko“ je praktický – hledání ekonomické niky – 
ale také symbolický: je to vzepřít se sovětskému stereotypu, který zemi sta-
věl do role zaostalé provincie Moskvy. Měl skončit v roce 2004 vstupem do 
EU a NATO. Jenže smysl této plynulé historické cesty – od osvobození od 
Kremlu přes reformy posílené internetem až k bezpečí v NATO a ke vstupu 
do klubu liberálních demokracií v EU – byl záhy ohrožen.

Ruští nacionalisté a váleční veteráni žijící v Estonsku se od sovětských 
dob každý rok 9. května scházeli k oslavě Dne vítězství ve druhé světové 
válce v centru Tallinnu u sochy známé jako Bronzový voják.16 Zobrazuje 
velkého chlapíka árijského vzezření, který měl připomínat sovětské vítěz-
ství nad nacisty. Asi třetinu občanů Estonska tvoří Rusové nebo aspoň 
ruskojazyční; převážná většina z nich jsou potomci Rusů, kteří se sem pře-
stěhovali ze Sovětského svazu po druhé světové válce, zatímco tisíce Es-
tonců byly deportovány do gulagu. Mezi roky 1954 a 1991 počet Rusů 
v Estonsku vzrostl z 23 000 na 475 000. Po roce 1991 se někteří z nich 
v novém nezávislém Estonsku cítili jako občané druhé kategorie. Proč ne-
byly k dispozici předpisy v ruštině? Proč nemohla mít města s ruskými 
obyvateli ruské názvy ulic? Proč člověk musel udělat jazykový test, aby 
získal občanství, když se v Estonsku okupovaném Sověty narodil? Více 
než 70 procent obyvatel země sledovalo ruská státní média, která jsou 
v Estonsku snadno dostupná a která tvrdila, že Sovětský svaz do Eston-
ska nikdy nevpadl, že ho pozvaly estonské komunistické síly (ve skuteč-
nosti to byli sovětští agenti). Ruští politici naznačovali, že Estonsko není 
„skutečná země“. Ruská historická televizní dramata předváděla „eston-
ské fašisty“ jako ukázkové padouchy.17
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Zatímco se ruští nacionalisté a sovětští nostalgici scházeli u Bronzo-
vého vojáka, zpívali sovětské písně a halili sochu do praporů, začali eston-
ští pravicoví nacionalisté pořádat na stejném místě protestní shromáž-
dění. V roce 2006 pohrozil jeden estonský spisovatel vyhozením sochy 
do povětří. V březnu 2007 estonský parlament odhlasoval přemístění 
sochy na vojenský hřbitov – oficiálně kvůli zachování klidu. Ruští poli-
tici a média však reagovali zuřivě. „Estonští lídři kolaborují s fašismem!“ 
prohlásil starosta Moskvy. „Situace je pobuřující,“ prohlásil ministr za-
hraničí. Ruská média označovala zemi jako „eSStonsko“. Kolem Bronzo-
vého vojáka se utábořila skupina, která si říkala Noční hlídka – a chtěla 
ho bránit před odstraněním.

Dvacátého šestého dubna v noci, kdy měla být socha odstraněna, za-
čaly davy etnických Rusů házet na estonské policisty cihly a láhve. Vy-
pukly nepokoje a masové rabování. Zahynul jeden člověk. Ruská média 
hlásila, že ho zabila policie (nezabila), že v přístavu trajektů byli k smrti 
ubiti Rusové (nebyli), že Rusové byli při vyšetřování mláceni a dostávali 
psychotropní látky (nebyli a nedostávali).

Následujícího dne dorazili zaměstnanci estonské vlády, novin a bank 
do práce a zjistili, že jejich počítačové systémy nefungují, že jsou ochro-
meny kyberútokem známým jako denial of service (DoS; „odepření 
služby“) – na internetovou adresu přijde tolik požadavků, že se zhroutí. 
E-Stonia přešla do režimu offline. Celá země byla ochromena kombinací 
propagandy, kyberútoků a pouličních nepokojů.18

Kdo za útokem stál? Estonské bezpečnostní služby tvrdily, že regist-
rovaly schůzky „hlídačů“ z Noční hlídky se zaměstnanci z ruského vel-
vyslanectví. Ale prokázat, že nepokoje koordinoval Kreml, bylo něco ji-
ného. Ruská skupina mládeže Naši vzala kyberútok na sebe, ale tvrdila, 
že to udělala na vlastní pěst, že s tím vláda neměla nic společného. Byl to 
„vlastenecký trolling“, ale jeho obětí byla celá země.

Pro Ilvese a jeho tým pro národní bezpečnost byl přesný cíl útoků 
poněkud nejasný. „Jestliže ruští politici vyhrožují, že by dokázali Eston-
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sko dobýt, znamená to, že by je skutečně napadli?“ váhala bezpečnostní 
poradkyně estonského prezidenta Iivi Massová, když jsem se jí na to ze-
ptal. „Pokoušejí se nás jen demoralizovat? Nebo chtějí, aby je citovali zá-
padní novináři, což by vyslalo trhům signál, že nejsme bezpečná země, 
a zhoršilo by to naše investiční prostředí? Někdy si klademe otázku, zda 
není cílem útoků jen to, abychom se svým spojencům jevili jako para-
noidní a nespolehliví.“ Útoky ovšem rozhodně naznačily, že se Eston-
sko navzdory vstupu do NATO svého bývalého koloniálního vládce 
jen tak nezbaví. Idea aliance NATO je založena na jedné větě, obsažené 
v článku 5 smlouvy, podle níž je vojenský útok na jednoho člena aliance 
útokem na všechny. I při veškerém připomínání myšlenky „Západu“ je 
jejím praktickým geopolitickým vyjádřením článek 5 – věta, slib. Ale 
co kdyby ta věta byla zbavena smyslu? Vojenskou konfrontaci s NATO 
by Rusko asi neriskovalo, ale co kdyby jeho útok nebyl vojenský a ne-
dal se mu připsat?

V roce 2016 dokončil Ilves své druhé funkční období estonského prezi-
denta a odjel do Palo Alto v Kalifornii, kde přednášel na Stanfordově uni-
verzitě. Oblečen jako vždy ve svém tvídu a s motýlkem procházel kolem 
begonií a navštěvoval technologické společnosti s jejich miskami plnými 
želatinových bonbónů, kde všichni chodili v teniskách a jezdili pestroba-
revnými chodbami na kole. Ti bohatí a dětinští počítačoví géniové neměli 
ponětí o politice ani o dějinách, ani o své roli v něčem z toho.

V Estonsku Ilves udělal z myšlenky internetu synonymum postsovět-
ského pokroku. Teď když byl v úzkém kontaktu se společnostmi z oboru 
sociálních médií, byl rozčarován: posilovali právě ty síly, od nichž se sna-
žil Estonsko osvobodit, ale nezdálo se, že by byli ochotni uznat svou od-
povědnost. Napsal pro Facebook Newsroom, web, kde firma informuje 
o novinkách, esej o tom, jak by mohly síť využívat nedemokratické síly, 
ale trvalo tak dlouho, než text vyšel, že ho události předběhly. Sociální mé-
dia byla donucena zkoumat a odhalit, jak Kreml používal směsice hacků 
a falešných online účtů a skrytě se pokusil ovlivnit americké prezidentské 



77

DEMOKRACIE NA MOŘI

volby ve prospěch Donalda Trumpa a podněcovat nenávist a sociální roz-
dělení společnosti. Ilves obracel oči v sloup, když viděl, že politické a me-
diální skupiny v USA reagují, jako by se nikdy dřív nic podobného ne-
stalo. „Digitální 11. září,“ tvrdili někteří, nebo „Pearl Harbour online“. 
To je tak narcistní, myslel si Ilves; útoky proti USA byly mírné ve srov-
nání s tím, co se stalo deset let předtím Estonsku.

Po volbách v roce 2016 akademici i odborníci diskutovali o tom, jak 
změřit dopad kremelských informačních operací v USA. Za zvážení stály 
přinejmenším dvě různé věci. Jednou z nich bylo hacknutí a následný 
únik e-mailů předních představitelů Demokratické strany, o nichž lze tvr-
dit, že měly veliký vliv, protože se z nich stalo nejprobíranější téma voleb. 
Mnohem těžší bylo porozumět aktivitám trollí farmy. Ve srovnání s ote-
vřenými i skrytými online kampaněmi obou politických stran v USA byly 
opravdu nepatrné. Měli bychom tedy ignorovat účinky takové poměrně 
malé zahraniční kampaně a soustředit se na dopad té masovější, vytvo-
řené v USA? Nebo bychom se měli zaměřit na tuto zahraniční operaci, 
protože ta mohla v těsné soutěži zvrátit misku vah?

Anebo, uvažoval jsem, by se dalo přemýšlet o dopadu ruských kam-
paní jinak: nešlo o něco, co pohltí širší příběh a soubor asociací mezi udá-
lostmi a obrazy, které dříve definovaly „demokratizaci“?

Estonsko bylo jedním z  míst, kde začaly velké nenásilné protesty, 
které napomohly rozpadu Sovětského svazu. Zpívající revoluce začala 
v roce 1987 tím, že obyčejní lidé zpívali na hlavním náměstí v Tallinnu 
vlastenecké písně, a vyvrcholila v roce 1991, kdy protestující zpívali tváří 
v tvář sovětským tankům. Byl to bod, na nějž stále odkazovali obhájci 
nenásilných revolucí jako Srdja Popović. A Kreml se teď snažil podrýt 
spojování lidí demonstrujících v ulicích východní Evropy s rozsáhlejším 
příběhem vlny demokratizace valící se jedním historickým směrem. Vy-
tvoří-li autoritáři svou vlastní verzi protestů, má to takřka satirický úči-
nek – je to posměch a podkopávání originálu. Zdálo se, že Moskva říká: 
hru na lidové protesty mohou hrát obě strany.



78

TOHLE NENÍ PROPAGANDA

Jedním z triků používaných petrohradskou trollí farmou v Americe 
bylo převzít tváře kampaní za americkou občanskou svobodu – napří-
klad aktivistické hnutí Black Lives Matter – a využít jich ke zvýšení po-
čtu hlasů pro proruského prezidentského kandidáta Donalda Trumpa 
nebo proti jeho soupeřům. Trollí farma dokonce pořádala demonstrace 
v amerických městech – pro Trumpa i proti němu, jedni skandovali proti 
druhým. Zejména jeden protest vyzníval jako opravdu pitomá kopie Srd-
jova pouličního politického divadla: ruský troll vystupující jako stoupe-
nec Donalda Trumpa ve falešné skupině na Facebooku nazvané Being 
Patriotic přesvědčil Trumpovu příznivkyni z Floridy, aby najala herečku, 
která si nasadí gumovou masku Hillary Clintonové a pak ji vozila v napo-
dobenině vězeňské cely na alegorickém voze jako na karnevalu.19

Snaha Kremlu má asi největší dopad právě tehdy, když je odhalena. 
Vyslechne-li člověk tolik příběhů o falešných účtech, které zdánlivě pod-
porují občanská práva a svobody, ale ve skutečnosti jim o nic takového 
nejde, začne pochybovat o všem, na co v online světě narazí. Je to ame-
rický plakát o občanských právech, nebo ve skutečnosti přišel z Petro-
hradu? Je to či ono tím, co o sobě říká? Když Kreml online proniká do 
amerických protestních hnutí, začíná se drolit samotná představa o sku-
tečných protestech. Být odhalen je ale jen část příběhu. Kremlu to navíc 
usnadňuje tvrdit, že všechny protesty jsou jen skryté zahraniční vlivové 
operace. Koneckonců – nedostávají snad Srdjové tohoto světa peníze 
z fondů na pomoc demokracii? Posiluje to širší příběh, který se snaží 
prosazovat ruská (a íránská a čínská) média: že barevné revoluce a arab-
ské jaro nejsou skutečné „změny režimu“, ale že je zosnovala Amerika. 
A opravdu – to, že ve skutečnosti neexistují žádné reálné protesty zdola, 
protesty poháněné lidmi, je vzkaz, který je jen podpořen, když je ame-
rická vláda přistižena, jak se snaží využít sociálních sítí, aby skrytě vyvo-
lala protivládní nálady v zahraničí, třeba na Kubě.20

Kdy přesně začal Kreml uvažovat o pronikání do digitálních prode-
mokratických hnutí s cílem je podvracet? Po odhalení aktivit trollí farmy 
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v USA byl již zmíněný Marcos Bastos, který shromáždil dvacet milionů 
tweetů z let protestu „zakořeněných kosmopolitů“, zvědavý: co všechny 
ty internetové osoby dělaly předtím?

Bastos se znovu zahloubal do své databáze. Vrátil se k protestům v Bra-
zílii, ve Venezuele a ve Španělsku až k roku 2012. A zjistil, že tam po celou 
dobu od vrcholů „třetí vlny demokratizace“ existovaly maskované účty 
Kremlu. Už v době, kdy se první vlny protestů valily Brazílií, Venezue-
lou a Španělskem, Kreml experimentoval s možností do nich proniknout 
a zneužít jich zevnitř. V roce 2012 neprováděly účty kremelských „lou-
tek“ nic okázalého, jen se online „usadily“, budovaly si cestičky a snažily 
se proniknout do digitálních sítí revolucionářů. Když se Bastos prokopal 
hlouběji, zjistil, že některé z těchto účtů byly vytvořeny už v roce 2009. 
Otázkou ovšem je, zda tyto účty vytvořila IRA, nebo zda to nebyly sku-
tečné účty, které ruská agentura později zneužila.

Bastos si vzpomněl na přednášku, kterou měl na Vysoké škole eko-
nomické v Petrohradě v roce 2013. Hovořil o tom, jak dosáhnout vlivu 
v digitálních protestních hnutích nikoli přes hrstku silných a vlivných in-
fluencerů a spoustu jejich followerů, ale prostřednictvím mnoha jednot-
livců, kteří neustále komunikovali. Jeho publikum se obvykle skládalo 
z netrpělivých akademiků nebo bohatých hipsterských studentů, kteří 
mu zřídkakdy věnovali pozornost. Tentokrát tam byl i někdo jiný: dva 
muži středního věku v oblecích, kteří na něj zírali, ani nepohnuli hlavou, 
lapali každé slovo jako nahrávací automaty a pečlivě si psali poznámky.

-----

A mezitím musel Srdja Popović ze západního Balkánu sledovat, jak se 
jeho taktiky využívá proti jeho vlastním ideálům – jako v nějakém blu-
dišti křivých zrcadel.

Když začaly (skutečné) protesty proti makedonskému prezidentovi 
a  Putinovu spojenci Nikolovi Gruevskému, lili protestující červenou 
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barvu do fontán poblíž místa, kde osobní strážce Gruevského zabil stu-
denta. Házeli kuličky s barvou na budovy zkorumpovaných státních in-
stitucí, které odposlouchávaly novináře a opoziční strany, takže centrum 
města začalo vypadat jako obrovský obraz Jacksona Pollocka. Pořádali 
noční shromáždění, nosili pochodně a na obličeji bílé masky, symboli-
zující falešnou tvář režimu. Potud Srdja.

Jenže pokaždé když opozice protestovala, nasadil režim vlastní kon-
tra-demonstranty. Ti na sobě měli stejné masky a nosili stejné pochodně, 
vyvažovali symbolem původní symboly protestů. Gruevski byl nakonec 
přehlasován, ale protesty naznačily, jak se dá parodovat taktika barev-
ných revolucí.

Jinou podobu měla v následujícím roce parodie v Černé Hoře, kde se 
černohorský oligarcha, který vydělal peníze v Rusku, skuteční ruští oli-
garchové a kremelské tajné služby pokusili zabránit vstupu Černé Hory 
do NATO.

„Nejprve sjednotili úplně rozdrobenou opozici kolem nejmenšího spo-
lečného jmenovatele – vládní korupce,“ říká Srdja a vypráví o vytvoření 
černohorské opoziční strany, která svedla dohromady srbské nacionalisty, 
pravoslavné křesťany a komunisty. „Rozšířili bojiště tím, že na ně přivedli 
mezinárodní hráče s ruskými penězi; potom se připravovali na vyhlášení 
volebního vítězství, a když volby prohráli, zahájili pouliční protesty.“

„To, co se stalo v Makedonii a v Černé Hoře, je jako opsané z mé knihy, 
ale obráceně, a ty nejdůležitější části chybějí,“ říká Srdja sedící před vel-
kou zaťatou pěstí, jež se stala symbolem všech protestů, které inspiroval, 
a kterou jeho stoupenci čmárali na zdi od Káhiry po Caracas. „Oni si my-
slí, že na vůli lidí nezáleží, že například vůbec nemusíte vyhrát volby, ale 
my jsme právě z té vůle udělali základ své strategie. Myslí si také, že k na-
hrazení nedostatku popularity můžete použít násilí, kdežto my víme, že 
nenásilná hnutí jsou úspěšnější.“

Po celou dobu těchto turbulencí, kdy byl zpochybňován cíl „vln de-
mokratizace“, neztrácel Srdja dech. Každý, kdo měl to štěstí účastnit se 
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některého z jeho workshopů, zažil pocit, že změna čeká hned za rohem. 
Časem se ovšem některé přednášky změnily. Srdja někdy zjišťuje, že ne-
učí své studenty ani tak to, jak svrhnout autoritářské režimy, ale to, jak 
bránit demokracii. Stále častěji mají o jeho práci zájem v zemích, kde byla 
demokracie považovaná za neotřesitelnou.

„Jaký je nejmenší společný jmenovatel vašich institucí? Které z nich 
můžete spojit do koalice na obranu? Jsou to soudy? Média?“ ptá se.

Při naší rozmluvě dá na jediný moment najevo rozčarování: když ozna-
čím to, co dělá, za „techniku“, za „model“.

„To není model. To není technika… Učíme lidi dovednostem. Učíme 
je, jak mají hrát na kytaru, ne co mají hrát… To je velký rozdíl mezi námi 
a jimi. Oni si myslí, že mohou lidi používat jako loutky. Že můžeš revo-
luci exportovat a importovat. My lidi školíme, aby sami převzali moc.“

Nemohu se ubránit úvaze – ale co když ti „lidé“, kteří chtějí převzít 
moc, ji chtějí, aby zneužili jiné lidi?

KANÁL DISCORD

Kanál Discord je uzavřená internetová síť, kterou obvykle používají fana-
tici počítačových her, ale začíná být stále populárnější mezi krajně pravi-
covými skupinami jako místo, kde se online scházejí a plánují digitální vli-
vové kampaně. Skupiny jsou soukromé – abyste získali přístup do skupiny 
Infokrieg, možná po vás budou chtít, abyste si napřed vytvořili avatara se 
zájmem o filozofii Friedricha Nietzscheho, a možná strávíte nějaký čas vy-
tvářením svého alter ega, které pravidelně sdílí články o migraci a sociální 
soudržnosti. Jakmile budete v Infokriegu, budete si moci stáhnout „Ma-
nuál informační války“, kde vám bude přidělen status podle toho, kolik 
účtů vás sleduje: dvacet pět až sto z vás udělá „Barona“, víc než 10 000 
znamená, že jste „Influencer-Übermensch“. Dále se dočtete o různých 
technikách kampaní: jak online koordinovat zesměšňování „mainstrea-
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mových“ novinářů (to je známo jako „odstřelovací mise“), jak uveřej-
ňovat sprosté komentáře na facebookových stránkách politiků a pláno-
vat odmítavé kampaně na YouTube, kde „hlasujete proti“ videím svých 
protivníků. Dostanete-li se do online „leteckého souboje“ s nepřítelem, 
„Manuál informační války“ vás například informuje, že když v debatě ne-
můžete vyhrát, postnete hashtag #Air Support, #Vzdušná podpora, a při-
jdou vám na pomoc další členové Infokriegu a zaplaví konverzaci svými 
posměšnými komentáři.21

Infokrieg má také vlastní továrnu na memy, která aktivistům obstará 
obrázky, u nichž oni vlastními slovy změní význam. Například na jednom 
memu vytvořeném Infokriegem je procítěná kresba šťastné americké ro-
diny, jako vystřižená z inzerátu z padesátých let, přes kterou jsou vytiš-
těna slova „Pravicoví extremisté“: má to naznačit, že tradiční způsoby ži-
vota jsou vytlačovány na okraj.

Na Infokriegu mě však upoutal jazyk, jakým mluví někteří jeho čle-
nové. „Nepoužívejte žádné nacionálněsocialistické memy. Soustřeďte se 
na témata s nejmenším společným jmenovatelem: masová migrace, isla-
mizace, identita, svoboda, tradice.“ „Nejmenší společný jmenovatel“ je 
přece pojem přímo převzatý ze Srdjovy učebnice.

Infokrieg vytvořili členové hnutí „Generation Identitaire“. Martin 
Sellner, vůdce Identitárního hnutí Rakouska, je možná jeho nejvýznam-
nější osobou a  intelektuálním vůdcem. Je zastáncem kulturně homo-
genní Evropy a „remigrace“ muslimů: jakýsi jemnější a poklidný způsob, 
jak dosáhnout cíle, jenž není nepodobný etnickým čistkám, jaké prová-
děl Milošević.

Sellner je možná nejznámější kvůli senzaci, kterou vyvolal pod hes-
lem „Defend Europe“ (Braňte Evropu): pronajal si loď, která se plavila 
po Středozemním moři a bránila humanitárním organizacím v pomoci 
migrantům při nebezpečném překonávání moře ze severní Afriky do Ev-
ropy. Byl mu zakázán vstup do Spojeného království, protože „nenapo-
máhá obecnému dobru“.22
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Když jsme spolu skrze videokonferenci mluvili, řekl mi Sellner – v brý-
lích s černými obroučkami vypadal spíš jako student filozofie než jako 
skinhead – že na něj Popović měl obrovský vliv. Vypadalo to, že na něj 
udělalo velký dojem, když jsem mu řekl, že Srdju znám, a že jsem dokonce 
navštívil jeden jeho workshop.

Sellner tvrdil, že nám vládne „měkké autoritářství“, které uvaluje tabu 
na diskusi o imigraci – takové obvinění se mi zdálo absurdní, poněvadž 
jsem seděl v Londýně, kde jsou nejprodávanější noviny postavené na pro-
tiimigračních příbězích.

Sellerova práce by se dala analyzovat prizmatem strategií CANVASu. 
Jasně popsal „změnu, jakou chce vidět“ (kulturně homogenní Evropu). 
V migraci našel „nejmenší společný jmenovatel“, jenž mohl sjednotit ne-
sourodé zájmy. Když dva odborníci na oblast digitálního růstu pravico-
vých nacionalistických hnutí, Julia Ebnerová a Jacob Davey, analyzovali 
pohnutky různých skupin, které podpořily Sellnerův husarský kousek 
s lodí „Defend Europe“, zjistili, že se v nich sdružují ti, kteří jsou proti 
muslimům a proti levičákům, lidé, kteří mají strach z terorismu, a ti, kteří 
se obávají vysídlení bílých z Evropy; obecně jsou to „protisystémové“ sku-
piny a zastánci konspiračních teorií.23 Sellner také disponuje tím, čemu 
Srdja říká „rozšířené bojiště“, představuje mezinárodní síť sil. Navázal 
spojenectví s britskými protimuslimskými aktivisty, pravidelně vystupuje 
v ruských státních médiích. Jeho přítelkyně je přední postavou krajně pra-
vicové scény v USA – to je něco jako spojení královských rodin. Téměř 
polovina podpory pro „Defend Europe“ pochází z USA. A navíc mají 
volební strategii: kampaň Infokrieg podporovala v Německu stranu Al-
ternative für Deutschand, která ovládla sociální sítě bouří na Twitteru 
a v roce 2017 se poprvé dostala do německého parlamentu.

Po našem videorozhovoru mi Sellner poslal zprávu. Stálo v ní: „Po-
zdravuj Popoviće ;)“
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Esfir zavěsila Lině do ušních lalůčků své nejcennější diamantové náušnice 
a potom někdo – Lina sotva zaregistrovala kdo – vzal cigaretu, klepl si po-
pel na prsty a pomazal jím náušnice, aby se tolik neleskly: „Kdyby se celníci 
ptali, řekni, že je to jenom sklo.“

Byli jsme na letišti. Dav lidí se s námi přišel navždy rozloučit. Pokud 
někdo něco věděl, pak to, že už nikdy nemáme vidět své rodiče, sestry, bra-
try a nejlepší přátele, ani nic z toho, co jsme znali jako domov. Všechno, co 
se mým rodičům mohlo hodit, se vešlo do plátěných pytlů s kilogramy lát-
kových plenek (jednorázové v SSSR nebyly). Měli jste povoleno 90 dolarů 
v hotovosti a to bylo všechno. Vaše sovětské občanství bylo zrušeno. Byli jste 
bez státní příslušnosti. Na hranicích vás prohledali. Matka mě k sobě tiskla 
tak pevně, že když si svlékla blůzu, měla na prsou otisk mého obličeje.

„V listopadu 1977 udělil major MELGUNOV POMERANCEVOVI 
oficiální výstrahu. V protokolu bylo uvedeno šíření pomlouvačných smyšle-
nek, pravidelný poslech zahraničního rozhlasu a styky s cizinci. Ve stejném 
měsíci major KGB A. L. IZORGIN doporučil POMERANCEVOVI, aby 
emigroval.“

Igor měl v mnoha ohledech štěstí. Zdánlivě měl na vybranou. Major 
mu dal jasně na srozuměnou, že pokud zůstane, čeká ho plných sedm a pět. 
Kdyby hodlal být ukrajinsky píšícím básníkem, neprodleně ho zavřou. Re-
prese na Ukrajině se soustředily na vyhlazení jakýchkoliv známek nezávislé 
ukrajinské kultury vybočujících z kulturního chlívku státně sankcionova-
ného „ukrajinství“. Igor však psal rusky, jazykem kolonizátora. Publiko-
val v prestižním moskevském literárním časopise Smena, který měl přes mi-
lion čtenářů. Kdyby z něj byl vyhozen, existovala naděje, že z toho v Moskvě 
vznikne rozruch, a pak bude všechno záviset na západních „hlasech“, které 
se ozvou na mezinárodních konferencích. Obvinění proti němu nevedla 
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v Moskvě, kde byly mravy volnější – částečně i díky přítomnosti zahranič-
ních novinářů, schopných dělat z disidentů hvězdy a světce (nebo o nich as-
poň napsat sloupek) – ani k zatčení.

Sovětský svaz byl přece jen stále ještě v pohybu, který se vydával za cestu 
k utopii. Nevypadalo by nejlépe, kdyby povyšovali menší básníky na vězně 
svědomí za to, že jen četli knihy. V roce 1977 napsal nejslavnější sovětský 
disident, fyzik Andrej Sacharov, americkému prezidentovi Jimmymu Car-
terovi dopis na podporu politických vězňů, a ten otiskly New York Times:

Vážený pane Cartere, je velmi důležité bránit ty, kteří trpí kvůli 
svému nenásilnému boji za otevřenost, za spravedlnost, za pošla-
pávaná práva […] je naší i vaší povinností za ně bojovat. Myslím, že 
na tomto boji závisí mnohé – důvěra mezi lidmi, důvěra ve vznešené 
sliby a v konečném důsledku – mezinárodní bezpečnost.24

Sacharov připojil seznam jmen, která chtěl, aby Carter připomněl svým 
sovětským protějškům. Nešlo o prázdné výzvy. Od té doby, co Sovětský svaz 
v roce 1975 podepsal Helsinské dohody slibující respektovat „lidská práva“ 
a „základní svobody“, američtí lídři na summitech pokaždé mluvili o pro-
blému politických vězňů. Někdy se jim dokonce podařilo dosáhnout toho, že 
byl někdo propuštěn. A přinejmenším to Sovětský svaz uvádělo do rozpaků 
a Američanům poskytovalo pocit nadřazenosti.

V polovině sedmdesátých let se politbyro rozhodlo, že emigrace bude často 
elegantnější způsob, jak se nepohodlných disidentů zbavit, než je prostě mlá-
tit. Podle některých propočtů to bylo také výnosnější.

Igor a Lina vnímali, že čelí děsivým rozhodnutím o svobodě, rodině 
a literatuře, ale o našich osudech rozhodovaly také bojové hlavice a úroda 
pšenice. Technicky nám bylo dovoleno odjet na „židovské vízum“, jehož udě-
lování podle některých zdrojů kolísalo v závislosti na množství obilí, které 
mohl SSSR vyvézt do USA. V roce 1976 bylo vydáno 17 000 „židovských 
víz“. V roce 1978, když USA a SSSR vyjednaly smlouvu o omezení jader-
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ných zbraní SALT, která obsahovala i snadnější vývoz obilí, vzrostl tento 
počet na 29 000. A my jsme byli tři z těch 29 000.25

Vízum vám umožňovalo vycestovat do Vídně, odkud jste si museli vy-
brat konečný cíl: buď USA, nebo Izrael. Moji rodiče nestáli ani o jedno. 
Chtěli zůstat v Evropě.

-----

Milý Marku,
byli jste se s námi rozloučit na letišti a na celnici. Chci Ti napsat, co se 
dělo dál. Na celnici nám udělali prohlídku. Nesl jsem všechny naše ob-
rovské plátěné tašky a Lina měla v náručí Peťku. Brzy jsem byl zpocený 
a chtěl jsem se napít. Ve druhém poschodí byl automat se šumivou mi-
nerálkou, ale já jsem u sebe neměl ani jednu sovětskou kopejku, abych ji 
vhodil do štěrbiny. Marku, kdybys někdy emigroval, vezmi si nějaké so-
větské drobné. Je to nezákonné, ale budou se ti hodit.

Potom jsi viděl mou ruku, jak ti mává z okna autobusu, ale neviděl jsi, 
že pláču. Svá sedadla jsme našli v zadní části letadla. Když letadlo vzlétlo, 
začaly letušky roznášet snídani. Zacházeli s námi jako s cizinci. Dokonce 
nám servírovali víno. Za půl hodiny se však letadlo začalo třást jako pod-
zimní list: vletěli jsme do bouřky. Na tváře nám cákala voda. V kabině 
sněžilo. Pak anglicky oznámili, že nouzově přistaneme v Minsku, v so-
větském Bělorusku. Sotva jsem měl čas říct Lině, aby si zapnula bezpeč-
nostní pás. „Jsem nervózní,“ řekla mi. Peťka jí spal na klíně. Kroupy létaly 
ze všech stran, z nějakého důvodu shora i zdola. Dal jsem si jednu ruku 
nad hlavu a druhou kolem obličeje svého syna. Kola narazila do přistávací 
dráhy v Minsku a s velkým trhnutím se vzpříčila, letadlo klouzalo dalších 
sto metrů po břiše a sráželo boudy a vlajky.

Na letišti nás dovedli k místnosti pro „matky a děti“. Lina plakala a ne-
chtěla tam jít; postrčil jsem ji dopředu loktem a vyznělo to trochu hrubě, 
takže plakala ještě víc. Byli jsme odděleni od ostatních pasažérů. „Hlavně 
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nemít strach,“ řekl jsem si. „Máme zahraniční víza. Zbavili nás sovětského 
občanství. Jsme teď cizinci, a to je ono.“ Když jsme vešli do místnosti, byl 
tam zády k nám nějaký muž v obleku. Z nějakého důvodu jsem na něj an-
glicky zavolal: „Good day!“ Nevěnoval tomu pozornost a začal telefono-
vat. Slyšel jsem, jak říká jména našich vyšetřovatelů KGB z Kyjeva: Vilen 
Pavlovič, Valerij Nikolajevič. Potom zmínil běloruské město Bobrujsk. 
Večer nás odvedli. Šli jsme k dodávce: já v mokré košili, Lina s obličejem 
rozmazaným a opuchlým pláčem a se spícím chlapcem v náručí. „Aspoň 
nemusím nosit ty tašky,“ pomyslel jsem si. „Tak nás odvezou do Bobruj-
sku. Oni tam už budou. Vilen bude pryč s nějakou ženskou. Valerij bude 
řešit šachové úlohy, mat ve čtvrtém tahu, bude si perem klepat na horní 
zuby žluté od nikotinu, mžourat…“

Naše dodávka rachotila po hrubých silnicích a my jsme byli vzadu na-
mačkaní do mokrého slaného klubka.

Do Bobrujsku jsme dorazili v noci. V Bobrujsku nás popravila po-
pravčí četa.

Igor

-----

Tento scénář noční můry Igor napsal několik týdnů po příjezdu do Vídně – 
byl to způsob, jak vylíčit strach, který cítil během letu. Po celé první týdny 
a měsíce na Západě Igor stále instinktivně čekal na cvaknutí odposlechu 
KGB v telefonu, na zaklepání na dveře.

První, co Linu po přistání uhodilo do očí, byly barvy: skoro ji oslepila 
sytá žluť banánů, zářivé pomeranče. Jakmile se dokázala soustředit na Ví-
deň kolem sebe, znovu získala pocit řádu: architektura se svými secesními 
kudrlinkemi byla konejšivě podobná jako v Černovicích a v Kyjevě. Pak jí 
zase otřásl pohled na tolik handicapovaných lidí na ulicích: starci na inva-
lidních vozících, skupiny dětí s Downovým syndromem. Snažila se o nějaké 
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vysvětlení. „Je to nějaký trest za to, co dělali za války?“ vyhrkla na Igora, 
i když si uvědomovala, jak je to nesmyslné. Pak pochopila: v utopii Sovět-
ského svazu byli zdravotně postižení pod zámkem, ve hrůzostrašných do-
mech daleko od města, anebo uvěznění v bytech – byli zcenzurováni.

Pronajali jsme si pokoje v koleji vídeňské konzervatoře, takže všechny 
ty první dojmy, pomeranče, děti s Downovým syndromem a secesní štu-
kové víry, propojovaly zvuky strun, trumpet a klavíru, ladících a cvičících 
stupnice, hluk nesouladu, který se někdy náhle proměnil v harmonii. Do 
této kakofonie vjel veliký jasně modrý Mercedes, z něhož vystoupila vysoká 
žena se známým obličejem. Byla to Anneliese a byla tu, aby nás provázela.

Anneliese byla německá učitelka. Navštívila Kyjev a seznámila se s Igo-
rem a Linou. Přijela do SSSR jako zvědavá turistka a odjížděla odhodlaná 
pomáhat přátelům disidentům, které tam poznala. Teď měla v plánu dostat 
nás z Rakouska do Německa. Strávila s jedním svým žákem z posledního 
ročníku Haroldem celé dny hledáním hustého lesa na hranici a zmapovali 
nejrychlejší cestu, jak ho projít pěšky: zvládli to za půl hodiny rychlé chůze.

Odvezli modrý Mercedes k hranici a Anneliese nás zavedla do lesa, 
zatímco Harold nám jel naproti na druhou stranu. Lina mě uklidňo-
vala, abych byl zticha. Zůstal jsem neobyčejně klidný. Nebyla tam stezka 
a všichni měli brzy promočené nohy, cesta, která mělo trvat půl hodiny, se 
protáhla na víc než šedesát minut. Každá prasklá větvička vyvolávala ná-
valy strachu. Anneliese ztratila cestu, ale Igor i Lina vytrvale předstírali, 
že věří, že ví, co dělá. Ona také riskovala: kdyby ji chytili, jak nás převádí 
přes hranici, přinejmenším by přišla o práci. Věděla však, jak zoufale chtěl 
Igor zůstat blíž ke Kyjevu, Oděse a Černovicím, které zase viděl jako sou-
část větší Evropy.

Pak, právě když už jim docházely síly, se vynořili na druhé straně u dál-
nice a  modrý Mercedes je vezl dál do západního Německa, kolem ves-
nic, přes tmavé lesy a kolem zámků podél širokého zatáčejícího se Rýna do 
Anneliesiny rodné vesnice Lahnstein. Tam vzala Anneliese Igora na poli-
cejní stanici a on požádal o politický azyl. Kdyby se policista zeptal, jak se 
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do Německa dostali, mohla mít Anneliese problémy. Policista si ale pro-
hlédl mého otce od hlavy až k patě, podíval se na Anneliese a vůbec na nic 
se neptal. V roce 1978 západní Němci potěšeně vítali politické uprchlíky 
z východního bloku: dokazovalo to, že je jejich systém lepší než východoně-
mecký komunismus. Udělení azylu trvalo rok, ale mezitím jsme dostali 
byt v Adolfstrasse.

V rámci žádosti o azyl byl Igor „pozván“ do hlavního města spolkové 
země, aby ho prošetřily německé a francouzské tajné služby. Měly ověřit, 
zda není špion. Dva mladí, zdvořilí a usměvaví úředníci se ho ptali, co dě-
lal, kde studoval, co napsal. Odpověděl a čekal, že ho začnou pořádně ždí-
mat. Když se nic nedělo, začal mít strach: Evropané tedy byli tak naivní, 
že je KGB mohla převálcovat. Proč se ho nesnažili vyslechnout pořádně?

Potom ho požádali o rozhovor také Američané. Tentokrát to bylo napí-
navější: musel dorazit do nenápadné kanceláře bez označení, kde na něj če-
kali dva nakrátko ostříhaní muži. Američané se pokoušeli Igora nachytat: 
kolik bylo schodišť tam, kde jste pracoval? Kolik poschodí? Co jste tam viděl 
z okna? Igorovi se ulevilo. Aspoň někdo ho pořádně vyslýchal. Znělo to do-
konce, jako by měli v Kyjevě své lidi, kteří mohli znovu ověřit, co jim řekl. 
Možná měl Západ přece jen nějakou naději. Nakrátko ostříhaní muži se 
ho ptali, zda jim může něco povědět o své vojenské službě, velikosti a umís-
tění jednotky. Řekl jim, že složil čestnou vojenskou přísahu, že taková ta-
jemství nesdělí. Američané byli sami z bezpečnostních služeb a nad tímto 
postojem uctivě pokývali hlavami.

V Lahnsteinu Igor poprvé ve své dospělosti pocítil, že nedokáže psát poe-
zii. Nemohl přestat myslet na přátele, které v Sovětském svazu nechal. Ně-
kteří byli zavření v posledních táborech pro politické vězně v Mordvinsku 
a v Permu. Demonstroval před sovětským konzulátem s plakáty požadu-
jícími jejich propuštění. Psal eseje, jimiž se snažil evokovat svět, který opus-
til, přiblížit dramata Ukrajiny, tak často přehlížená západními čtenáři, 
kteří znali jen Moskvu a Petrohrad. „Mám vlast,“ psal, „a zůstane ve mně 
navždy. Jsme neoddělitelní jako oko a slza.“
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Popsal, jak byli všichni otřeseni sovětskou invazí do Prahy v roce 1968, 
jak si každý z nich pamatuje, kde toho dne byl. Psal o literárním teoreti-
kovi, který byl odsouzen na sedm let, a za tu dobu viděl svou ženu přesně 
sedmkrát; přesto jí pořád psal bez známky trpkosti, jen ji požádal, aby mu 
poslala nové výtisky Bachtina. Igor psal o kamarádech, kteří se probudili, 
přečetli si ranní noviny a zjistili, že jsou tématem článku a že prý spáchali 
nějaký strašný zločin. O skladateli, který se dozvěděl, že „přímo uprostřed 
Kyjeva před mnoha svědky zbil stavebního dělníka“. Přestože „dělník“ ne-
existoval, byl trest velice reálný. Židovský aktivista se dozvěděl, že surově 
zbil učitelku z mateřské školky. Zjistil, že zašel tak daleko, že jí zlomil nohu, 
když šla domů a nesla dort. I když jeho přátelé prošli všechny mateřské 
školky v Kyjevě, žádnou učitelku se zlomenou nohou nenašli.

Igorovy rozhořčené texty byly prosty projevů cynismu, s nimiž se na Zá-
padě setkal. Jeden německý novinář mu řekl, že „pravda musí být někde 
mezi Souostrovím Gulag a oficiálními sovětskými prohlášeními“. Nebo se 
Igor snažil přesvědčit redaktora novin, aby napsal o jeho příteli Pjotru Vin-
covi, který čelí dalšímu trestu odnětí svobody, přičemž si ještě neodpykal ten 
první. Redaktor jen zívl a odpověděl: „To je staré a nudné téma. Chce Rus 
[tj. Igor] peníze?“ Copak si ten redaktor neuvědomil, že jeden článek v jeho 
novinách může změnit rozsudek? Copak si ten novinář neuvědomoval, že 
mezi pravdou a lží není žádné „uprostřed“?

„Vás, disidenty, tady nikdo nepotřebuje,“ řekl Igorovi starší ruský exu-
lant; myslel tím, že celý ten podnik s „právy“ na Západě ve skutečnosti ni-
koho nezajímá, tak proč s tím vůbec obtěžuje? „Kdo byl konformista doma, 
je konformista i tady,“ napsal Igor. „Jsem si jist, že ten člověk, který mi to 
říkal, žil v SSSR, jako by nevěděl o tisících vězňů v politických táborech 
v Mordvinsku nebo v Permu, nebo se o to nestaral. Jeho slova, to byla jen 
výmluva, lež. Existují tu lidé, kteří o to mají zájem.“

Igorovy eseje vycházely v malých literárních časopisech s nízkým ná-
kladem, které však byly vlivné, jak to u teorie bývá, protože mířily na kul-
turní elitu. Igorův esej „Právo číst“ vyšel v Partisan Review; o desítky let 
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později se ukázalo, že časopisu pomáhala přežít CIA, která skupovala vý-
tisky, když byl prodej nízký. Encounter měl kvůli financování od CIA 
skandál už v roce 1967.26

Studená válka měla i kulturní frontu a do té byl Igor rychle vtažen. 
V roce 1980 ho pozvali do Londýna na pohovor do ruské redakce BBC, při 
němž ho prověřoval – stejně jako při všech takových pohovorech – příslušník 
MI5. Sama MI5 takovou prověrku nikdy nevyžadovala – v BBC nikdo ni-
kdy neznal žádné utajované informace – požádala o ni sama BBC. Kdyby 
si britská vláda někdy stěžovala, že byla BBC vůči zemi nějak neloajální, 
mohla společnost uvést, že její zaměstnanci byli předem prověřeni. Prověrka 
se netýkala jen cizinců, absolvovalo ji mnoho zaměstnanců společnosti.27

Existovaly rovněž bezpečnostní důvody. V roce 1978 šel jeden z členů 
bulharské redakce BBC Georgi Markov do práce přes most Waterloo a ucítil 
bodnutí pod kolenem. Ohlédl se a viděl, jak kolem něj prošel muž s deštní-
kem. Když dalšího dne umíral, došlo mu, že do něj byl ricinový jed vstřík-
nut bodnutím oním deštníkem. Později se ukázalo, že atentát provedla 
bulharská tajná služba, přičemž ricin dodala továrna na jedy KGB ne-
daleko Moskvy.28

Igor prošel písemným testem i prověrkou. Přestěhovali jsme se do Lon-
dýna. Vešli jsme se do nízké kvóty povolených sovětských uprchlíků – Britové 
udíleli jen hrstku vstupních víz uprchlíkům, kteří nepřicházeli z hranic je-
jich bývalého impéria. My jsme však byli naverbováni pro účely studené 
války.



93

Třetí část:

Nejúžasnější 
blitzkrieg  

informační války 
v dějinách

Vyprávění o studené válce dnes nahradila diskuse o  informační 
válce. Mám plnou kancelář tlustých zpráv a dokumentů jako „Kre-
melská zbrojnice falšování“ nebo „Digitální Maginotova linie“. Já 
sám jsem psal o „užívání informací jako zbraní“ a způsobech, „jak 
vyhrát informační válku“, kde jsem analyzoval, jak Kreml v sou-
sedních zemích používá média.

Při výzkumu jsem narazil na příručku jménem Informačně-psy-
chologické válečné operace: Stručná encyklopedie a příručka (vy-
dání z roku 2011, autoři Veprinceva a kol., v Moskvě vydalo nakla-
datelství Hotline-Telecom, online se prodává za 348 rublů). Kniha 
je určena „studentům, politickým technologům, státním bezpeč-
nostním službám a státním zaměstnancům“ – jakási uživatelská 
příručka pro nižší bojovníky v informační válce. Naznačuje se tam, 
že nasazení informačních zbraní na své cíle „působí jako nevidi-
telné záření“. „Obyvatelstvo ani netuší, že na ně něco působí. Stát 
tudíž nezapíná své sebeobranné mechanismy.“ 

Zdálo se, že encyklopedie bere myšlenku informační války jako 
něco, co přesahuje pouhé kybernetické a mediální kampaně, jak 
jsem si ji vykládal já, a týká se něčeho širšího. A čím hlouběji jsem se 
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nořil do ruské literatury o „informační válce“, tím víc to vypadalo, 
že nejde jen o nástroj zahraniční politiky, ale že je to také kvazi- 
-ideologie, světonázor. Jak se pak liší od studené války – a jak v ní 
člověk vyhrává nebo prohrává?
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OPERACE PERESTROJKA

Na konci 90. let a v první dekádě 21. století se myšlenkou informační 
války obsesivně zabývali ruští geopolitičtí analytici, kteří se snažili poro-
zumět historii, a pádu Sovětského svazu zvláště. Agenti tajných služeb 
chtěli přesvědčit akademiky, že se sovětské impérium nezhroutilo kvůli 
své chabé hospodářské politice, porušování lidských práv a lžím, ale kvůli 
„informačním virům“, které rozšířily západní bezpečnostní služby pro-
střednictvím ideových trojských koní, jako jsou svoboda slova a ekono-
mická reforma (operace Perestrojka).1 Na šíření těchto „virů“ dohlíželi 
údajní tajní agenti uvnitř sovětského establishmentu, kteří se vydávali za 
tzv. modernizátory a spojili se s pátou kolonou antisovětských disidentů, 
řízených Washingtonem.

Takové teorie dlouho nepatřily do ruského mainstreamu. Když však 
Kreml hledal způsoby, jak vysvětlit barevné revoluce a růst domácí ne-
spokojenosti, která v letech 2011 a 2012 vygradovala ve statisícových pro-
testech proti vládě Vladimira Putina, začali tuto filozofii všudypřítomné 
informační války stále víc hlásat mluvící hlavy v televizi a různí spin dok-
toři. A dnes tedy prý Západ vede proti Rusku informační válku a vyna-
lézavě přitom využívá BBC, lidskoprávních neziskových organizací, fact-
-checkerů a protikorupčních investigací.

Jedním z nejhlasitějších veřejných propagátorů informační války je 
Igor Ašmanov,2 častý host televizních a  rozhlasových debat. „Pád So-
větského svazu, Jugoslávie, Irák… zažili jsme mnoho informačních vá-
lek,“ prohlašoval Ašmanov v jednom z mnoha rozhovorů.3 Ruským zá-
konodárcům také tvrdil, že Google, Facebook a Twitter jsou ideologické 
zbraně, cílící na Rusko.4

Jenže Ašmanov není žádný trouba. Je jedním z otců ruského inter-
netu, bývalým šéfem druhého největšího vyhledavače v zemi. Navštívil 
jsem jeho high-tech kancelář v Moskvě: na stole byly hromady ovoce, datlí 
a ořechů – klidně jsem mohl být v Palo Alto nebo v Berlíně. Ašmanov by 
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ve svých sportovních šatech a v brýlích s drátěnými obroučkami zapadl 
do každého technologického setkání.

Ašmanovovým velkým ideálem je „internetová suverenita“: vládní 
kontrola toho, jaké informace se dostávají k občanům. Čína je se svým fi-
rewallem a cenzurou na cestě k dosažení tohoto ideálu a Západ se jej snaží 
podrývat diskusemi o „svobodě projevu“. Informační suverenity, tvrdí 
Ašmanov, nelze dosáhnout bez ideologie, jež by obhájila vaše zdůvod-
nění toho, proč některé proudy informací necháváte projít a jiné nikoliv.5

„Jestliže máte importovanou ideologii… jako je tomu u liberalismu, 
pokaždé hrajete podle cizích pravidel, která nastavuje někdo jiný. Vždycky 
můžete být obviňováni, že porušujete demokratická pravidla… Ideologie 
by měla vznikat uvnitř země, stejně jako operační systémy, rakety, inzulín 
a obilí. Měla by ji podporovat a bránit informační suverenita.“6

V tomto pohledu na svět informace předcházejí podstatě. Napřed 
máte cíl informační války a potom vytvoříte ideologii, která tomu odpo-
vídá. Není podstatné, zda je ideologie dobrá, nebo špatná, jde jen o tak-
tiku. Místo střetu idejí, který vedl ke studené válce, informační válka nyní 
vyžaduje tvorbu ideologií.

Podle Ašmanova není vůbec těžké najít spoustu případů, kdy USA 
jednaly pokrytecky, když došlo na svobodu a lidská práva: podporovaly 
jejich prosazování u protivníků a ignorovaly jejich porušování u spojenců. 
Diplomaticky řečeno, hodnoty a zájmy se vždycky neshodují. Na druhé 
straně – dokud USA při prosazování svého obrazu v zahraničí předstí-
rají, že v něco věří, musí taky občas konat.

Jak vysvětluje profesorka Oxfordské univerzity Rosemary Footová, 
kořeny amerického narativu svobody lze v zahraniční politice vysledo-
vat v projevu prezidenta Franklina Delano Roosevelta „Čtyři svobody“ 
z roku 1941, ve kterém volal po svobodě projevu a vyznání a svobodě od 
strachu, v nichž viděl základ demokratického světa. Jednoznačnost to-
hoto prohlášení předpokládala, že politika a praxe těmto slibům musely 
aspoň vágně dostát.
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Velvyslanectví USA v Moskvě zdůraznilo již v roce 1949, že „černošská 
otázka“ je „zásadní sovětské propagandistické téma“, s nímž je nutno kvůli 
zahraniční politice USA bojovat doma.7 V padesátých letech proto mohlo 
americké ministerstvo spravedlnosti tvrdit, že je desegregace v USA důle-
žitá, protože to pomůže prosazovat mezinárodní obraz země jako bašty 
svobody. Na začátku sedmdesátých let, po válce ve Vietnamu, americké 
podpoře převratu v Chile a intervenci USA v Dominikánské republice, 
proběhla v Kongresu slyšení o porušování lidských práv v těchto zemích. 
Výsledná zpráva zřizovala na ministerstvu zahraničí úřad pro lidská práva, 
jehož cílem bylo přiblížit rétoriku svobody a lidských práv reálné politice.

Mezitím mohli disidenti v Sovětském svazu využívat Helsinských do-
hod k požadavkům, aby režim „dodržoval vlastní zákony“ – snažili se ho 
aspoň zahanbit na mezinárodní scéně.

Byla to malá vítězství na velkém bojišti hrůz studené války – představa, 
že dějiny určuje informační válka, však likviduje i tyto úspěchy, protože 
pokrytectví nenahrazuje ničím lepším, ale světem, v němž žádné hodnoty 
neexistují. V této vizi se z veškerých informací stávají pouze prostředky 
pro vojenské plánovače určené k podkopání nepřítele, nástroje k rozvra-
cení, průtahům, matení a subverzi. Prostor pro argumenty neexistuje, 
ideály jsou samy o sobě nepodstatné.

Nacházíme se tak v obtížné situaci. Kognitivní lingvista George La-
koff v knize Don’t Think of an Elephant (Nemyslete na slona) definuje 
vítězství a prohry v politice jako rámce řešení, která vedou k vašim cílům. 
Formulovat argument znamená zvítězit. Pokud někomu řeknete, aby ne-
myslel na slona, skončí to tím, že bude myslet na slona. „Jestliže negu-
jeme rámec, aktivujeme ho tím. […] vedete-li spor s druhou stranou, ne-
používejte jejího jazyka. Její jazyk stanoví rámec – a to nebude rámec, 
který chcete vy.“8

Viděl jsem to už na Filipínách, kde rappleři užívali Dutertův jazyk 
o „válce proti drogám“, což Dutertemu usnadnilo zahájit skutečné vraž-
dění. Vedoucí ruské mezinárodní televizní stanice Russia Today a zpra-
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vodajské agentury Sputnik si libují v jazyce informační války, dokonce 
za své služby vládě dostávají vojenská vyznamenání.9 Západní novináři 
a analytici včetně mě je pak za nástroje informační války označují. Ale 
nepodává jim vlastně člověk takovým označením ruku, nezařazuje je do 
obrazu, jaký potřebují, aby jim zajistil financování ze strany režimu, jenž 
chce všechno vidět prizmatem informační války? Neposiluje vlastně 
Kreml, když užívá jeho jazyk informační války? Nepředstavují ty neko-
nečné články, senátní slyšení a zasedání think tanků s hořkou kávou – 
pro mnohé jsem psal a účastnil se jich – riziko, že ten pojem ještě posílí, 
i když se ho snaží rozkrýt?

A dlouhodobé aspekty jdou ještě hlouběji. Vnímáme-li všechny in-
formace jako součást války, pak zanechme veškerých snů o globálním in-
formačním prostoru, kde myšlenky volně plynou a posilují vytouženou 
demokracii. Místo toho je nejlepší budoucností, v jakou lze doufat, „in-
formační mír“, v němž každá strana respektuje „informační suverenitu“ 
té druhé: oblíbená koncepce Moskvy i Pekingu a v zásadě krytí pro po-
sílení cenzury.

Bylo by ovšem hloupé kremelské informační operace jen ignorovat. 
Zablokování Estonska kombinací mediálního nátlaku a  hackerských 
útoků v roce 2007 bylo ukázkou, jak silný efekt tento mix může mít. Na 
Ukrajině pak tyto akce provázely skutečnou invazi.

Vojenští teoretici, novináři a úředníci se na nekonečných panelech 
think tanků ve Washingtonu, Londýně a Bruselu snažili pochopit ruský 
přístup k „válce“ a mezinárodnímu konfliktu. Někteří ji označovali za „pl-
nohodnotnou válku“, jiní za „nelineární válku“, další za „dvojznačnou“ či 
„válku v šedé zóně“.10 Ve východní Evropě vznikla státní výzkumná cen-
tra „hybridní války“, přičemž se zdá, že „hybridní“ je diplomatický způ-
sob, jak se vyhnout slovu „ruská“.

Existuje několik věcí, na nichž se hrstka expertů dokáže alespoň pří-
ležitostně shodnout. Zaprvé, že ruský přístup smazává hranice mezi vál-
kou a mírem a vede ke stavu trvalého konfliktu, který není ani úplně 
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rozpoutaný, ani úplně skončený. A v  takovémto konfliktu hrají právě 
informační kampaně mimořádně důležitou roli. Cíle ruské „války nové 
generace“ shrnul Jānis Bērziņš z lotyšské vojenské akademie jako posun 
od přímého zničení protivníka k jeho vnitřnímu rozkladu, od války kon-
venčních vojenských sil k akcím proměnlivých skupin. Posun od přímého 
střetu k nekontaktní válce, od fyzického prostředí k lidskému vědomí, 
od války ve stanoveném časovém období ke stavu trvalé války jako běžné 
součásti národního života.11

Staví nás to do paradoxní situace. Na jedné straně je potřeba rozpo-
znat a odhalit, jak Kreml vojensky využívá informace k matení, zastrašo-
vání, rozdělování a průtahům. Na druhé straně hrozí posilování kremel-
ského pohledu na svět už jen tím, že na něj reagujeme.

Nejintenzivněji se tento paradox projevuje na Ukrajině. Tam se kre-
melská válka nové generace nejen zkouší, ale šíří se odtud všeobecný po-
hled na svět jako na informační válku.

Jak tedy můžeme v informační válce zvítězit, když její nejnebezpeč-
nější součástí může být idea informační války samotné?

NEJÚŽASNĚJŠÍ BLITZKRIEG  
INFORMAČNÍ VÁLKY V DĚJINÁCH

Ať by si člověk o Teťjaně myslel cokoli, ze všeho nejméně by ho napadlo, 
že je voják. Jenže na začátku roku 2014, když vrcholila ukrajinská revo-
luce proti proruskému prezidentovi, mohla náhle Teťjana rozhodovat 
o životě a smrti. Seděla v pyžamu v bytě svého otce, měla ruku nad klá-
vesnicí a věděla, že stiskne-li jednu klávesu, může poslat mnoho velmi 
reálných lidí na velmi reálnou smrt, a stiskne-li jinou, může být ztracena 
revoluce i všechno, za co ona, její přátelé a mnoho dalších lidí bojovali.

Teťjana v té době spravovala facebookovou stránku Hromadského 
sektoru (Občanský sektor), jedné z hlavních opozičních skupin ukrajin-
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ské revoluce proti prezidentovi Viktoru Janukovyčovi a jeho podporo-
vatelům v Kremlu. Sdílela fotografie a videa, které přímo vycházely z fi-
lozofie Srdji Popoviće o nenásilné akci: fotka demonstranta hrajícího na 
ulici na klavír tváří v tvář řadám zásahových jednotek, snímky demon-
strantů, kteří nastavují zrcadla bezpečnostním silám, obrázek policisty 
v souboji s demonstrantem, přičemž policista drží zbraň a demonstrant 
„střílí“ znakem Facebooku – symbolicky vyjadřující, jak sociální sítě po-
silovaly protestující. Online aktivisté mohli zorganizovat všechno od lé-
kařské po právní pomoc, dokázali koordinovat milionové protesty a zís-
kávat od Ukrajinců v zahraničí prostředky na jídlo a přístřeší.

Teťjana řadu měsíců udržovala přítomnost protestů v online prostoru. 
Občanský sektor měl 45 000 followerů a na jejich události se hlásilo na 
150 000 účastníků – lidí, kteří nedůvěřovali politikům a věřili dobrovol-
níkům, jako byla Teťjana.

Teťjana se připojila k Občanskému sektoru, protože chtěla být sou-
částí historického momentu, něčeho, o  čem by mohla vyprávět svým 
budoucím dětem. Povstání se přezdívalo „Revoluce důstojnosti“. Za-
čalo, když prezident Janukovyč velice náhle upustil od dlouhotrvajícího 
slibu podepsat asociační dohodu s Evropskou unií, aby dostal od Kremlu 
půjčku ve výši 16 miliard dolarů. Poté, co Janukovyčova policie zbila pro-
testující studenty, se protesty rozrostly: symbolizovaly touhu mnohých 
lidí po méně zkorumpované vládě a spravedlivější společnosti spjaté se 
slovem „Evropa“. Jiné označení revoluce znělo „Euromajdan“ (Majdan 
bylo jméno náměstí, kde se protestující shromažďovali).

Teťjana na stránku sdílela texty, které zpracovávala pro své skutečné 
zaměstnání finanční novinářky. Řekla si, že nějak zůstane nad věcí. Roz-
hodně byla pro demokracii a lidská práva, ale nechtěla se nechat zatáh-
nout do dezinformací, nechtěla si ušpinit ruce.

Jedno ráno u ní došlo ke zlomu. Teťjana obvykle žila v Kyjevě, ale ten 
den byla náhodou ve svém domovském Luhansku, jednom z hlavních 
měst daleko na východě země – v Donbasu. Většina lidí tam sledovala 
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státní nebo ruskou televizi, které revoluci zobrazovaly jako neofašistické 
spiknutí organizované USA. Teťjana se tady o své práci pro Občanský 
sektor nikdy nezmiňovala.

Probudila se v devět ráno a zapnula počítač na živé přenosy z Majdanu. 
Zprvu si myslela, že na obrazovce omylem běží nějaký akční film – od-
střelovači kosili lidi, na ulicích byla krev. Pak zazvonil telefon: byli to ak-
tivisté z Majdanu. Slyšela, jak za nimi střílejí zbraně, za chvilku je slyšela 
hřmít i v živém přenosu v televizi.

„Dostaňte lidi na Majdan. Potřebujeme tady každého.“ 
Teťjana však zároveň viděla na Facebooku vyskakovat příspěvky lidí 

z náměstí, kteří všechny varovali, aby utekli a zachránili se. Aktivisté vo-
lali dál a žádali, aby těm, kdo ji sledují, říkala, aby přišli.

„Ale tam zabíjejí lidi,“ namítla.
„Když přijde víc lidí, odstřelovači přestanou střílet.“
„A co když nepřestanou?“
„Rozhodnutí je na tobě.“
Nebylo to poprvé, co zjistila, že její novinářský instinkt ve střetu s re-

voluční loajalitou převažuje. Několik týdnů předtím začali příslušníci na-
cionalistického Pravého sektoru s obličeji zakrytými kuklami házet upro-
střed vánice na policejní zásahové jednotky Molotovovy koktejly. Do té 
doby slyšel o Pravém sektoru jen málokdo. Bylo jich jen několik stovek, 
ale všechna ta publicita kolem jejich násilých akcí zveličila jejich vliv. Hlá-
sily se k nim teď i děti, které si chtěly užít trochu ultra násilí.

Teťjana neschvalovala násilí ani ideologii Pravého sektoru. Majdan byl 
plný různých „sektorů“, od neokozáků po neoanarchististy a neofašisty, 
a všichni se dokázali organizovat prostřednictvím internetu. Jejch ideo-
logie mohla být odlišná. Byli tam i kamarádi mých rodičů, kteří prošli 
hrůzami KGB. Ti v Majdanu viděli vzdálený ohlas svých vlastních bojů, 
nyní povýšený na úroveň masového protestu, o jakém se jim v roce 1978 
ani nesnilo. Majdan pro ně byl další etapou mnohem staršího boje proti 
„čekistům“ v Kremlu a jejich satrapům v Kyjevě. Teď už v ulicích nebyli 
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jen „svobodymilovní liberálové“, každý měl vlastní motivaci. Různé „sek-
tory“ neměly nic společného – až na to, že jejich příslušníci měli plné zuby 
Janukovyčovy korupce a příležitostné brutality, a nezdálo se jim správné 
napadat lidi, které mlátila stejná policie jako je.

Občanský sektor se rozhodl násilí Pravého sektoru ignorovat, ale 
Teťjana dnes ráno nemohla masakr na Majdanu přehlížet. V  jaké roli 
vlastně byla? Byla snad propagandistkou? Novinářkou? Podávala zprávy 
o válce, nebo v ní bojovala jako voják? Pokaždé když něco postujete nebo 
tweetujete, anebo když na to jen odpovídáte nebo zprávy přeposíláte, 
stáváte se malým propagandistickým nástrojem. V novém informačním 
proudu si musí každý najít vlastní meze. I Teťjana dospěla ke svým hra-
nicím. Odmítla davy povzbuzovat, aby se vydaly na Majdan. Prostě in-
formovala o tom, co se děje, a nechala lidi, aby si vytvořili názor sami.

Různí vůdci Občanského sektoru nicméně sami vyzývali, aby lidé na 
Majdan přišli. Za těch několik dnů zahynulo sto tři protestujících. Ale 
davy přicházely dál. Stále se tlačily vpřed, zaútočily na prezidentský palác. 
V regionech se místní rady začaly vyzbrojovat poté, co demonstranti na 
mnohé z nich zaútočili. Prezident Janukovyč uprchl do Ruska. Vůdcové 
Občanského sektoru následně vstoupili do politických stran a kandido-
vali ve volbách. Teťjana se nechtěla zapojit do stranické politiky a úplně 
z hnutí odešla.

Pak Kreml zahájil odplatu. Ruskou televizi zaplnily smyšlené příběhy 
o tom, jak se Pravý sektor chystá masakrovat etnické Rusy na Krymu, kde 
tvořili většinu obyvatel. V krymském hlavním městě Sevastopolu skupiny 
kozáků, separatistických stran a pravoslavných kněží (všechny financo-
val Kreml) vedly davy, jež žádaly Putina, aby je zachránil. Ten jim vyho-
věl a poloostrov anektoval.

Ruská televize vysílala děsivé story o tom, že se Pravý sektor chystá 
vraždit Rusy také na východní Ukrajině. Internet, médium, jež dříve 
posilovalo revoluci, byl zaplaven kremelským obsahem z trollí farmy na 
předměstí Petrohradu. Zaměstnanci na Ljudmilině bývalém pracovišti 
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dostávali stovky dolarů denně, aby sdíleli obrázky, komentáře a videa, roz-
sévající na východní Ukrajině zmatek, nepřátelství a paniku.12

Kremelská informační kampaň byla předehrou k akci – zvláštní jed-
notky, zastupující zájmy Kremlu, obsadily města na východě, Doněck 
a  Teťjanino rodné město Luhansk. Byla to parodie na vizuální jazyk 
majdanského povstání: davy mávající prapory, někdy přivezené auto-
busy přes hranice, hromady hořících pneumatik, jež se staly symbolem 
událostí v Kyjevě. Média ovládaná Kremlem to označovala za „ruské jaro“ 
v narážce na jazyk odporu Československa proti Sovětskému svazu v roce 
1968. Stejně jako v předchozích informačních kampaních kolem barev-
ných revolucí se Kreml snažil touto karikaturou zatlačit Majdan do bezvý-
znamnosti. Zároveň zoufale usiloval zasadit povstalce na Majdanu do šir-
šího příběhu Ukrajinců skrytě manipulovaných americkými silami, což 
mělo být součástí americké politiky „změny režimu“, která už přinesla ka-
tastrofy v Iráku a Libyi. Igor Ašmanov a šéfové ruských státních médií tvr-
dili, že ukrajinské povstání bylo samozřejmě výplodem informační války.

Pokud měly příběhy, které vyprávěl Kreml, nějaký jasný cíl, bylo jím 
ukázat, že touha po „svobodě“, tato kocovina po logice studené války, 
nevede k míru a prosperitě, ale k válce a devastaci (poselství směřovalo 
především k vlastnímu lidu, aby nebyl takovým nápadem příliš nadšen). 
K naplnění tohoto narativu bylo nezbytné zajistit, aby Ukrajina nikdy 
nedospěla k míru. Země musela krvácet.

Když ukrajinští vojáci zaútočili na pozice separatistů, poslal proti nim 
Kreml tanky a rozdrtil je, načež se stáhl a tvrdil, že tam ruští vojáci vůbec 
nebyli. V následujících letech – vlastně ještě teď, když píšu tuto knihu – 
se konflikt posouval tam a onam, ne tak docela válka, ale ani mír. Města 
v Donbasu jsou dobývána a pak zase ztrácena. Granáty létají z obou stran 
frontové linie. Ruská armáda pořádá na hranicích s Ukrajinou rozsáhlá 
vojenská cvičení a po celé zemi propuká masová panika. Násilí mělo i ne-
zamýšlené důsledky. V červenci 2014 ruský protiletecký systém sestřelil 
dopravní letadlo Malajských aerolinií plné holandských turistů, které le-
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tělo nad územím ovládaným stoupenci Kremlu. Zahynulo 298 lidí a in-
formační operace nabrala absurdních rozměrů: letadlo měli sestřelit 
Ukrajinci, kteří si mysleli, že je to Putinův soukromý letoun; mrtvá těla 
byla údajně do letadla položena předem a celá věc byl nastrojená; letadlo 
sestřelily ukrajinské stíhačky…13

Nejvyšší velitel spojeneckých sil NATO označil ruskou kampaň na 
podporu převzetí vlády nad Krymem za „nejúžasnější blitzkrieg infor-
mační války“ v  dějinách. Bylo však na obyčejných Ukrajincích, které 
v tom slabá vláda nechala, aby našli způsob, jak zajistit, že se takový „in-
formační blitzkrieg“ nerozšíří i na zbytek země.14

-----

„Nejhorší ze všeho je,“ řekl mi Babar Alijev, když jsme seděli v parných 
dnech léta 2015 v kavárně v Severodoněcku za bolestně hlasitého řevu 
techna s pronikavými ruskými hlasy, „že musím zase nosit zbraň. Před 
deseti lety jsem se zařekl, že už ji nikdy nosit nebudu. Když ale přišli se-
paratisté, litoval jsem toho slibu. Příště budu připraven.“

Severodoněck leží na východní Ukrajině, jen několik kilometrů od rus-
kých hranic, kde se v roce 2014 hromadila ruská vojska a mnohým připa-
dalo, že se chystají k invazi. Severodoněckými internetovými portály právě 
kroužily pověsti, že se Pravý sektor chystá strhnout Leninovu sochu, sym-
bol proruské náklonnosti. Bránit sochu se chystaly místní skupiny – ruští 
kozáci a ruští wrestleři, ruští hráči laserových her a ruské literární kluby. 
Byl to falešný poplach, někdo se jen pokoušel aktivizovat proruské oby-
vatele. Nebylo to nijak těžké. Severodoněck není město, které by pociťo-
valo velkou historickou loajalitu k ukrajinskému státu. Bylo postaveno 
v padesátých letech dvacátého století jako perfektní síť sovětských mo-
dernistických bílých obdélníků rozestavěných kolem šestnácti škol a čtyř 
chemických závodů. I obyvatelé pocházeli z celého SSSR, tak jako na vět-
šině východní Ukrajiny. Po druhé světové válce to bylo jedno z mála míst, 
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kam jste mohli zamířit bez dokladů – byl to byrokratický trik, jak při-
mět všelijaké zločince a tuláky, aby se tam vydali pracovat v těžkém prů-
myslu. Po rozpadu Sovětského svazu město zkrachovalo: z podniků jsou 
vykuchané mrtvoly, úhledné modernistické obdélníky jsou popraskané 
a opadává z nich omítka, výmoly na silnicích jsou tak velké, že jezdíte po-
divnými přískoky. Spisovatel Owen Matthews kdysi přirovnal části bý-
valého Sovětského svazu k experimentu, který vědci opustili a nechali 
laboratorní krysy, aby práchnivěly a požíraly se navzájem. Zdá se to ob-
zvlášť přiléhavé pro Severodoněck, jeho symetrii a úpadek. Rusko tam 
pro mnohé představuje lepší místo.

Asi třicetiletý webový designér Babar, jehož předci pocházejí z růz-
ných koutů bývalého Sovětského svazu, si všiml, že počet proruských 
klubů se tam začal zvyšovat po roce 2012, právě když Vladimir Putin 
v Moskvě čelil hromadným protestům proti své vládě. Od začátku pro-
testů na Majdanu se objevovaly stále víc. Tehdy si o tom Babar nic ne-
myslel – Ukrajina byla koneckonců demokratická země. Teď má pode-
zření, že to někdo už nějakou dobu plánoval. Přes den se proruští občané 
scházeli na hlavním náměstí, kde pravoslavní kněží (z moskevského pa-
triarchátu) a vůdcové komunistické strany denně pořádali shromáždění, 
požadovali sjednocení s Ruskem a tvrdili, že Majdan byl zorganizován fa-
šisty a narkomany.

„Jestli jim to projde, bude to pro zemi krok zpátky,“ myslel si Babar. 
Během Majdanu byl v Kyjevě a měl pocit, že je revoluce jakýmsi historic-
kým skokem do něčeho nového. Byl znechucen, když viděl, jak speciální 
policejní jednotky v Kyjevě mlátí studenty. V minulých letech byl svěd-
kem toho, jak Janukovyčova strana útočí na podniky a drancuje venkov: 
vláda fungovala jako ochranka vyděračů podporovaná Putinem. Nyní 
vláda Severodoněck opustila a on měl pocit, že musí vést informační válku 
proti všem nepřátelům sám a doufat, že tím snad povzbudí ostatní.

Možná ho poháněl pocit, že jde i o část jeho vlastní minulosti, do které 
se nechtěl „vracet“. V polovině devadesátých let byl dospívající Babar vůd-
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cem gangu. Specializoval se na plánování a provádění složitých vloupání 
(vždycky pohrdal pouhou vyděračskou ochranou – co na tom bylo za 
umění?). Poté pokročil a začal olupovat místní chemické závody o drahé 
kovy, zlato a platinu (vyčetl to z periodické tabulky). Když byl nakonec 
dopaden, vzdal se zločineckého života (studoval práva a věděl, jak si pod-
platit cestu ven). Ale i nyní, kdy už dlouho pracuje jako webový desig-
nér a menší internetový píárista, si vykračuje pyšně, má dobře padnoucí 
obleky a rychlé oči inteligentního chuligána (a také náhlý odzbrojující 
úsměv batolete). V Severodoněcku je stále pro mnohé lidi těžké uvěřit, 
že Babar, jak rád říká, „získal averzi k porcování lidí“.

Během svého působení na Majdanu vybudoval Babar facebookovou 
skupinu sledovanou proukrajinskými obyvateli Severodoněcku, a nyní 
ji používal k online boji proti separatistům – k jejich „strašení“, jak zní 
ruský obrat. Babar přišel s příběhem, že separatisté zbili nějaké homose-
xuální aktivisty, a teď z Holandska vyráží prapor homosexuálních fašistů, 
aby je pomstili. Byl to naprosto směšný příběh, ale někteří separatisté mu 
uvěřili a začali se plašit, čímž ze sebe dělali idioty. Babar také uveřejnil his-
torku o dvou stovkách tajných agentů, kteří se skrývají v severodoněckých 
bytech: jezdí tramvajemi a poslouchají, co si lidé povídají, a když slyší pro-
separatistické řeči, odvádějí ty lidi z tramvaje a pak už je nikdo neuvidí; že 
si zapisují jména taxíkářů, kteří si přejí anexi Severodoněcku. Portály se-
paratistů propadaly panice a Babar měl pocit, že vyhrává v dezinformační 
válce. Chtěl, aby pochybovali o všem a ztratili jistoty – chtěl jim udělat 
to, co Kreml udělal Ukrajině.

Teď potřeboval vytvořit seskupení, které by vyšlo do ulic. Jenže jak měl 
jeho účastníky motivovat, když neexistovala žádná celková idea Ukrajiny, 
k níž by se mohli vztahovat, a když každý „kmen“ ve městě žil ve vlastní 
informační bublině?

Babar šel za šéfy organizovaného zločinu, známými jako vori v zakoně, 
kteří žili podle vlastních přísných zákonů. Někteří patřili do prvního Ba-
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barova gangu, než se polepšil. „Jak můžete být na stejné straně jako po-
licajti?“ ptal se jich Babar a sklouzl do čubky, žargonu, jímž vori v zakoně 
komunikují. „Byli jste čestní vězni [tj. takoví, kteří žijí podle přísných zá-
konů]. Teď je z vás koza, na hlavě vám rostou rohy [ve vězeňském slangu je 
„koza“ přeběhlík, ten nejnižší z nejnižších].“ Vori v zakoně spočítali s Ba-
barem výdaje na své obchodní zájmy, kdyby došlo k invazi Kremlu, a roz-
hodli se podporovat Ukrajinu. Nabídli Babarovi muže a zbraně.

Babar se sešel také s násilníky, kteří vydírají podnikatele tím, že jim po-
skytují „ochranu“. Opravdu chtějí, aby sem přišli ruští gangsteři? Ti by 
je připravili o jejich teritoria. A zatímco ukrajinskou policii místní gangy 
uplácely, ruská policie by mohla mít jiné představy. Gangy prohlásily, že 
stojí za ním.

Pak se Babar vydal za obchodníky. „Jste hoši, co znají Evropu,“ řekl. 
„Víte, o kolik jednodušší je tam obchodovat? Jde to bez problémů s byro-
kraty, kteří chtějí úplatky, a bez gangů, které chtějí peníze za ochranu. No, 
a celý Majdan je o tom, abychom měli evropská pravidla. To nechcete?“ 
I obchodníci přešli na jeho stranu.

Teď když měl Babar svou koalici, začal hledat v Kyjevě aktivisty spo-
jené s novou vládou. Stačila by hrstka lidí ze zvláštních služeb. Po celé jaro 
2014 se jednoho města na východě po druhém zmocňovali separatisté 
podporovaní ruskými zvláštními službami a nad správními a vládními 
budovami tam vlály prapory nezávislé Doněcké a Luhanské „lidové re-
publiky“. Babar čekal na ohlas z Kyjeva, ale nikdo se neozval. Pojal pode-
zření, že Donbas uzavřel nějakou dohodu s Moskvou. Stále se obracel na 
své kontakty a vysvětloval jim, že udělal všechny přípravné práce – dez-
informační kampaň, vybudoval alianci různých skupin…

V květnu se v Severodoněcku chopili moci separatisté. Místní správa 
je uvítala, stáhla ukrajinskou vlajku a nahradila ji trikolórou Luhanské li-
dové republiky. Babara se nejvíc dotklo, že když si pro něj separatisté při-
šli, poslali jen tři muže. Když ho zatýkali v devadesátých letech, poslala 
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policie tři dodávky se zásahovými týmy v neprůstřelných vestách. Teď ho 
do vlaku do Kyjeva posadili jen tři kluci se zbraněmi. Jeho pokus o in-
formační válku jednoho muže selhal. Pokusil se zvrátit ruský přístup po 
svém: nejprve vedl dezinformační kampaň, aby nepřítele zmátl, potom 
využil gangsterů a žoldáků, aby udržel město. Ale Ukrajinci byli příliš po-
malí, nedokázali s ním držet krok.

Po několika měsících dorazila ukrajinská armáda posílená teď vlaste-
neckými a ultranacionalistickými dobrovolnickými prapory (včetně Pra-
vého sektoru). Armáda Severodoněck obklíčila a pálila na město z těž-
kých děl. Separatisté doufali, že zasáhne ruské vojsko, ale zdálo se to, že 
na udržení „severu“ nikomu moc nezáleží, a tak se stáhli do center svých 
nových republik, do okolí Doněcku a Luhansku. Babar se vrátil domů. 
Když jsem se s ním však sešel v roce 2015, měl pramalý pocit vítězství. 
Městu pořád vládli titíž politici a policisté, kteří předtím podporovali se-
paratisty. Někteří ukrajinští vojáci a dobrovolnické prapory ztratily sym-
patie místních: při rvačce v baru došlo ke střelbě; jeden dobrovolnický 
prapor se rozhodl prosadit svou moc nad místní mafií tím, že donutili 
jednoho gangstera plavat přes řeku a v půli cesty ho střelili do hlavy. Tak 
se žádná koalice vybudovat nedá.

Zeptal jsem se ho, jaké má plány do budoucna. Říkal, že finanční krach, 
který přišel s válkou, způsobil i to, že zmizely jeho staré zakázky na vývoj 
webových stránek. Chtěl zřídit kurzy mediální gramotnosti, které by míst-
ním lidem pomohly rozlišovat mezi informací a dezinformací, ale prozatím 
by dělal cokoli, třeba tahal bedny, jen aby se nějak protloukl. Ptal jsem se, co 
si představuje pod „kurzy mediální gramotnosti“. Měl na mysli lekce, kde 
by se lidé učili, jak si ověřit, je-li online zpravodajský text pravý, nebo jak 
prověřovat spolehlivost zdroje. Učili by se používat zpětné vyhledání ob-
rázků, aby zjistili, zda pocházejí odtud, odkud měly podle zroje pocházet.

A nepoužil on sám dezinformace, když svými falešnými zvěstmi „stra-
šil“ separatisty? Jak by to napravil prosazováním kampaní mediální gra-
motnosti?
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„Věřil jsem v dezinformace pro druhou stranu a v mediální gramot-
nost na mé straně,“ usmál se Babar.

-----

Na Ukrajině se začaly objevovat skupiny informační bdělosti a já jsem 
chtěl vědět, jak to vypadá u konečných příjemců jejich kampaní.

„Seš eště naživu, separatisto? Zajímalo by mě, jak eště dlouho?“ pípla 
Andreji Štalovi esemeska na mobilu z dob ještě před smartphony. „Jako 
vždycky tam není číslo, které by se dalo vystopovat,“ řekl Andrej. Zdálo 
se, že je na takové zprávy zvyklý, víc ho znepokojovalo, že ho aktivisté ze 
samozvaných „občanských skupin informační války“ na seznam „zrádců“ 
zařadili se starou adresou. „Co když tam zajedou a zbijou člověka, který 
tam teď bydlí, někoho, kdo s tím nemá vůbec nic společného?“

Andrej byl z Kramatorsku, který leží jižně od Severodoněcku. Stejně 
jako v Severodoněcku se města nejprve zmocnili zastánci Ruska a pak je 
převzaly ukrajinské síly. Andrej pracoval v kramatorském městském de-
níku. Když se města zmocnili stoupenci Ruska a prohlásili ho za součást 
Doněcké lidové republiky, většina redakce utekla, zatímco Andrej jako 
redaktor zůstal. Jeho noviny uveřejňovaly informace o pracích na silnici, 
kanalizaci a o školách, nic politického, a on sám nikdy nezabrousil do ni-
čeho, co tato témata přesahovalo. To ho zachránilo, když město převzala 
zpátky ukrajinská armáda. Zatkl ho proukrajinský dobrovolnický prapor 
v Dnipropetrovsku. Bili ho a tři dny ho drželi s pytlem přes hlavu, ale na-
konec byl propuštěn.

Do potíží s vlasteneckými aktivisty ho přivedla spíš jeho poezie než 
jeho žurnalistika.

„V poezii mohu být sám sebou. Šéf Doněcké lidové republiky má mé 
básně rád a variuje je na Facebooku.“

Prošli jsme uklizeným kramatorským městským parkem a  velkou 
neoklasicistní sovětskou třídou do místní kavárny, kde je wi-fi, abychom 
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se na jeho poezii mohli podívat. V dálce jsme viděli, jak nad kopci Don-
basu svítí slunce.

Na místních portálech s poezií byly desítky stránek s Andrejovými 
texty. Proklikali jsme se k  jeho nejnovější tvorbě. Začínala satirami na 
Majdan ve stylu sovětských říkanek:

Stvoří tady peklo a noci plné strastí,
A z vás, hrdinové, stanou se pederasti.

„Byl jsem proti Majdanu,“ vysvětluje mi Andrej. „Hned jsem cítil, že to 
povede k válce. Někdy mívám předtuchy.“ Vyrůstal s mladíky, kteří se 
v Kramatorsku přidali ke stoupencům Ruska. Ve své poezii vyjadřuje, 
jak neopatrně a bez rozmyslu se rozhodli chopit se zbraní. „Byli to místní 
feťáci a gangsteři, děti policistů a úředníků. Jak bych je mohl nenávidět? 
Donbasu nechce nikdo naslouchat.“

„Donbasu nechce nikdo naslouchat“: tu větu jsem slyšel na východě často, 
je chytlavá a vyjadřuje, že politici v Kyjevě nerozumějí místním potřebám.

Konflikt na východě se šířil a Andrejovy básně začaly být zlověstnější:

Býval jsem umělec a kytarista,
Teď je však ze mě separatista
Žiju na Rusi, Rus ještě nezemřela!
Kéž premiéra trefí do čela přesná střela!15

Mnohé z Andrejovy poezie evokuje sovětské motivy a písně. Pronásleduje 
ho vzpomínka z dospívání: v roce 1991 byl na školním výletě v Litvě a vi-
děl, jak se davy snaží strhnout Leninovu sochu. Při dlouhé cestě vlakem 
zpátky do Doněcku napsal svou první báseň, alegorii na Sovětský svaz 
jako na příliš starý vlak v zemi upadající do občanské války.

„Leninové padali tenkrát a dnes padají zase,“ povzdechne si. „Už tehdy 
jsem měl z budoucnosti špatný pocit.“
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Když jsme se v Kramatorsku sešli, vláda v Kyjevě právě přijala zákony 
zakazující sovětské názvy ulic a symbolů. Z hlavního náměstí byla odstra-
něna Leninova socha, zbyl jen prázdný podstavec s ukrajinskou vlajkou. 
Úředníci tvrdili, že změny názvů ulic a odstranění soch byly nezbytnými 
kroky v informační válce s Kremlem – sociální sítě lidi nepřetržitě krmí so-
větskými filmy a kampaněmi, které ze současnosti dělají nekonečnou dru-
hou světovou válku, v níž se věčně vracejí fašisté. Jenže zákony také mohly 
hrát do not Kremlu, přesouvat podstatu Majdanu z hledání lepší budouc-
nosti k boji o minulost, který může společnost vždycky jen rozdělovat.

„Komunisté tady postavili všechno. Každý, kdo něčeho dosáhl, byl 
členem strany – proč na to máme zapomenout?“ stěžuje si Andrej. „Je 
tady spousta lidí, kteří nemohou veřejně říkat, co si myslí. Místo toho 
žijí online a je pro ně důležité, aby nebyli osamělí. A já dokážu formulo-
vat, co cítí.“

Ukrajinští informační válečníci přijali a papouškovali jazyk Kremlu 
a tím riskovali, že budou hrát moskevskou hru. Byli jste na té, nebo oné 
straně, buď zrádce, nebo vlastenec. A právě to byl smysl rozdělení: Kreml 
je potřeboval, aby posílil svou velmi reálnou válku. Jak mohla společnost 
držet pohromadě?

Začal jsem to lépe chápat v Oděse, kde byl vězněn můj otec a kde se 
odehrály nejpekelnější momenty té mnohovrstevnaté, nelineární, hyb-
ridní a dvojznačné války nové generace.

-----

Když byl Igor v roce 1976 v Oděse zatčen, byla ve městě dostupná média 
přísně cenzurovaná. Dnes se Oděsa pyšní čtrnácti lokálními televizními 
kabelovými kanály, nemluvě o desítkách ukrajinských a stovkách zahra-
ničních, které jsou přístupné ve většině bezplatných balíčků. Na inter-
netu najdete desítky místních zpravodajských stránek a množství skupin 
na sociálních sítích.
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Přístavní město Oděsu vždy obývali Židé a  Řekové, Rusové, Ru-
muni, Ukrajinci i Bulhaři. Dnes je přístav významným mezinárodním 
uzlem pro zboží mířící legálně i nelegálně do Evropy. S mnohým se ob-
choduje na Sedmém kilometru, což je, jak tvrdí někteří místní obyvatelé, 
největší otevřené tržiště na světě: celé hektary přepravních kontejnerů 
naskládaných na sobě do bludiště o několika vrstvách. Každý kontejner 
je proměněn v obchod, kde Nigerijci prodávají falešné boty Nike, fa-
lešné hi-fi věže a falešné parfémy a modely od Gucciho, Vietnamci vy-
měňují peníze a Indové vyvěšují hedvábí a mušelín. Říká se, že si tady 
můžete koupit zbraně, pokud víte, koho a jak se zeptat. A nejen pušky, 
ale i protiletadlové rakety.

Právě tuto jemnou etnickou rovnováhu se Kreml pokusil vehnat do 
občanské války. Když stoupenci Kremlu v květnu 2014 zabírali na Don-
base jedno město za druhým, bojovali proukrajinští obyvatelé Oděsy proti 
proruským, kteří se uchýlili do oděského Domu odborů. Vypukl požár, 
a zatímco budovu ještě pohlcovaly plameny a počítali se mrtví, v médiích 
už se šířily pomluvy a lži. První videa na YouTube byla rozmazaná a ne-
kvalitní. V budově se skrývaly stovky proruských aktivistů. Proukrajinští 
aktivisté na ně stříleli a házeli Molotovovy koktejly. Dům vzplanul. Lidé 
začali padat z oken tak rychle, že to vypadalo, jako by je někdo házel ven. 
Někteří Ukrajinci to oslavovali.16

Na prvních fotografiích z vnitřku budovy byly desítky mrtvol v po-
kroucených pozicích. Na jedné byla těhotná žena. Objevily se online roz-
hovory s očitými svědky, kteří tvrdili, že se v budově skrývaly popravčí 
čety Pravého sektoru. Bezejmenní svědci říkali, že Pravý sektor byl při-
praven, že jeho členové měli dýchací masky a na místě zabíjeli lidi. Pů-
vodně se uvádělo, že obětí bylo asi čtyřicet, ale šířily se pověsti, že jich ve 
skutečnosti byly stovky. 

Událost pronikla na mezinárodní scénu. Prokremelští aktivisté v Bel-
gii a v Itálii vedli kampaň za to, aby některé evropské náměstí neslo jméno 
„Oděských mučedníků“.
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Ve dnech po požáru spolu obyvatelé Oděsy přestali mluvit, ač bylo 
město proslulé žerty a neustálým švitořením. Nikdo nikomu nedůvěřo-
val. Fámy začaly obracet jedny obyvatele města proti druhým. Podle prů-
zkumů veřejného mínění byla Oděsa rovnoměrně rozdělena mezi ty, kdo 
chtěli, aby město bylo součástí Ruska, a ty, kdo chtěli, aby bylo součástí 
Ukrajiny. Proruští blogeři začali žádat Putina, aby město zachránil před 
chaosem a zabral je. Později se objevily nahrávky ruských politiků, kteří 
mobilními telefony mluvili přímo s gangy zločinců a dávali jim rozkazy, 
kdy mají vyprovokovat další boje.

Skupina Oděsanů, jak proruských, tak proukrajinských, se rozhodla 
sama zahájit veřejné vyšetřování. Cítili, že má-li se město zase sjednotit, 
potřebují Oděsané vědět, co se během požáru stalo. Bylo jasné, že k ofi-
ciálnímu vyšetřování nedojde: příliš mnoho byrokratů by mohlo nést 
vinu za tolik obětí.

Občanské vyšetřování rekonstrovalo události toho dne z videí, z roz-
troušených výpovědí svědků, pitev a fotografií. Potíže toho dne začaly 
už dříve. Bylo zjištěno, že obě strany házely Molotovovy koktejly a stří-
lely, že barikády kolem budovy byly zapáleny náhodou, že podle pitev 
bylo obětí třiačtyřicet a všechny se udusily, nikdo nebyl tajemně popra-
ven. „Těhotné“ ženě bylo přes padesát let a otrávily ji jedovaté zplodiny 
a upadla do polohy, v níž jí otekl žaludek. Osm lidí, kteří zahynuli na ná-
sledky pádu, ztratilo vědomí a vypadlo z okna, nikdo z něj nebyl vyhozen.

V tomto vyšetřování se podařilo zjistit základní fakta o tom, co se 
stalo při požáru, ale když byly zveřejněny výsledky, zajímaly jen pár lidí. 
„Neexistuje tu jednota,“ řekla mi jedna ze strůjkyň veřejného vyšetřo-
vání, Taťjana Gerasimovova, když jsme seděli v kavárně u opery. „Každý 
žije ve vlastní realitě, každý má svou pravdu, nedochází ke smíření. Pus-
tili jsme se do vyšetřování, abychom ukázali, že mezi pravdou a lží je roz-
díl. V tomto smyslu jsme selhali.“

Podobné názory jsem slyšel od studentů na univerzitě, kde jsem měl 
přednášku o… informační válce. Každý z přátel a příbuzných studentů 
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si vybral ten příběh o požáru, který lépe odpovídal jeho postoji. Když se-
děli a diskutovali o tom ve skupinách na sociálních sítích, viděli to jedním 
způsobem ti proukrajinští, druhým ti proruští. Když měli lidé před sebou 
dvě ostře konfliktní verze reality, vybírali si tu, která jim více vyhovovala.

Navzdory tomuto rozdělení sdílené reality však Oděsa do občanské 
války neupadla. Během mé týdenní návštěvy bylo léto v plném proudu. 
Bary a diskotéky byly plné. Opera byla vyprodaná. „Poté, co město po-
hlédlo do tváře smrti, chce zase prožít pocit života,“ řekla Gerasimovová.

Nepodařilo se to však úplně spontánně. Zatímco občanské vyšet-
řování se pokusilo sjednotit město jedním způsobem, další Oděsané to 
zkoušeli jinak. Zoja Kazanžyova vedla vládní informační kampaně v době, 
kdy nejvíc hrozila občanská válka. Cítila, že o svém rodném městě ví něco, 
co Putin neví. Ano, Oděsa je rozdrobená jako každé globalizované město, 
ale její různá společenství mají společného cosi hlubšího. Až na několik 
fanatiků viděla většina obyvatel v Oděse bohatý otevřený obchodní pří-
stav, město trhů a obchodníků. Ti se přidají k síle, která jim dokáže za-
ručit bezpečnost, ať to bude Rusko, Ukrajina, EU či NATO. A tak se 
Kazanžyová a její kolegové rozhodli, že se zaměří na to, co mají všechny 
strany společné, místo aby hráli na etnické napětí, jak si mohl přát Kreml, 
a místo snahy dál město dělit mezi vlastence a zrádce. Polepili Oděsu pla-
káty s obrazy zničených měst Donbasu, kde vedl separatismus k ničivé 
válce. Takovou buducnost si v Oděse přes všechny rozdíly nepřál nikdo. 
Nejúčinnějším manévrem v informační válce bylo úplně odhodit myš-
lenku „informační války“ a ukázat, k čemu skutečná válka vedla. 

Když jsem však zamířil do zóny reálného vojenského konfliktu, brzy 
jsem zjistil, že i když bylo střílení a výbuchy granátů skutečné až až, stejně 
byla každá akce včetně těch vojenských přijímána s ohledem na její dů-
sledky v informačním konfliktu…
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Dzeržinsk je hornické město na úplném okraji území, které drží ukrajin-
ské vojenské síly. Pozice separatistů jsou jen o pár kilometrů dál. Když 
jsem tam dorazil, zuřila letní bouře, dunění hromu se mísilo s těžkou dě-
lostřelbou. Několik dnů předtím zasáhl granát místní jezero. Ryby vy-
letěly na popraskané cesty nebo plavaly mrtvé na hladině. Lidé z Dzer-
žinsku je jedli, ale na cestách stále ještě nějaké ryby schly a mnoho jiných 
plulo na jezeře břichem vzhůru. Strašně to páchlo.

Cestoval jsem s malým štábem internetové televizní stanice v Kyjevě, 
jedné z mála ukrajinských mediálních organizací, kterou neměl pod pal-
cem nějaký oligarcha. Projížděli jsme městem po silnicích posetých krá-
tery velkými jako rakve, kolem prázdných továren s rozbitými zdmi. Malý 
kluk vedl uličkami svou opilou matku, muži měli na tvářích strniště. Za-
stavil jsem, abych si vyfotografoval betonový obchod s uhlím se zející dí-
rou ve zdi. Předpokládal jsem, že ho zasáhl granát, ale ukázalo se, že ho 
dávno před válkou rozebrali místní obyvatelé kvůli kovovému šrotu.

Dzeržinsk byl pojmenován po Felixi Dzeržinském, muži odpovědném 
za první sovětskou tajnou policejní sílu, neblaze známou Čeku. Když jsem 
se tam zeptal dospívající dívky, zda ví, kdo to byl, odpověděla: „Slyšela 
jsem o něm ve škole, ale nemůžu si vzpomenout.“ Nebylo to nic zvlášt-
ního: několik týdnů předtím přinesl televizní kanál žertovnou reportáž 
o tom, že mladí lidé v Dzeržinsku nemají tušení, po kom je město pojme-
nováno. Ještě v témže roce bylo město podle zákona o zákazu sovětských 
jmen přejmenováno na Toreck. K žádným velkým protestům nedošlo.

Těžební věže byly na pozadí bouřícího nebe temné. Některé doly už 
byly uzavřené. Jiné rezavěly, ale ještě fungovaly.

Místní správa v Dzeržinsku přečkala všechny revoluce. V dubnu 2014 
vítala s otevřenou náručí separatisty. Dvoje noviny, které ovládala, podpo-
rovaly Doněckou lidovou republiku. Když město po několika měsících 
převzala ukrajinská armáda, ostřelovala radnici. Úředníci s vojáky rychle 
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uzavřeli dohodu. Přestože město nyní bylo na ukrajinském území, stále 
jste se nemohli dívat na ukrajinské televizní kanály, pokud jste neměli ba-
líček s kabelovými programy. Všude jsou ovšem stále dostupné programy 
ruské a programy stanic Doněcké lidové republiky. Dzeržinsk sice leží na 
ukrajinském území, ale informačně je v moci Kremlu.

Proukrajinští aktivisté byli nervózní. Oleg, starší muž v čepici a s še-
dým knírem, byl jedním z horníků, kteří při velké stávce v roce 1989 po-
máhali svrhnout Sovětský svaz a rozbitým sklem blokovali silnice, aby 
zastavili kremelské tanky. Voloďa byl mladší, měl široká ramena a chla-
peckou ofinu. Byl také horník, ale pracoval několik let ve Švédsku. Věděl, 
že situace nemusela být taková, jaká byla.

Voloďa a Oleg si byli jisti, že městská správa chce aktivisty s jejich otrav-
nými protikorupčními demonstracemi vypudit z města. Obávali se, že je 
Kyjev nechá napospas.

„Pokud se o nás nikdo nezmiňuje v televizi, nebude velký problém, 
kdybychom město ztratili,“ říká Voloďa. „Vymazali nás.“

V přední části své dodávky má stoh letáků.

TREST OD 7 DO 12 LET ZA BĚŽNÝ SEPARATISMUS
KDYŽ NARAZÍTE NA BĚŽNÉHO SEPARATISTU, VO-

LEJTE TOHLE ČÍSLO

JAK POZNAT BĚŽNÉHO SEPARATISTU?

– VYZÝVÁ K RUSKÉ INVAZI
– HANÍ UKRAJINSKÉ HODNOTY
– ŠÍŘÍ LŽI
– PODLÉHÁ PORAŽENECTVÍ

Zeptal jsem se Volodi, kde k letákům přišel. S nemalou hrdostí mi řekl, 
že je vyrobil sám. Ptal jsem se, zda je to dobrý nápad.
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„Ta telefonní čísla ani nejsou skutečná,“ odpověděl. „Mají lidi jen za-
strašit. Jsme tady úplně sami. Musíme něco dělat.“

Dorazili jsme k  sovětskému paneláku, tyčícímu se nad dřevěnými 
chatrčemi; některé z nich byly roztříštěné. Ukrajinská armáda byla pět 
set metrů odsud a oblast byla často ostřelovaná. Oleg nám ukázal díry po 
šrapnelech v kovových dveřích paneláku. Na lavičce před vchodem sedělo 
několik žen. Zlobilo je, že si Ukrajinci udělali základnu tak blízko. Když 
bylo město součástí Doněcké lidové republiky, nebojovalo se tu. Ukra-
jinská armáda s sebou přinesla válku. Jedna žena mi vyprávěla, jak jí na 
balkoně vybuchl šrapnel.

Oleg se rozčílí: „Náš starosta je separatista. Proto je tady armáda. Měl 
by být ve vězení.“

„Celý život jsem pracovala za pár kopějek, a co za to mám?“ říká ko-
lemjdoucí žena v šatech se slunečnicovým vzporem. „Bomby!“

„Přišlo to tamhle odtud – to jsou ukrajinské pozice. To není DLR!“ 
křičí jedna z žen. Později mi ukazuje kráter v zemi. Spadl do něj strom. 
„Podívejte se,“ říká. „Je jasné, že to přiletělo z ukrajinských pozic.“

Vůbec to není jasné. Myslel jsem, že není pravděpodobné, že by Ukra-
jinci mohli střílet z pětisetmetrové vzdálenosti. Ale nejde o shromažďo-
vání důkazů. Novináři, kteří tou oblastí cestovali, mě před tímto jevem 
varovali: lidé budou řadit důkazy tak, aby odpovídaly pohledu na svět, 
jaký znají z televize, i když to nemá valný smysl.

„Ukrajinci se ostřelují navzájem!“ říká někdo jiný. „Pravý sektor chce 
táhnout na Kyjev a bojují mezi sebou.“

„Jsou to Američané. Přišli sám, aby si vzali náš plyn. Slyšela jsem, že 
v nemocnicích jsou ranění američtí vojáci.“

Oleg se rozčiluje čím dál víc, křičí na ženy, že jsou zrádkyně. Začaly ho 
odhánět. Stáhl košili a ukázal jim jizvu po kulce: řekl, že na něj Rusové 
stříleli, když vozil jídlo na frontu. Tvrdil, že Putin je na Ukrajině, pro-
tože se bojí, že by se Rusko mohlo rozpadnout. Ženy odporují, že Putin 
se ničeho nebojí.
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Oleg odešel k autu, vrátil se s letáky a začal je rozdávat. 
„Cha – myslíš, že se toho bojíme?“ Ženy se smály a házely letáky 

do koše.
Pak se obrátily ke kameramanovi a začaly křičet na nás.
„Stejně překroutíte všechno, co řekneme! Proč bychom vám měly vě-

řit? Donbasu nechce nikdo naslouchat!“
Znovu ta věta, opakuje se tu jako mantra. „Nikdo nenaslouchá Don-

basu!“ Připomínalo mi to nějakou modlitbu, náboženskou lamentaci 
ke ztracenému Bohu, opakující se téma žalmů, volajících ke zmizelému 
Bohu, modlitby na Jom Kipur, které prosí Boha, aby vyslyšel svůj lid.

„Ó Bože, který jsi vyslyšel Abraháma, Jákoba a Izáka, ó Bože, který jsi 
nás vyslyšel na Sinaji, vyslyš, vyslyš, vyslyš Donbas!“

-----

Probudil jsem se v místnosti s kulečníkem. Byla ještě tma a málem jsem 
narazil do několika vojáků, kteří na pohovkách usnuli úplně oblečení. 
Jeden voják si opřel své tlusté tělo a spal s hlavou na podlaze, byl tak vy-
čerpaný, že mu ani nevadilo, že ve spánku napůl stojí na hlavě. Venku 
začínalo být v úsvitu vidět růžovou zahradu a tenisový kurt. Růže byly 
zvadlé a na kurtu chyběla síť. Slyšel jsem rytmické šplouchání: venku 
v bazénu plaval nějaký voják prsa. Světla rychle přibývalo a odhalovalo 
letní domky a garáže, bezpečnostní ploty a za nimi kopce a tmavě zelené, 
skoro černé borové lesy Luhanska. Byli jsme severovýchodně od Dzer-
žinsku v cípu území, který držela Ukrajina na hranicích s Luhanskou li-
dovou republikou.

Bivakovali jsme na venkovském statku sesazeného místního minigar-
chy, původně vyššího soudce v oblasti nyní ovládané „separatisty“. Ten 
si válel šunky v Kyjevě a čekal, která strana vyhraje. V místnosti s kuleč-
níkem byl hyperrealistický portrét jeho manželky: na letním poli ležela 
nakynutá křenící se blondýna s věncem vlčích máků na hlavě.
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V  domku u  bazénu dělal důstojník snídani: sekané zelí a  masové 
kuličky z hovězího masa. Televize plivala válečnou propagandu. Ukra-
jinský prezident ve vojenském kontroloval dobře vystrojené jednotky. 
Běžely tam zpomalené klipy hrdých manželek, které mávaly vojákům od-
cházejícím do války nebo se s nimi se slzami štěstí scházely u vlaku. Byla 
to válečná propaganda, jaká se ve dvacátém století používala všude k po-
zvednutí morálky národa a urychlení mobilizace.

Bylo na ní však něco zvláštního: přes všechnu válečnou vizualitu žádná 
z ukázek nikdy výslovně neodkazovala k válce. Prezident v televizi hovo-
řil o „protiteroristické operaci“, ATO. „Co to ksakru je, to ATO?“ zaklel 
důstojník při krájení zelí. Jednou z chytrých strategií kremelského pří-
stupu bylo, že vedl válku, aniž by ji oficiálně vyhlásil, což podrývalo na-
rativ o boji s jednoznačným nepřítelem.

Později nás vojáci vzali do první linie. Každý vůz byl jiné značky. Seděl 
jsem vzadu v malém džípu Nissan a řekli mi, abych se díval z okna a vyhlí-
žel separatistické odstřelovače. Okno bylo rozbité z předchozí přestřelky, 
držela je pohromadě lepicí páska. Nebylo jím nic vidět.

Zastavili jsme na kraji srázu naproti pozicím separatistů na druhé 
straně řeky. Bylo je vidět přímo, pouhým okem. „Kdyby začali střílet, vy-
skoč z auta,“ řekl mi velitel, zvaný ComBrig. „Budou na něj mířit.“

ComBrig nařídil, aby se kolem srázu rozestavělo těžké dělostřelectvo; 
to byla ukázka síly. Pak měřil, jak dlouho trvá, než separatisté dostanou 
své lidi do pozic: byla to lest, která měla druhou stranu přimět odhalit, 
kde na druhé straně útesu ukryla své vojáky. Nedávno měly totiž dorazit 
nové ruské jednotky.

Pak jsme jeli do vesnice Lobačevo, která se skládala z jednopatrových 
dřevěných domků, které stály dost nakřivo. Na cestě postávala kráva a zí-
rala na jakousi kůlnu. Venku na kládách seděli a popíjeli tři starší muži 
v zaprášených vestách a v sandálech na špinavých nohou. Jeden z nich, 
jemuž říkali strýček Kolja, neměl zuby. Tvrdil, že mu je vytloukli separa-
tisté, když odmítl zpívat hymnu Luhanské lidové republiky. Vojáci ho 
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podezřívali, že si ten příběh vymyslel jen pro ně, a jakmile se k němu ob-
rátí zády, začne nadávat na Ukrajinu. „Trvalo spoustu času, než jsme zís-
kali jejich důvěru,“ řekl ComBrig. „Zezačátku si mysleli, že jsme všichni 
zrůdy Pravého sektoru jak z ruské propagandistické mašinérie.“

Na břehu řeky bylo vidět, jak separatisté s puškami přes rameno pře-
cházejí kolem zastávky starého přívozu. Přívoz byl při bojích zničen. 
Rozdělilo to rodiny, žijící na obou stranách řeky. Škola byla na jedné 
straně, obchody na druhé. Místní ženy jezdily přes řeku malým moto-
rovým člunem. Stěžovaly si, že když vezou víc než jeden pytel brambor, 
mohou být stíhány pro pašování kontrabandu. Ukrajina, Rusko i Lu-
hanská lidová republika jim byly ukradené, zajímaly se jen o svou ves-
nici a o své brambory.

Odjeli jsme z Lobačeva a míjeli jsme opuštěné kostely a zničené mosty, 
které se zřítily do zelené řeky, míjeli jsme ženy, které vedly kozy. Ze žádné 
části toho území nekynul zisk. Kyjev pro jeho rozvoj za dvacet let nezá-
vislosti neudělal nic, ale nepotřeboval je ani Kreml. Při pozornějším po-
hledu bylo zřejmé, že obě strany byly ochotny luhanské území ztratit: 
Kreml je chtěl vrátit Ukrajině a zachovat si skrytou politickou kontrolu, 
Kyjev hlasitě hovořil o „jednotě“, ale mnozí, od vojenských velitelů po 
akademiky, tvrdili, že nejlepším výsledkem by bylo zamrzlé území, které 
by musel financovat a živit Kreml.

Jsme zvyklí na to, že se válka vede o obsazení území a vztyčení vlajek, 
ale tady šlo o něco jiného. Moskva potřebovala šířit narativ o tom, že pro-
demokratické revoluce jako ta na Majdanu vedou k chaosu a k občanské 
válce. Kyjev potřeboval předvést, že separatismus vede k bídě. Nebylo 
skoro důležité, co se přímo na místě skutečně dělo: obě vlády prostě po-
třebovaly dost záběrů k vlastním příběhům. Propaganda válku vždycky 
provázela, obyčejně byla ale ve službách skutečných bojů. Informační věk 
však rovnici převrátil: vojenské operace nyní slouží důležitějšímu infor-
mačnímu účinku. Kdyby nebylo velmi reálných úmrtí, bylo by to jako 
špatně napsaná televizní reality show. Několik měsíců po mé návštěvě, 



121

NEJÚŽASNĚJŠÍ BLITZKRIEG INFORMAČNÍ VÁLKY V DĚJINÁCH 

3. listopadu 2015, se charkovský 92. prapor dostal u Lobačeva do pře-
střelky. ComBrig byl raněn, ale přežil.

Naše vozy zastavily u ohybu řeky. Vojáci stáhli vyfasované uniformy, 
chytili se tarzanovské houpačky, visící ze stromu na břehu, a s halekáním 
skákali do řeky. Někteří to zkoušeli pozadu, jiní skákali placáka; byl to je-
jich každodenní rituál, který jim pomáhal provětrat si hlavu po hlídce.

ComBrig byl v řece, když se mu zazvonil telefon. Byl to poplach: země 
nikoho byla zase pod palbu. Předchozího dne se 92. prapor dohodl se se-
paratisty na příměří, aby mohli do ostřelované zóny přijít elektrikáři a opra-
vit nějaké kabely. Teď jim separatisté stříleli nad hlavou. Kdyby 92. prapor 
palbu opětoval, vypadalo by to, že střílí na civilisty. „Dělejte cokoli, jen ne-
reagujte,“ řekl ComBrig a spěšně si natahoval uniformu přes mokré spodky. 
„Je to provokace pro kamery.“

Večer jsme za měsíčního svitu pili z plastové láhve koňak a dívali se na 
nebe poseté hvězdami jak hrozny vína, poslouchali zvuky šrapnelů a sle-
dovali dráhy raket. Pátrali jsme po znameních svého vojenského osudu, 
jako lidé ve středověku hledali smysl v kometách. Některé hvězdy se po-
hybovaly: drony, které nás špehovaly. Informační válka natolik narušila 
můj smysl pro proporce, že jsem si připadal jako na nějaké moderní ikoně. 
Aktivisté za svými laptopy se zdáli mocní jako ministři, mytologičtí ďáb-
lové z Twitteru stejně skuteční jako tanky. Hranice mezi Ruskem a Ukra-
jinou, mezi minulostí a přítomností, mezi vojáky a civilisty, pomluvami 
a důkazy, herci a publikem se hroutily. S nimi celý racionálně uspořádaný 
smysl pro perspektivu náhle ustupoval magickému a mystickému myš-
lení, kde byla realita nepoznatelná, a zdálo se, že o ní někde nahoře roz-
hodují spiknutí božstev. Vrstvy sfér a andělů nahradily nekonečně opako-
vané mediální příběhy, v nichž už informace nebyly prostým záznamem 
akce, ale jejím smyslem. Všichni jsme byli zachyceni na nahrávkách, na-
táčených a tříštěných v informačních nebesích.

Nad námi se zastavil dron.
„Usmívej se,“ řekl ComBrig. „Fotografuje tě.“
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Svůj první fact-checking jsem zažil v prvním roce ve škole. Když jsem přijel 
do Londýna, byly mi tři roky. Ve školce byl fotbal mým jediným způsobem 
komunikace. Mou cestou k jazyku bylo dívat se na něj v televizi. Z fotba-
lového komentáře, kde slova spojovala akce, jsem se učil slovní zásobu. Číst 
anglicky jsem se naučil z dětských fotbalových časopisů.

Od čtyř do sedmi let jsem mluvil anglicky jen napůl. I lidem kolem sebe 
jsem rozuměl jen napůl, a protože jsem mohl komunikovat jen částečně, trá-
vil jsem spoustu času ve vlastní fantazii. V mysli jsem si skládal fotbalové zá-
pasy a komentoval je svou nedokonalou angličtinou. Vymýšlel jsem si týmy. 
V komentáři jsem podrobně popisoval životy a nálady hráčů. Hráči stárli 
a měli problémy. Střídali týmy a zase se dostali do formy. Vytvořil jsem si 
ligy. Měl jsem pro všechny své týmy rubriky a zapisoval jsem do nich skóre 
ze zápasů. Zřídil jsem národní mužstva. Utrácel jsem kapesné v místním 
sportovním obchodě za poháry, abych je udílel fiktivním týmům. Byl jsem 
v tom imaginárním světě také hráčem a po mnoha klopýtnutích jsem na-
stoupil za Anglii. Ale stavěl jsem se jen střídmě, raději jsem komentoval jiné.

Jednou jsem ve škole vyhrkl, že jsem byl hrát na turnaji v Montevideu 
(právě jsem na mapě objevil Uruguay). Moje učitelka, paní Sternová, za-
volala rodičům a ptala se, jestli jsem na cestu do Uruguaye potřeboval volno 
ze školy. Řekli jí, že jsem nikde nebyl. Příští den mě požádala, abych po vy-
učování zůstal ve třídě. Nikdy předtím jsem tam po vyučování nezůstával 
a věděl jsem, že je to důležité. „Ukázalo se, že všechno, co jsi nám povídal 
o cestě do Uruguaye a o hraní fotbalu, byla lež,“ řekla paní Sternová. Podle 
jejího tónu bych byl řekl, že jsem udělal něco špatného, ale problém byl 
v tom, že jsem nevěděl, co znamená slovo „fib“, které použila. Doma jsem 
si to našel. Nezdálo se mi to správné. Nepovažoval jsem svůj imaginární 
svět za lež, ale za paralelní realitu, a jedna realita se přelévala do druhé.
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Bylo mi v té době sedm, psal se rok 1984 a moje angličtina se zlepšovala. 
Trénoval jsem ji na lingvistických hřištích svého vymyšleného fotbalového 
univerza. Se slovem „fib“ se zdálo, že všechno zapadá na své místo: měl jsem 
teď pro stejnou věc dvě slova („lie“ a „fib“) a připadalo mi, že jsem překro-
čil hranici ke znalosti angličtiny. Šokovalo mě, že si lidé myslí, že lžu, vy-
trhlo mě to z intenzivního života ve vlastní představivosti. Zřejmě to nebyl 
pravý způsob, jak dosáhnout toho, aby mě přijali.

Lina na začátku osmdesátých let učila na Londýnské univerzitě ruš-
tinu. Ani ona to tam neměla lehké. Ostatní akademici jí říkali: „Samo-
zřejmě jste byli v opozici vůči sovětskému režimu. Byli jste přece disidenti. 
Nemůžeš to vidět objektivně.“

„Ne,“ pokoušela se jim vysvětlit, „disidenti se z nás stali kvůli objektiv-
nímu pohledu na režim…“ Vypadalo to, že je zmátla. Byli milí, ale nebyli 
si jisti, zda není příliš zaujatá.

Igor teď pracoval pro BBC, stal se jedním ze zahraničních „hlasů“, které 
kdysi tajně poslouchal na sovětské Ukrajině. O prázdninách mě s sebou vzal 
na ten ostrov uprostřed Strandu, který se nazýval Bush House a kde sídlila 
BBC World Service. Když byl Bush House v roce 1929 ještě rozestavěn, byla 
to nejdražší budova na světě s korintskými sloupy, završenými šest stop vy-
sokými sochami rámujícími portikus a s mohutnou železnou bránou, hod-
nou veliké katedrály.

Pro dítě to byl úžasný ostrov. Jakmile se otec zavřel do zaskleného vysí-
lacího studia, které připomínalo akvárium, mohl jsem se volně potulovat 
po všech patrech. Sestupoval jsem po širokých schodech, kolem lidé všech ba-
rev pleti a národností, co jich svět zná, a všichni mluvili a křičeli anglicky, 
jen s různými přízvuky. Nejnovější zprávy rušily všechno to psaní, kouření 
a pobíhání mezi bouchajícími dveřmi. Každá redakce v té rozlehlé budově 
byla jinou zemí, ba jiným kontinentem. Z jednoho patra do druhého jsem 
putoval z Řecka na Blízký východ, výtahem nahoru do Polska. Někdy jsem 
zjistil, že jsem se ztratil v Latinské Americe nebo uvízl v Africe, jen kalné 
londýnské světlo v oknech bylo stále stejné. Zdálo se, že každý druhý novinář 
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je velký exilový básník nebo budoucí ministr. Když měl otec moc práce, hrál 
jsem v rozlehlých fialově osvětlených mramorových chodbách fotbal s Ego-
nem z české redakce. Později se stal místopředsedou vlády, ale když mi bylo 
sedm, porazil jsem ho na penalty.

Igor měl nejradši noční směnu. Po deváté večer se kancelář vyprázd-
nila a on se vydal dolů do baru pro zaměstnance BBC, na jedno z mála 
míst v Londýně, kde se po jedenácté večer podával alkohol. Pořídil si láhev 
Black Prince Bordeaux, otevřel ji, strčil do plastového sáčku, vzal si v kan-
týně nějaký rostbíf, vrátil se nahoru do kanceláře, nalil si skleničku a uva-
žoval o svém novém pracovišti.

„V téhle budově je nějaký jedovatý plyn,“ říkal rád Barry Holland, který 
byl Igorovým šéfem, když v roce 1980 nastoupil. Byl šéfredaktorem ruské 
redakce a býval vojenským překladatelem. „Neviditelný, ale strašně citelný. 
Je to atmosféra, nebo – chcete-li – étos vyváženého pohledu.“ Tenhle „plyn“ 
doháněl Igorovy bojovnější kolegy k zoufalství nad tím, kolik času věnuje 
World Service mluvčím diktátorských režimů. „Kdybys měl šanci udělat 
rozhovor s Kristem, dal bys stejný čas i ďáblovi,“ kritizoval jeden Igorův 
kolega Hollanda. „Jistě,“ odpověděl Holland, „ale umožnil bych Kristovi, 
aby řekl poslední slovo.“

Ten „plyn“ byl prostředkem k získání důvěryhodnosti. Důvěra. Chcete-li 
Británii předvést jako místo, na které se můžete spolehnout, pak trojice 
BBC „přesnost, nestrannost, spravedlnost“ znamená prosazovat to, co zakla-
datel BBC lord Reith označil za „britské hodnoty“ – „přiměřenost, demo-
kracii a diskusi“ – a to zase znamená zajistit Británii globální obdiv. Na 
rozdíl od zbytku BBC byla World Service financována z fondu minister-
stva zahraničí Jejího Veličenstva. Existovala, aby „sloužila národnímu zá-
jmu“ (což nebylo totéž jako „zájem vlády“, na tom by každý redaktor trval).

Když Igor nastoupil, byly jeho prvními úkoly překlady přednášek o kla-
sických anglických spisovatelích nebo o tom, jak se v Anglii slaví Vánoce. 
Možná toto znamenalo „národní zájem“, protože tím stavěl mosty k rus-
kému publiku. Proč ale, říkal si Igor, vysílají něco, co každý sovětský školák 
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zná, když Sovětský svaz provádí takovou cenzuru? Nebyl ve svém zklamání 
sám. Na začátku osmdesátých let přišla nová generace redaktorů, kteří ve 
World Service zahájili svou malou kulturní revoluci.

Igor zařazoval knihy a hry, které se v Sovětském svazu nikdy nevysílaly: 
milostné dopisy Jamese Joyce, plné sexuálních narážek, jejichž vysílání bylo 
v pozdní sovětské éře nepředstavitelné, Poslední pásku Samuela Becketta 
(o muži, který se posedle nahrává a pak se opakovaně poslouchá a komentuje 
své nahrávky), Audienci Václava Havla (o disidentovi přesvědčovaném, 
aby špehoval sám sebe). Havel o tomto Igorově pořadu na BBC Russian 
Service slyšel, když byl v Československu ve vězení. V roce 1978 vyzval Ha-
vel lidi, aby přestali opakovat oficiální jazyk a rituály: opakování toho, 
čemu nevěříte, vás zlomí. Brzy poté byl uvězněn za „podvracení republiky“.

Zprvu Igor shlížel na rádio z výšin literatury. Teď do něj byl sám za-
tažen.

„Většina posluchačů používá rádio jako zdroj informací,“ napsal poz-
ději, „jenže jakých informací? A jak se liší od toho, co můžete najít v novi-
nách nebo v televizi?“

Igor natáčel své pořady na kotouče s magnetickými páskami, na nichž 
byly nahrávky hlasů. Editovat pásky bylo řemeslo: modeloval zvuk jako 
foukač tvaruje sklo.

„Jsem přesvědčen, že význam rádia tkví v magii hlasu, v kouzlu zvuku. 
A v tomto smyslu mají poezie i rádio společný živel – vzduch. Svobodný 
živel.“

Rusko a Ukrajina byly odříznuty od zbytku světa, knihy se cenzurovaly. 
Trvalo celé hodiny, než dispečer zařídil vzácné telefonické rozhovory, které 
Igor a Lina vedli s domovem, a tajné služby nahrávaly každé slovo. Když 
však Igor vstoupil do rozhlasového studia BBC, bariéry padly, měl pocit, 
jako by našel cestu, jíž se cenzuře vyhýbal.

„Hermeticky uzavřené a zvukotěsné kabiny, kontrolní panely, žádná 
okna ven, to vše dělá z rozhlasového studia jakousi kosmickou loď. A ode-
mknout ten uzavřený prostor dokáže jen váš hlas. Jsem si jist, že když sedí 
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mnozí posluchači u rádia, jsou na cestě kolem světa, či spíš do vnějšího ves-
míru. Já jsem také cestovní maniak: skáču z vlny na vlnu.“

Tato generace čerstvých sovětských emigrantů měla pocit, že ví, co je pro 
jejich posluchače důležité. Zinovij Zinik dělal pořady o punku ve východ-
ním Londýně pro sovětské posluchače, jejichž představa o městě vycházela 
z eduardovské literatury. Seva Novgorodsev míchal satiru na oficiální so-
větské bulletiny s heavy-metalovými kapelami, které byly v SSSR zaká-
zané. „Naši metalurgové vyrábějí pro lid různé kovy: od půvabně šumi-
vého bronzu po dunící surové železo…“

Ze Sevovy show se stal hit. World Service obdržela neslýchané množ-
ství dopisů od fanoušků ze Sovětského svazu. Byl to jeden z mála způsobů, 
jak mohla BBC posoudit svou popularitu za železnou oponou: posluchači 
byli ochotni riskovat, že KGB jejich dopisy zachytí, jen aby projevili svou 
oddanost. Sovětské noviny na Sevu útočily, že kazí mládež. Byl svolán pa-
nel manažerů BBC, aby posoudil, zda je jeho pořad náležitě „vyvážený“. 
Veškerý hravý humor se v překladu přepisů z jeho slov vytratil, vyšel v něm 
jako antisovětské výpady. Velkým šéfům World Service se to nelíbilo. Nový 
vedoucí ruské redakce, který byl sám reformátor, prohlásil, že s tím něco 
udělá – a pak tiše nechal Sevu pokračovat v heavy-metalové sovětské satiře.

Kombinací „nestrannosti“ s  absurdním divadlem a  heavy-metalu 
s přesností BBC soutěžila se sovětským vysíláním, které mělo právě zažít 
první otřesy.

V rohu newsroomu BBC stál fax, který začal každých pár hodin supět 
a kvílet čerstvými zprávami z venkovského domu poblíž Readingu. Sídlil 
tam monitoring BBC, kde osmdesát pracovníků, všichni zdatní lingvisté, 
poslouchalo ve dvaačtyřiceti jazycích výstupy ze sovětských rozhlasových vy-
sílání, která se činila neméně než BBC. Běžný styl Rádia Moskva byl tak 
zkostnatělý, že se BBC mohla cítit neformálně. Odříkávali tam statistiky ze 
zasedání plén komunistické strany o předpokládaných úspěších sovětské eko-
nomiky, o postupu ke komunismu na celém světě a prohlášení, jak je nadále 
nevyhnutelný „objektivní vědecký dějinný pokrok“… I když vysílání šířilo to, 
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čemu KGB říkala „aktivní opatření“ – dezinformační kampaně, v nichž 
se například hlásalo, že USA vynalezly AIDS jako zbraň – dělalo to se so-
větskou vážností, a to včetně rozhovorů s falešnými vědci, kteří předkládali 
falešné důkazy, ale všichni se odhodlaně snažili udržet fasádu faktičnosti.

V roce 1983 si monitoring BBC všiml něčeho zcela neobvyklého: jeden 
moderátor anglické redakce Rádia Moskva začal o  sovětských vojácích, 
kteří vpadli do Afghánistánu, mluvit jako o „okupantech“, a ne oficiálně 
jako o „omezeném kontingentu internacionalistických bojovníků“ přiná-
šejících pomoc „bratrskému lidu Afghánistánu“.17 Moderátor, do té doby 
nenápadný muž jménem Vladimir Dančev, udělal něco neslýchaného. 
Byl z Rádia Moskva rychle propuštěn a poslán do psychiatrické léčebny 
v Uzbekistánu. Po pádu Sovětského svazu připustil, že se poprvé o „okupan-
tech“ zmínil náhodou, ale jakmile jednou začal, nedokázal se už ubránit 
a říkal, co si opravdu myslel.

Dančevova osobní rozhlasová vzpoura byla prasklinou v  sovětské ne-
beské báni pseudofaktů. A zanedlouho měli sovětští posluchači ladit BBC, 
aby přežili.

Podobně jako tranzistorové rádio je i Geigerův počítač naladěn na za-
chycování neviditelných signálů pulzujících v atmosféře. Měří radioaktivní 
emise, gama záření a částice, a když se jejich množství zvýší, začne Geige-
rův počítač tikat. Dne 26. dubna 1986 začaly Geigerovy počítače skandi-
návských odborníků i amatérů tikat zcela hystericky: ze sovětské Ukrajiny 
se k Evropě valil radioaktivní mrak historických rozměrů. Sovětská státní 
média přinesla stručnou informaci o menší nehodě jaderného reaktoru 
v Černobylu nedaleko Kyjeva. A pak ticho.

Květnové přehlídky v Moskvě a v Kyjevě s obrovskými kolonami vojáků 
a hlavic, symbolizující sovětskou moc, proběhly jako obvykle. Ale zatímco so-
větská média mlčela, západní „hlasy“ začaly okamžitě informovat o úrovni 
radiace. V Kyjevě se rozneslo, že komunistická elita z města evakuovala svoje 
děti. Jeden pilot, vyprávělo se dál, měl odletět s letadlem plným fakanů z no-
menklatury, ale znechucen tou nespravedlností s letadlem přistál.



129

Bez oficiálních zdravotnických pokynů se městem jako morová záplava 
šířily lidové lékařské rady: „Pijte hodně sladkého červeného vína,“ zněla 
jedna. A všichni se začali opíjet. Pak přišla opačná rada: „Sladké červené 
víno otravu ozářením zhoršuje!“

Po celou tu dobu BBC pravidelně vysílala zpravodajství o nejhorší ra-
diační katastrofě v  dějinách, vědci komentovali šíření radioaktivního 
mraku a lékařští odborníci radili, co dělat při otravě ozářením. Chytání 
BBC začalo být nezbytné pro zachování zdravého rozumu a pro přežití. Tr-
valo dva týdny, než sovětská média vydala oficiální prohlášení. Do té doby 
přišla o veškerou důvěru, která jim ještě zbývala: nedalo se věřit, že vám 
řeknou, co obsahuje vaše mléko, váš chléb či vaše voda.

V roce 1987 nový generální tajemník Komunistické strany Sovětského 
svazu Michail Gorbačov připustil, že absence pravdy o  Černobylu byla 
katastrofa.18 Slíbil, že sovětským médiím nově poskytne svobodu. Zrušil 
omezení týkající se zahraničních knih, filmů a videokazet, přístupu k his-
torickým záznamům a samotného Černobylu. Svou politiku označit za 
„glasnosť“ – otevřenost. Ta byla zahájena v roce 1986, ale vážně začala 
být brána až po Černobylu. „Glastnosť“ byl původně termín používaný di-
sidenty, kteří požadovali více informací o politických procesech; teď se stal 
součástí jazyka sovětské politiky.

V roce 1988 přestal Sovětský svaz vysílání BBC rušit. Ve World Service 
to uvítali s jásotem. Mohl se opravdu změnit režim, který se zdál nesmr-
telný, trvalý a nehybný? Mohly se z Ruska a Ukrajiny stát jiné země?

Igorovi se zdálo, jako by v něm umělec, aktivista a novinář splynuli do 
jediného: do svobodného přístupu k informacím a tvůrčí svobody, do indivi-
duálních práv a svobody být naprosto individualistický. V mnohém z toho, 
co psal v osmdesátých letech, nápadně chyběly současné události, ale byly la-
tentně přítomny ve všem, co napsal na oslavu osvobození od cenzury. Psal 
metodou proudu vědomí ve vírech ryzího impresionismu, prolamoval hra-
nice mezi realismem a fantazií, mezi poezií a prózou. Přetvořil Bush House 
do budovy obydlené ježky a liškami zachvácenými panikou, protože se všemi 
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okny valí na podlahu lepkavá modrá mlha a každé zvíře přemýšlí „Kdo 
bude další?“ – i když nikde není definován důsledek toho „být další“. Viděl 
sebe jako chlapce, který se probudí s horečkou, vezme teploměr, strčí si ho do 
podpaždí, jen aby zjistil, že jeho podpaždí je nyní propast, do které spadne. 
Jel do Ticina, aby přešel přes italské hranice se Švýcarskem, tam a nazpět, 
a znovu a znovu, liboval si ve svobodě překračovat všechny bariéry. V jedné 
své básni napsal: „Kdybych byl rudý indián, měl bych přezdívku Překra-
čovač hranic.“ Teď všechny hranice padaly.

Byl to rok, kdy premiérka Margaret Thatcherová přišla do Bush House 
v kostkovaném saku s perlovým náhrdelníkem a vedla živý telefonický roz-
hovor se sovětskými posluchači ruské redakce. O nic takového se předtím ni-
kdo nepokusil.19 Sovětští občané jen vzácně mohli mluvit se svými vlastními 
představiteli, natožpak vést s někým živý rozhovor – a ještě k tomu se ženou! 
Na otázku z litevského Kaunasu, zda je možné změny v Sovětském svazu 
(glasnosť i politické a ekonomické reformy známé jako perestrojka) zvrá-
tit, kdyby se moci chopil někdo jiný než Gorbačov, Thatcherová odpověděla:

„Myslím, že jakmile jste ochutnali sílící svobodu projevu a diskuse, ži-
vou debatu, jakou vedeme teď, pak by bylo velmi těžké to zvrátit.

Ale nemyslím, že by byli přišli s něčím takovým, kdyby tam nebyl pan 
Gorbačov. Je to někdo, kdo má vizi budoucnosti.

Sama jsem se tak cítila, když jsem se stala ministerskou předsedkyní 
své země.“20

Na konci pořadu je zřetelně slyšet, jak Thatcherová říká: „Ach, to je 
už všechno? Mohli jsme v éteru strávit víc času.“ Potom si připili s redakcí 
World Service. Thatcherová si dala svou obvyklou whisky.
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Měkká fakta
Za glasnosti to vypadalo, že pravda každého osvobodí. Diktátory 
pravda tak děsila, že ji potlačovali. Něco se ale pokazilo. Máme pří-
stup k většímu množství informací a svědectví než kdy dříve, ale 
zdá se, že fakta svou moc ztratila. Politici lžou, to není nic nového, 
ale nově to vypadá, jako by dávali najevo, že je jim jedno, mluví-li 
pravdu, nebo ne.

Vladimir Putin vystoupil v mezinárodní televizi, když jeho ar-
máda obsazovala Krym, a pateticky prohlásil, že na Krymu žádní 
ruští vojáci nejsou, ačkoli všichni věděli, že tam jsou, a později 
stejně náhodně připustil, že tam byli. Nelhal ani tak ve smyslu, že 
by se snažil nahradit realitu nějakou jinou realitou, spíš tím říkal, 
že na faktech nezáleží. Podobně je prezident Spojených států Do-
nald Trump známý tím, že nemá žádnou jasnou představu o tom, 
co je pravda nebo co jsou fakta, a přesto to v žádném případě není 
na překážku jeho úspěchu. Podle fact-checkingové platformy Po-
litiFact bylo 76 procent jeho výroků během prezidentské kampaně 
v roce 2016 „zavádějíci“ nebo přímo nepravdivé, u jeho protikan-
didáta to bylo 27 procent výroků. Přesto Donald Trump vyhrál.1

Proč se to děje? Je to vina technologií? Médií? A jaké to má dů-
sledky pro svět, kde se už mocní nebojí faktů? Znamená to, že člověk 
může páchat zločiny před očima všech? A pak jen pokrčit rameny?
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Čtyřicet let poté mám kancelář proti starému Bush House. World Service 
BBC z něj dávno odešla. Napřed se šuškalo, že Bush House má být prodán 
japonským developerům a přestavěn na luxusní byty. Tento plán padl, 
když se začal britský trh s nemovitostmi hroutit v důsledku finanční krize 
v roce 2008. Nyní tam sídlí univerzita.

Celá BBC – World Service i domácí oddělení, zpravodajství i zábava, 
televize, rádio i „multimédia“ – se tísní v budově na Regent Street, zato-
čené jako harmonika. Lidé tam sedí příliš blízko u sebe, takže to vypadá, 
jako by architekt zapomněl při navrhování počítat s dostatečným pro-
storem na stoly.

Když mluvím s redaktory a manažery BBC, zdá se, že se nesprávný 
odhad architekta odráží i v samotném médiu. Svět se změnil a staré hod-
noty BBC – přesnost, nestrannost a spravedlnost vedoucí k demokracii, 
přiměřenosti a diskusi – se obrátily vzhůru nohama.

Za studené války se BBC vyznačovala „nestranností“, rovnováhou 
mezi levicovými a pravicovými názory. V devadesátých letech a po roce 
2000 se věci zkomplikovaly. Žádná jasná levice ani pravice už neexisto-
valy. Po roce 2010 se publikum rozdělilo ještě víc, vidí svět skrze různé 
hodnoty a spory, které je určují.

„Příslušnost k politickým stranám zeslábla, ale zesílila důležitost hod-
not, s nimiž se lidé identifikují, jako třeba náboženství nebo přináležitost 
k menšinám,“ řekl mi bývalý ředitel zpravodajství BBC James Harding. 
„A s tím se změnilo i vnímání zaujatosti a toho, jak lidé chápou nestran-
nost – daleko od tradičních ideálů levice a pravice.“

BBC byla zvyklá rozhodovat o tom, co je nestranné, podle sledování 
agendy politických stran a v mnohem menší míře podle novin. O těch se 
předpokládalo, že reprezentují širší zájmy. Co se však stane, když se no-
viny přestanou číst a strany jsou tak roztříštěné, že už nepředstavují nic 
soudržného? Když jsem byl malý, žili jsme v Británii v řadě sublimací, 
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naše povědomí vnikalo do nádob médií a nasávala je katodová trubice 
televize, abychom se spojovali s větším celkem. Ať se nám to líbí, nebo 
ne, tyto nádoby popraskaly. Důsledkem bylo rozptýlení koncepcí, jichž 
BBC používala k podávání reality. I v těch nejlepších časech BBC bojo-
vala o dosažení správné „vyváženosti“,2 jenže co znamená být nestranný 
v tak roztříštěném světě?

Abych byl spravedlivý: nestrannost byl vždycky ošidný pojem. V osm-
desátých letech bojovala vláda Margaret Thatcherové proti domácí BBC, 
obviňovala ji ze zaujatosti vůči konzervativním politikům a z neloajality 
kvůli tomu, že stanice dávalala prostor irským teroristům. Objevily se do-
konce hrozby, že bude BBC zrušena: proč by mělo existovat veřejnoprávní 
vysílání, když Thatcherová věří ve svobodný trh? Teď však útoky nesmě-
řují jen proti nestrannosti BBC, ale proti samotné myšlence, že nestran-
nost a objektivita mohou vůbec existovat.

V  Rusku tvrdí vedení a  hvězdy médií kontrolovaných Kremlem, 
že provozovatelům vysílání, jaké má BBC, nelze důvěřovat, protože 
všichni mají své skryté zájmy,3 že „objektivita je mýtus, který se nám 
nabízí a vnucuje“.4 Je to vzdálený ohlas Rádia Moskva a jeho oddané 
podpory vědecké marxistické pravdy. A vidíme rozdíly v obsahu. Když 
v osmdesátých letech Rádio Moskva vysílalo „aktivní opatření“, podle 
nichž CIA vynalezla AIDS jako zbraň proti Africe, tyto lži se mnoho 
let pečlivě hýčkaly. Jejich součástí byli vědci z východního Německa, 
kteří údajně objevili důkazy. Vládla snaha, aby propracovaná lež vypa-
dala reálně. Dnes ruská média a představitelé prosazují podobné pří-
běhy, tvrdí, že americké továrny distribuují na východní Ukrajinu virus 
zika, aby otrávily etnické Rusy, že USA sbírají ruskou DNA, aby vy-
tvořily genetické zbraně,5 nebo že USA obkličují Rusko tajnými biolo-
gickými válečnými laboratořemi. Tato tvrzení se však objeví jen online 
nebo je někdo vychrlí v televizní show, což je spíš matoucí než přesvěd-
čivé, anebo to podporuje fobie té části publika, která má sklon vidět 
všude kolem sebe americká spiknutí.
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Na nestrannost se útočí i ve Spojených státech. Za studené války byl 
Ted Koppel jedním z nejslavnějších zpravodajů v zemi, zosobněním ob-
jektivity. V roce 2017 Koppel ve svém ranním pořadu na CBS obvinil 
stranické kabelové zpravodajské kanály zleva i zprava, že podrývají soud-
nost a kritickou debatu. Sám se postavil nad tyto rozbroje, což naznačo-
valo, že vyváženost a objektivita jsou stále ještě možné. Koneckonců musí 
existovat pozice, ze které se dá posoudit stranictví. Jedním z hlavních cílů 
Koppelovy kritiky byl moderátor hlavní zpravodajské relace televize Fox 
News Sean Hannity, který hájí Donalda Trumpa tak úporně, jako mo-
derátoři ruské státní televize hájí Vladimira Putina. Hannity odpověděl, 
že když Koppel útočí na názor, ve skutečnosti tím vlastně jen „podává 
vlastní názor“. Hannity se označil za čestného, protože připustil, že on 
sám je zaujatý novinář, zatímco Koppelova maska nestrannosti je ve sku-
tečnosti podvod. Veškeré předstírání objektivity je jen subjektivní.

Oslabíme-li možnost vyváženosti, objektivity a  nestrannosti, pak 
zbývá jen být „opravdovější“ než druhá strana: emocionálnější, osobnější, 
hrdinštější. Studio, v němž Hannity vystupuje, je vybaveno štítem v su-
perhrdinském stylu, připomínajícím Kapitána Ameriku – jsou na něm 
hvězdy a pruhy a zdobí ho jeho jméno. Podle Hannityho mýtu musí hr-
dina ze stanice Fox bojovat s příšerami „levicových médií usilujících zni-
čit Trumpa“, která „vyhlásila válku americkému lidu“.

Když se Hannity zaměří na nedostatky jiných médií – třeba že některé 
kanály věnovaly příliš mnoho času snaze odhalit tajnou zločinnou „do-
hodu“ mezi Trumpem a Kremlem – nesnaží se nestrannost nastolit, ale 
chce ukázat, že je nemožná sama o sobě.

Ironií je, že odmítnutí objektivity prosazované Fox News a Kremlem 
navazuje na myšlenky, které prosazovala „liberální“ hnutí, proti nimž 
se Hannityové a Putinové tohoto světa stavějí. Heslem feministického 
hnutí bylo „objektivita je jen mužská subjektivita“; studentské protesty 
v roce 1968 oslavovaly emoce jako protilék proti korporátní a byrokra-
tické racionalitě. 
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Nyní však Fox News i Kreml využívají stejných myšlenek: jestliže je 
realita tvárná, proč nemohou předkládat také své vlastní verze? A jsou-li 
emoce emancipující, proč oni nemohou evokovat své vlastní? Je-li myš-
lenka objektivity zdiskreditovaná, pak logicky mizí i východiska, z nichž 
lze proti nim argumentovat.6

-----

Když byla podlomena objektivita a nestrannost společností jako BBC 
nebo CBS, vstoupily do sporu fact-checkingové online platformy. I ty 
však čelí problému – samotné technologii, s níž pracují, sociálním sítím, 
kde se nepravdy šíří rychleji než fakta.7 Stal se z toho jakýsi rituál: ukázat 
na představitele technologických společností a přísně je kritizovat za to, 
že dělají ze lži cosi normálního.

Vezměte si třeba léto 2018 v Římě, když jsem navštívil každoroční se-
tkání fact-checkerů z celého světa.

„Pokud nedokáže tato skupina pomoci aspoň trochu zmírnit příšerný 
chaos v informacích, pokud nemůže pročistit zmatek, v němž se nachá-
zíme – kdo to dokáže? Jsme metodickými arbitry nemilosrdné války o bu-
doucnost internetu,“ oznamuje Alexios Mantzarlis, tvůrce „Kodexu fact- 
-checkerů“, jenž definuje „pět zásad transparentnosti a metodologie“. 
Tyto zásady stanoví, kdo je skutečným fact-checkerem a kdo ne. Mantza-
rlisův kodex se v Římě často připomínal. Potenciální fact-checkeři jsou po 
dobu jednoho roku sledováni, zda pět zásad dodržují. K těm, kdo hnutí 
nejvíc ohrožují, patří nepraví fact-checkeři, kteří si na tuto funkci dělají 
nárok, ale zásady nedodržují. Možná to bylo tím, že jsme byli v Římě, 
ale začal jsem mít pocit, že na fact-checkerech ulpívá cosi religiózního. 
Ve světě, v němž už jsou fakta pošpiněna, chtějí, aby byla zase posvátná.

Na téměř klášterním nádvoří školy sv. Štěpána v Římě jsem potkal 
kdekoho, od chlapíka z Los Angeles, který monitoruje přesnost drbů 
o celebritách, až po lidi, pro něž jsou fakta záležitostí života a smrti. Na-
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příklad fact-checkeři z Indie mi vyprávěli, jak se snaží zastavit vražedné 
řádění čet „hlídek“. Hinduističtí nacionalisté v uzavřených skupinách 
na sociálních sítích skrytě šířili pomluvy o muslimských řeznících a fa-
lešně je obviňovali, že porážejí krávy, tedy zvířata, jež jsou pro hinduisty 
posvátná. Fanatici se pak vrhali na nevinné řezníky a pro změnu poráželi 
zase je. V Barmě a na Srí Lance, kde se k podněcování etnických čistek 
využíval Facebook, byla situace ještě horší.

Rozhlížel jsem se po nádvoří a viděl jsem redaktory z Rappleru, fact-
-checkery z Ukrajiny, ze západního Balkánu, z Mexika… Když se ujala 
slova představitelka Facebooku, byla pranýřována za to, že umožňuje, 
aby se na platformě šířily nehorázně nepravdivé zprávy a aby se na ní fact-
-checkerům vyhrožovalo.

Pro všechny společnosti sociálních médií, které se o tento problém za-
jímají, je nepřekonatelným problémem, že právě způsob, jak jsou mnohé 
tyto platformy navrženy a jak vydělávají peníze, vytváří prostředí, v němž 
jsou přesnost, nestrannost a spravedlnost přinejlepším druhořadé.

Inženýr společnosti Google s doktorátem z oboru umělé inteligence 
Guillaume Chaslot v roce 2011 zjistil, že způsob, jakým je navržen You-
Tube, slouží lidem vyhledávajícím stále stejný obsah tak, že vytváří a posi-
luje jedno hledisko – a to nemusí být nutně založeno na fakticitě. Když se 
podíváte na jedno video s nepřesným a často přímo dezinformačním obsa-
hem, algoritmus vám bude dodávat podobné materiály. YouTube nechtěl 
posuzovat, co je pravda, chtěl, aby to, co bude prosazovat, posuzoval jeho 
algoritmus. Důsledkem bylo, že se mohl masově šířit nepravdivý obsah. 
Chaslot nabídl svým šéfům možné řešení problému. Nedal by se lidem 
nabízet obsah rozmanitější? Bylo mu řečeno, že takové není „zaměření“ 
serveru. Primárním zájmem YouTube je prodloužit čas, který na něm lidé 
tráví. Chaslotovi připadalo strašné definovat přání takto – čistě tím, ko-
lik času lidé stráví sledováním obrazovky; mělo to hodně daleko k uroze-
nému étosu „veřejné služby“ BBC.8 Dá se to také snadno zmanipulovat, 
řekl mi Chaslot. Pokud máte prostředky a můžete najmout spousty lidí, 
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kteří budou sledovat určitá videa a vytvářet spousty obsahu na konkrétní 
téma, pomůže to tato videa prosazovat. Spolupráce mnoha kanálů You-
Tube byla také dobrou cestou, jak obsah „doporučovat“. Chaslot tvrdil, 
že právě proto má ruská státní vysílací síť Russia Today impozantní po-
čet kanálů YouTube.

Doktor Walter Quattrociocchi z  univerzity v  Benátkách ve studii 
„Emocionální dynamika ve věku dezinformací“9 analyzoval během čtyř 
let padesát čtyři milionů komentářů v různých facebookových skupinách 
a zjistil, že čím déle diskuse pokračuje, tím vyhrocenější začnou komen-
táře být. „Kognitivní modely v komnatách ozvěn mají sklon k polarizaci,“ 
uzavřel. Quattrociocchi tvrdí, že to ukazuje emocionální strukturu so-
ciálních sítí. Chodíme tam hledat emocionální podporu, kterou nám 
poskytují lajky a retweety. Sociální sítě jistým způsobem podporují mi-
ninarcismus, který nelze nikdy dostatečně uspokojit, a to nás vede k zastá-
vání radikálnějších postojů, abychom dosáhli větší pozornosti. Nezáleží 
na tom, zda jsou texty přesné, nebo ne, natožpak zda jsou nestranné: ne-
snažíte se zvítězit ve sporu ve veřejném prostoru s nestranným publikem, 
chcete jen dosáhnout co největší pozornosti stejně smýšlejících lidí. „Dy-
namika online prostoru vyvolává zkreslení,“ uzavírá Quattrociocchi. Je to 
politováníhodná smyčka: sociální sítě ženou člověka k polarizovanějšímu 
chování, což vede k požadavku senzačnějšího obsahu nebo přímo smyšle-
nek. Fake news jsou symptomem toho, jak jsou sociální sítě konstruovány.

A dochází tu k něčemu ještě zákeřnějšímu. Igor ve svých esejích z po-
čátků studené války oslavoval snahu být co možná individualistický jako 
způsob, jak odolat nátlaku. Nejlépe to vyjádřil další exilový básník, nosi-
tel Nobelovy ceny Josif Brodskij, který emigroval v roce 1972, v úvodním 
projevu na Williams College v roce 1984: „Nejjistější obranou proti zlu 
je krajní individualismus, originalita myšlení, podivínství, ba dokonce – 
chcete-li – výstřednost. To se nedá předstírat, falšovat ani napodobit.“10

Za studené války byl pojem „extrémní individualismus“ spojen s bo-
jem o získávání a předávání přesných informací, kdežto svoboda projevu 
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byla spojována se svobodou uměleckého sebevyjádření – obojí vzdoro-
valo režimům, které cenzurovaly fakta i „podivínství“. Dnes sociální sítě 
nabízejí neomezený prostor pro jakoukoli formu krajního individuali-
smu. Vyjadřujte se, co hrdlo ráčí! Samotná podstata těchto sítí však uži-
vatele odtlačuje od fakticity.

A je tu ještě jedna věc. Vaše sebevyjádření se přenáší do dat: do frek-
vence určitých slov, do doby postování a do informací o nás samotných, 
o našem pohybu a jazyce – to všechno se přenáší do sil, které nás ovlivňují 
kampaněmi a reklamou a jichž si možná ani nejsme vědomi. Pokud byste 
však v naději, že se doberete odrazu vlastního pravého já, hledali u zpro-
středkovatelů údajů nějaký vlastní datový otisk, budete zklamáni. Na-
jdete tam jen fragmentární zlomky informací (něco o zdraví, něco o ná-
kupech) s nepravidelnými okraji, které můžete přikládat k sobě a tvořit 
z různé skládačky podle všelijakých krátkodobých cílů, drobné načmá-
rané klikyháky, které lze donutit na pár vteřin zavibrovat, aby vás přiměly 
pro něco hlasovat či něco koupit. Sociální sítě, ten malý narcistní aparát 
a nejsnazší způsob, jakým jsme se kdy dostávali na piedestal marnosti, jsou 
zároveň mechanismem, který nás nejúčinněji rozděluje.

Už v Igorových raných příbězích je obsaženo vědomí, že extrémní in-
dividualismus má svá úskalí. Když je znovu pročítám, všímám si, že je 
jemně podrývá sám impresionistický a sebou posedlý vypravěč. Nakonec 
si člověk uvědomí, že jsou ty příběhy tak ponořeny samy do sebe, že ani 
nevnímají, co se děje kolem, že úplně ztrácejí kontakt s realitou.

PROČ JSME „POSTFAKTIČTÍ“

Technologie sociálních sítí kombinovaná s názorem, že všechny infor-
mace jsou součástí války a nestrannost není možná, pomáhají podrývat 
nedotknutelnost faktů. Čím víc jsem o tom přemýšlel, tím víc se mi zdálo, 
že si kladu špatnou otázku. Místo abych se ptal, proč fakta přestala být re-
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levantní, bych měl zjistit, proč vůbec kdy v politické řeči relevantní byla. 
A proč jsme u obou supervelmocí studené války mohli vidět tak podob-
nou taktiku.

Fakta koneckonců nejsou pokaždé nejpříjemnější; jak jsem zjistil u své 
učitelky paní Sternové, mohou nám připomenout naše místo a naše li-
mity, naše selhání, a nakonec i naši smrtelnost. Člověk pocítí určitou pu-
bertální radost, když odhodí jejich váhu a s gustem pošle nudnou realitu 
„do prdele“. Putin či Trump nám poskytují skutečné potěšení, protože 
nám nabízejí uvolnění od omezujících fakt.

I když mohou být fakta nepříjemná, jsou užitečná. Zvlášť je potřebu-
jeme, když v reálném světě něco budujeme. Když třeba stavíte most, ne-
přichází v úvahu žádné post-pravdivé významy. Abyste předvedli, co sta-
víte, jak to bude fungovat a proč to nespadne, nezbytně potřebujete fakta. 
V politice jsou fakta nezbytná, abyste předvedli, že uplatňujete nějakou 
racionální představu o pokroku: tady jsou naše cíle, tady ukazujeme, jak 
jich dosáhnout, a zlepšit vám tak životy. Potřeba faktů závisí na představě 
o budoucnosti, založené na důkazech.

Za studené války vedly obě strany diskusi: začínala tím, který systém 
přinese růžovější buducnost – zda demokratický kapitalismus, nebo ko-
munismus. Jediným způsobem, jak prokázat, že k takové budoucnosti 
směřujete, bylo poskytnout důkazy. Komunismus byl přes své mnohé 
zvrácenosti a krutosti zamýšlen jako konečný vědecký projekt osvícenství. 
Lidé, kteří v něm žili, věděli, že je to podvod, ale projekt byl založen na pa-
radigmatu sovětského ekonomického růstu postaveného na teorii marxis-
mu-leninismu, jejíž objektivní zákony historického vývoje měly fungovat 
tak, jak tato teorie hlásala. Nachytat SSSR při lži bylo tudíž možné vysílá-
ním přesných informací nebo konfrontací jeho vůdců s fakty.

Po studené válce zbývala jen jedna vize budoucnosti: globalizace 
posilovaná vítězstvím „svobody“: svobodných trhů, svobody pohybu, 
svobody projevu, politických svobod. V demokraciích politické strany 
musely stále dokazovat, že tento proces dokážou zvládnout lépe než je-
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jich oponenti, i když šlo spíš o technokratický proces než o souboj no-
vých idejí.

Lze najít mnoho okamžiků, kdy se tato představa o  budoucnosti 
zhroutila. Invaze do Iráku, nazývaná „operace Irácká svoboda“, těžce po-
škodila myšlenku, že politická svoboda je historicky nevyhnutelná. Když 
byla v Bagdádu stržena socha Saddáma Husajna, provázely to scény při-
pomínající ničení Leninových soch ve východní Evropě: zdálo se, že tyto 
výjevy naznačují historickou rovnocennost, že je to montáž záběrů jed-
noho příběhu. Velcí disidenti studené války včetně Václava Havla válku 
podporovali a užívali přitom pojmů, které byly ohlasem jejich vlastních 
bojů proti diktatuře.11 Lidé, kteří vedli svržení Saddáma, se odvolávali 
na boj proti sovětské nadvládě a zařazovali ho do jedné souvislé historie.

„Prezident Reagan řekl, že dny sovětské tyranie minuly, že svoboda 
je v pohybu, který nelze zastavit,“ oznámil prezident George Bush v roce 
2003, načež spojil boje studené války s vlastní vizí Blízkého východu po 
americké invazi. „Irácká demokracie bude úspěšná a tento úspěch vyšle 
z Damašku do Teheránu mocné poselství, že svoboda může být budouc-
ností každého národa.“12

Místo toho přinesla invaze občanskou válku a statisíce mrtvých. Slova 
a obrazy, naplněné ve východním Berlíně a v Praze tak silným významem, 
v Bagdádu tuto sílu ztratily.

Stále jsme však žili ve světě, v němž myšlenka na budoucnost, aspoň 
ekonomickou, byla myšlenkou čím dál rozsáhlejší globalizace. Pak přišel 
v roce 2008 finanční krach. Ten pohřbil myšlenku, že by svobodné trhy 
mohly přinést osvobození od nedostatku; sen, že evropský pečlivě udr-
žovaný trh je chráněn před ohromnými ekonomickými šoky, byl v tro-
skách. S ním se pro mnohé rozpadly i staré představy o univerzální bu-
doucnosti, vzniklé v rámci studené války. Od Mexico City po Manilu se 
postupně rozpouštěly jako staré mýdlo, rozpadající se na kašovité vločky.

Pokud se potřeba faktů zakládá na představě konkrétní budoucnosti, 
jíž se snažíte dosáhnout – k čemu jsou fakta, když tato budoucnost zmizí? 
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Proč o ně máte stát, když vám říkají, že vaše děti budou chudší než vy? Že 
všechny verze budoucnosti jsou nevábné? A proč byste pak měli věřit těm, 
kdo fakta dodávají – médiím a akademikům, think tankům či státníkům?

A tak začne být přitažlivý politik, který dělá z odmítání faktů velikou 
show, který si užívá potěšení z proudu nesmyslů a oddává se plnému anar-
chistickému osvobození od nějaké soudržnosti, od nudné a ponuré rea-
lity. To, že tolik Američanů hlasovalo pro člověka, jako je Donald Trump 
– muž s tak malou úctou k rozumu, jehož mnohé protikladné výroky ni-
kdy nepřispívají k něčemu, co by mělo celkově valný smysl – bylo zčásti 
možné i proto, že voliči měli pocit, že je nečeká žádná budoucnost zalo-
žená na faktech. Trumpovo nesouvislé blábolení vlastně nabízí útěchu. 
Veškeré šílenství, které pociťujete, můžete nechat stranou a bude to OK. 
Nadšení z Trumpa potvrzuje potěšení z blábolů, radost z čiré emoce, často 
ze vzteku, bez jakéhokoliv smyslu.

A není náhoda, že je tolik politických aktérů nového typu zároveň 
nostalgiky. Putinovy internetové trollí pluky prodávají sny o obnovené 
Ruské říši a Sovětském svazu; Trump tweetuje, že „udělá Ameriku znovu 
velkou“, turecká a maďarská média sní o vzkříšení přeludů dávné velko-
leposti.

„Dvacáté století začínalo utopií a skončilo nostalgií. Dvacáté první 
století necharakterizuje hledání nového, ale šíření nostalgie,“ napsala 
rusko-americká filoložka Svetlana Boymová, která vidí v nostalgii způ-
sob, jak uniknout přísně racionálnímu času. Staví proti sobě dva typy 
nostalgie. Jednomu, tomu zdravému, říká „reflexivní“ nostalgie: ten se 
dívá na jednotlivé, často paradoxní příběhy z minulosti a snaží se do-
brat rozdílu mezi minulostí a současností, aby mohl formovat budouc-
nost. Druhému, škodlivému typu, říká „obnovující“ nostalgie. Ten se 
„s paranoidní odhodlaností“ snaží znovu vybudovat ztracenou vlast, 
vidí v sobě „pravdu a tradici“, je posedlý „velkými symboly“ a „vzdává 
se kritického myšlení ve prospěch citových pout… Nereflexivní nostal-
gie může plodit monstra.“13
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„Obnovující“ nostalgie se zmocnila prostorů od Moskvy přes Buda-
pešť až k Washingtonu. Fakta jsou to poslední, oč stojí lidé, kteří tyto fan-
tomy a uměle vytvořenou minulost přinášejí.

Důsledky politiky, v  níž fakta ztratila moc, se v  západní Evropě 
a v Americe projevují výstředním výběrem ve volbách, jinde však jsou 
mnohem smrtonosnější.

V ALEPPU

Když do východního Aleppa létaly rakety, granáty a bomby syrského 
režimu, chopil se Chálid Chatíb kamery a natáčel ničení svého města. 
Lidé na něj křičeli: „Nestydíš se nás natáčet? Líbí se ti naše slzy? Přišli 
jsme o všechno.“

Pokoušel se jim vysvětlit, že tu je, aby jim pomohl: kdyby celý svět vi-
děl, že cílem jsou nevinní lidé, musel by něco udělat. Přece jen existují pra-
vidla. Je tu OSN. Zákony… Není možné jen tak bombardovat civilisty, 
děti a staré lidi jako tady.

Desítky mladých mužů a žen z instituce, kterou pojmenovali „Alepp-
ské mediální centrum“, neustále procházely městem, filmovaly a natáčely 
škody. Někteří jeli do Bejrútu na videoškolení humanitárních organizací. 
„Zachyťte zločiny a to pomůže ta zvěrstva zastavit,“ říkali jim. Teď z nich 
byli „občanští žurnalisté“, „mediální aktivisté“. Jejich město bombardo-
valy vrtulníky prezidenta Asada; pomalu se jim vznášely nad hlavou a pak 
na město shazovaly barelové bomby – ropné bubny, palivové nádrže a ply-
nové láhve, naplněné výbušninami a úlomky kovu. Občané Aleppa byli 
vůči nim bezmocní. Mohli je však natáčet a domnívali se a doufali, že je 
to spojí s něčím širším a silnějším, než jsou vrtulníky.

V roce 2011 přišlo jakési pokračování arabského jara: několik syrských 
měst povstalo proti diktatuře Asadovy rodiny, jež trvala čtyřicet let. Pro-
testy vypukly poté, co režim mučil teenagery, kteří si troufli načmárat na 
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zeď střední školy protiasadovská hesla.14 V režimu, jehož moc předpoklá-
dala, že lidé budou projevovat svou oddanost opakováním jeho směšných 
hesel, ať jim věří, nebo ne, to byl podvratný čin. „Taková poslušnost při-
měje lidi ke spoluvině, zaplete je do vztahů, které posilují nadvládu,“ na-
psala antropoložka Lisa Wedeenová ve studii o syrském režimu15 a mně 
to připomíná Havlovu interpretaci pozdního sovětského komunismu. 
Když jsem mluvil se Syřany, kteří se účastnili prvních demonstrací v roce 
2011, často vzpomínali na opojení, jaké cítili, když konečně veřejně říkali, 
provolávali a zpívali, co si o Asadovi myslí.

Asad reagoval bombami, raketami, odstřelovači, chemickými zbra-
němi a  ještě rozsáhlejším popravováním a  mučením. V  roce 2012 se 
vzbouřenci zmocnili Aleppa a režim začal město bombardovat. Uprchlo 
na milion lidí.16 Chálidovi bylo šestnáct. Chtěl udělat něco, co bude mít 
smysl, ukázat světu, co se v Aleppu děje.

První, kdo se po útoku objevil na scéně, byli záchranáři, kteří tahali 
oběti z trosek. Když dorazili, požádali všechny, aby byli zticha, poslou-
chali, kde je zpod kamenů slyšet sténání, a tam začali kopat. Mnozí z těch 
lidí neměli se záchrannými akcemi žádné zkušenosti, byli to taxíkáři, pe-
kaři, a hlavně učitelé ze základních škol. Po roce 2013 jim začaly vlády 
Británie, Holandska a Spojených států poskytovat peníze, výcvik a bul-
dozery. Podle výrazné pokrývky hlavy se jim začalo říkat „bílé přilby“. 
Chálid začal jejich činnost natáčet. Strávil celé dny filmováním své první 
záchranné operace po útoku barelovými bombami, který srovnal se zemí 
několik domů najednou. Když natáčíte, musíte se soustředit na každý de-
tail. Soustředíte se tak dlouho, že to ve vás zůstane, představujete si svět 
jako sled detailů: utržené ruce, výkřiky, končetiny, slzy, všude prach, další 
ruce, štěrk. Během první záchranné operace přešly Chálidovi jeho před-
stavy do krve, staly se součástí jeho samotného. Když svá videa v mediál-
ním centru nahrál, přísahal, že už nikdy nebude filmovat. Pak se podíval 
na sociální sítě, aby viděl, jak se jeho materiál šíří. Uvědomil si, že jeho 
úsilí stálo za to.
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Svým rodičům zprvu neřekl, že natáčí, pokládali by to za nebez-
pečné. Když však jednou přišel domů celý pokrytý prachem po bom-
bovém útoku, během nejž málem zahynul, nemohl to už skrývat. Otec 
zpočátku zuřil. Když mu však Chálid vylíčil, jak tahali lidi z trosek a že se 
jeho záběry objevují na mezinárodních televizních kanálech, informují-
cích o Aleppu celý svět, otec se uklidnil. Zvláště populární byly záběry 
dětí vytažených z trosek (mnohem víc bylo dětí, které se zachránit nepo-
dařilo, ale tyto záběry tak virální nebyly).

Život ve městě začaly řídit zvuky: svištění, pauza, zadunění a šířící se 
výbuch znamenaly barelovou bombu, rakety se vyznačovaly prskavějším 
zvukem. Chálid je poslouchal, když se díval na finále mistrovství světa ve 
fotbale v roce 2014. Chtěl, aby zvítězilo Německo. Sledoval svého oblí-
beného hráče Mesuta Özila, jak pronikl jako duch do pokutového území, 
pak zaslechl svištění nebo praskání a vybíhal natáčet škody. Musel vždycky 
dávat pozor, aby to nebyl „dvojí zásah“: vrtulník shodil bombu, počkal, 
až se shromáždí dav, a pak svrhl další.

Když po útoku dorazili záchranáři, vedení bývalým učitelem Amma-
rem Al-Selmo, reagovali lidé různě. Někteří zachránění spěchali k objek-
tivu Chálidovy kamery a dali se do pláče: „Proč nás bombardují? Tady 
žádní vojáci nejsou“; nebo se dožadovali spravedlnosti anebo říkali, že 
to zavinil jejich soused, který se připojil k revoluci: „Bomby byly určené 
jemu, ne mně!“

Chálid si zvykl přihlížet vraždění. Zpočátku mnohé z toho, co točil, 
nebylo ostré, protože moc mával kamerou a sledoval dění kolem sebe, 
zatímco bylo potřeba nejdřív vytvořit mentální mapu okolí a pak vy-
brat, co zachytit. Musel rozbít realitu do jednotlivých záběrů, které vy-
právěly příběh společně: mrtvá těla v troskách, krátery, zbytky hraček 
a oblečení, fotografie zhroucených zdí – všechny podrobnosti, které 
dokazovaly, že bombardováni byli civilisté. Trvalým problémem byl 
prach ze zničených budov, protože špinil čočky objektivu a ohrožoval 
mechaniku.17
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V roce 2015 vstoupilo do války na Asadově straně Rusko. Jeho otce 
Háfize kdysi podpořil Sovětský svaz. Nyní Rusko zachránilo syna. Poprvé 
od konce studené války se země dostala zpět na hlavní scénu globální po-
litiky. Putinův obraz na domácím jevišti je založen na myšlence, že k jeho 
vládě neexistuje alternativa, že ruský vůdce je nedostižný. Teď předváděl, 
že je skvělý nejen doma, ale i na Blízkém východě. V době, kdy Rusko do 
války vstoupilo, ovládal Asad jen 20 procent své země. Uvádělo se, že cí-
lem ruské kampaně bylo pomoci porazit islamistické teroristy. Ruské le-
tectvo se však místo toho zaměřilo na rozdrcení veškerého odporu vůči 
Asadově vládě, a zejména na Aleppo.

V dubnu 2016 obléhání zesílilo.18 Bylo odříznuto zásobování východ-
ního Aleppa. Na pekárny, tržiště a školy dopadaly barelové a kazetové 
bomby. V roce 2016 bylo svrženo více než 4 000 barelových bomb.19 
Bílé přilby pracovaly stále neúnavněji. Jednou ráno vytáhli jejich přísluš-
níci jakéhosi muže z trosek jeho domu a dovezli ho do nemocnice Al Ba-
jan. Do její blízkosti dopadla bomba, nemocnice byla evakuována a muž 
převezen na předměstí, které bylo bombardováno téhož večera. Znovu 
ho zachránili stejní záchranáři, kteří ho dostali z trosek ráno. Začal na ně 
křičet, ať jdou pryč – nepřinesli mu nic než neštěstí. Při ranním bombar-
dování ztratil ženu a děti.

Když se v létě 2016 konalo evropské mistrovství ve fotbale, byl Chálid 
příliš zaneprázdněn, než aby mohl sledovat, jak si vede Özil. Nemocnice 
byly znovu a znovu cílem bombardování, což mělo zlomit vůli k odporu, 
lékaři museli operovat v podzemí v polotmě. Desítky tisíc lidí uprchly.20

Stále více lidí si povzdychlo, když zahlédli Chálidovu kameru: jaký 
smysl má všechno to natáčení?

-----

Mary Ana McGlassonová byla ve Starbucksu. Pracovala jako americká 
zdravotní sestra a řídila centrum humanitární lékařské pomoci pro Sýrii 
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sídlící v tureckém pohraničním městě Gaziantep, milionovém městě, kam 
se uchýlilo dalších 500 000 syrských uprchlíků. Pracovala nejdřív pro Re-
lief International, poté pro Lékaře bez hranic a posledních pět let koor-
dinovala výstavbu nemocnic, které pak byly ničeny. Právě se jí podařilo 
získat pro Aleppo zdravotnickou pomoc na šest měsíců, ale protože se 
obléhání v létě 2016 zintenzivnilo, bylo už jasné, že to nebude stačit. Za-
tímco seděla ve Starbucksu, dostávala texty a whatsappové zprávy od lé-
kařů z Aleppa v přímém přenosu: „Znovu začalo bombardování… Ope-
rujeme ve sklepě… Odešel generátor. Při operacích si svítíme mobily.“

Jako humanitární pracovnice měla být neutrální. Budovat nemocnice, 
dodávat zásoby, podávat zprávy o úmrtích a válečných zločinech. Spolé-
hala na to, že mimo ni existuje systém mezinárodních norem, ideálů a in-
stitucí, jimž opatřuje potřebné důkazy.

Po roce 2015, když Rusko začalo s bombardováním, sestavovala Mary 
Ana a desítky dalších humanitárních organizací jednu zprávu za dru-
hou. Bylo z nich jasné, že útoky nemíří na místa obsazená ISIS, jak tvr-
dili Rusové, ale na samotné Aleppo. Stále přepokládala, že váha důkazů 
bude mít svůj význam. Psala dopisy americkým kongresmanům a před-
stavitelům OSN. Myšlenku na vojenskou intervenci aspoň v bezpečné 
zóně dávno vzdala, ta zanikla ve chvíli, když Rusové s bombardováním 
začali, ale aspoň rozšíření sankcí, příměří… Anebo – což by bylo důleži-
tější – miliony lidí v ulicích, protesty… Kde byli? Věděla, že politici budou 
reagovat, jen když uvidí, že jsou lidé pobouření. To už nic neznamená, 
když režim vraždí vlastní lidi plynem? I to vyvolává jen pokrčení rameny?

Na WhatsApp stále přicházely zprávy z Aleppa: „Došla nám gáza a ob-
vazy. Bomby dopadají blíž.“

Snažila se Syřanům dál dívat do očí. Chodili za ní i nadále, mysleli si, 
že má nějaký vliv, a dávali jí do rukou přesvědčivé důkazy. „Zabíjely nás 
barelové bomby,“ říkali jí. „Zabíjel nás sarin a rakety Suchoj. Teď nás ale 
zabíjí mlčení.“
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V květnu 2016 v jedné chvíli blikla naděje: Rada bezpečnosti OSN, 
v níž zasedá i představitel Ruské federace, přijala rezoluci požadující za-
stavit bombardování lékařských center v Sýrii. Najednou to vypadalo, že 
jejich frenetické psaní zpráv nebylo úplně marné.

Rezoluce byla přijata 3. května21 – ale v následujících měsících útoky 
na lékařské budovy v Sýrii vzrostly o 89 procent. V období mezi červnem 
a prosincem proběhlo 172 bombardování – každých devětadvacet ho-
din jedno.22

Na telefonu blikaly zprávy od lékařů z Aleppa: „Letadlo si dnes vzalo 
za cíl dětskou nemocnici. Mnoho mrtvých a raněných.“

Pád Aleppa byl čím dál nevyhnutelnější a syrští zaměstnanci její kance-
láře začali Mary Anu žádat o měsíční plat předem. Věděla, co to znamená: 
vzdali se vší naděje, že se ještě vrátí domů, a byli ochotni riskovat všechno 
na lodi, která je přepraví přes Středozemní moře do Řecka, a oni se pak 
dostanou dlouhou cestou přes Balkán do Evropy. Ceny byly různé: po-
kud jste měli takových 10 000 dolarů, mohli vás pašeráci vzít na luxusní 
jachtu a ta vás dopravila na příjemnou pláž na Peloponésu; na přeplněný 
člun vás mohli naložit i za několik stovek dolarů.

Syřané, které v Gaziantepu znala, si vždycky mysleli, že se vrátí domů. 
Byl tam lékař, který po Gaziantepu chodil s klíči od svého bytu v Aleppu 
v kapse, jako by čekal, že se tam každou chvíli vrátí, i když už byl pryč celé 
roky. Jiní uprchlíci v Gaziantepu žili v bídě, rodiny ze střední třídy byd-
lely v prázdných přepravních kontejnerech a vydělávaly si na holé živobytí 
řezáním kůže na boty pro místní továrny, ale z pohraničního města se ani 
nehnuly, počítaly s tím, že jsou mimo domov jen dočasně. Nyní, při po-
sledním bombardování, ti všichni ztratili veškerou naději.

Od roku 2015 byla zpravodajství plná příběhů o potopených lodích 
s uprchlíky, o nafouklých mrtvolkách dětí plujících vedle turistů, kteří 
se opalovali na plážích řeckých ostrovů. Rodiny uprchlíků proto vysí-
laly své nejsilnější syny, vydávaly poslední peníze, aby je dostaly na nej-
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lepší možné lodě, a vyzbrojili je na cestu tou nejdůležitější navigační po-
můckou – mobilem. Jenže to zase vyvolávalo negativní reakce lidí, kteří 
se v Evropě a v USA dívali na televizi. Člověk mohl litovat utopené děti, 
ale místo nich přicházely do Evropy zástupy mladých Syřanů.

Když Mary Ana mluvila se svými rodiči v Arizoně, ptali se jí: proč ti 
muži nebojují? A jak to, že mají mobily? Nejsou to samí teroristé? Její ro-
diče byli hluboce věřící křesťané a sledovali Fox News. Vyprávěla, jak byli 
rozpolcení mezi starostí o ni a sympatiemi k její práci a tím, co jim říkala 
televize. Nacionalističtí politici využívali záběrů exodu uprchlíků prou-
dících Evropou, aby živili strach ze záplavy cizinců, přičemž jedné ta-
kové fotografie bylo použito na plakát propagující brexit. „Bod zlomu,“ 
stálo na něm.

Dvacátého třetího září zvýšily ruské a syrské letecké síly počet náletů 
na východní Aleppo na čtyřicet denně, aby si připravily cestu pro po-
zemní útok.23 V následujícím měsíci docházelo k útokům průměrně kaž-
dou hodinu, každý den a každou noc.24 Celé městské čtvrti byly v plame-
nech. Zvláštní vyslanec OSN pro Sýrii popsal působení zápalných bomb: 
„Vytvářejí tak intenzivní ohnivé koule, že v Aleppu rozsvítí tmu, jako by 
bylo denní světlo.“25

„Máme dalších dvacet sedm obětí,“ přišla Mary Aně zpráva na mo-
bil. „Asi polovina z nich jsou děti. Tady jsou fotky… Prosím vás, řekněte 
to lidem.“

Když se vzbouřenci pokusili prolomit obležení, také nebrali ohledy – 
ostřelovali západní Aleppo, které držela vláda; Syrská organizace pro lidská 
práva tam v říjnu zaznamenala sedmdesát čtyři úmrtí civilistů.26

Mary Ana dál psala zprávy a vypočítávala fakta o zločinech proti lid-
skosti, fakta, jež – jak se zdálo – už neměla žádnou moc. V televizi dis-
kutoval Donald Trump s Hillary Clintonovou v prezidentské debatě. 
On chtěl stavět zeď; zastavit muslimy přicházející do Ameriky. Prohlá-
sil, že muslimové jsou teroristé. Sypal čísla z rukávu: v Americe je třicet 
milionů nelegálních imigrantů, Clintonová by jich tam pustila dalších 
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650 milionů.27 Jeho šance nikdo nebral vážně. Mary Ana však věděla něco 
jiného: doma v Arizoně by pro něj hlasovali mnozí. A jestliže fakta nic ne-
znamenají v Aleppu, proč by měla něco znamenat v USA?

Úřadující prezident Barack Obama často hovořil o minulosti, v níž 
byla ta „správná strana“ a ta „špatná“ (již přisuzoval Rusku). Tak jako lídři 
studené války i on evokoval představu, že historie má určitý vývoj, směr, 
budoucnost, „naději v lepší dny“.28 Ale v Aleppu se taková vznešená slova 
zdála ztrácet význam. Historie směřovala od barelových bomb k nicotě. 
Do listopadu obléhání gradovalo: zdálo se, že by je Rusové rádi dokon-
čili dříve, než nastoupí nový americký prezident. Školy, sirotčince a ne-
mocnice se přestěhovaly do sklepů. Aby zasáhli obyvatele, používaly se 
bomby proti bunkrům, které jsou určeny k ničení vojenských zařízení.29

Mary Ana byla během volební noci 8. listopadu ve Washingtonu. Sle-
dovala výsledky v baru u Kapitolu. Byly tam balonky: všichni se chystali 
na vítězství Clintonové. Když se první státy přiklonily k Trumpovi, hned 
jí bylo jasné, že vyhraje. Přišli k ní dva republikánští volební manažeři, už 
rozradostnění, a řekli jí, že vypadá jako nejrozrušenější osoba v baru. Ode-
šla a chytila si taxíka do hotelu. Posadila se dozadu a rozplakala se. Taxi-
kář se ji snažil uklidnit: „Netrap se, bude to OK.“ Zněl jako z Blízkého 
východu. Zeptala se ho, odkud je. „Afghánistán,“ řekl. Zeptala se ho, zda 
má zelenou kartu. „Ne.“

Řekla mu, že pláče kvůli němu, ne kvůli sobě. Kvůli tomu, že se z imi-
grantů stanou nežádoucí osoby, že se změní z přistěhovalců v nepřátele.

Aleppo, americké prezidentské volby – jako by to byly jen různé pro-
jevy jednoho fenoménu, kdy se všechny „humanitární normy“ a „pra-
vidla založená na důkazech“, pro něž Mary Ana pracovala, vyprázdnily. 
A první obětí toho nového světa mohl být tento taxikář.

V prosinci 2016 Aleppo padlo. Mary Ana pomáhala organizovat po-
slední evakuaci těžce raněných z města. Dokumentační centrum poru-
šování lidských práv v Sýrii odhaduje, že v letech 2012–2016 zahynulo 
v Aleppu 30 000 lidí, většinou ve čtvrtích ovládaných opozicí.30 Více než 
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70 procent zabitých tvořili civilisté. Syrská síť pro lidská práva (The Syrian 
Network for Human Rights), která bere zprávy poskytované syrským 
režimem s rezervou, uvádí 207 000 mrtvých civilistů ve válce, 94 pro-
cent z nich byly oběti syrských vládních a ruských sil.31 V tomto kon-
fliktu neexistují žádné stoprocentně spolehlivé údaje. OSN vzdala počí-
tání obětí v roce 2014, kdy stanovila počet mrtvých v této válce na plus 
minus 400 000.32

Chálid se z Aleppa s taškou plnou archivních záběrů (hodně jich bylo 
už dříve odvezeno do Turecka) dostal v srpnu, když se vzbouřencům po-
dařilo otevřít jednu cestu z města. Některé záběry, jež ve městě natočil, 
byly zařazeny do krátkého dokumentárního filmu o bílých přilbách, který 
dostal v roce 2017 Oscara.33 Jel do Los Angeles, ale když jsme o tom mlu-
vili, znělo to trochu zoufale: Chálid byl rád, že jeho záběry vidělo tolik 
lidí, ale smrt a zničení svého města nenatáčel proto, aby mohl chodit na 
večírky v Hollywoodu.

K rozhovorům, které jsem využil v této knize, jsme se sešli v Istan-
bulu a pak v Amsterdamu. Chálid chce točit filmy o zbytcích Sýrie, 
které ještě neovládl Asad a radikální islamisté. Fakta Aleppo nezachrá-
nila, ale třeba bude vyprávění příběhů úspěšnější. Je mu jen něco přes 
dvacet, ale snaží se zachovat svůj domov aspoň v kameře, než zmizí i po-
slední zbytky buď pod trvalým bombardováním, nebo pod záplavou 
dezinformací. „Říkají, že jsme všichni teroristé. Musím světu ukázat, 
jací jsme doopravdy.“

Mary Ana ze začátku nebrala dezinformace o Sýrii moc vážně. Pak se 
začala rozhlížet dál a zjistila, že jsou všude. Když na YouTube klikla na 
„bílé přilby“, bylo tam plno příběhů o tom, že jsou to ve skutečnosti te-
roristé nebo že jsou herci a všechno, co dělali, bylo inscenováno, anebo 
že šlo o divadlo britských tajných služeb v psychologické válce, případně 
že ve skutečnosti vůbec neexistují… Mary Ana se obávala, že tyto příběhy 
jsou součástí širší snahy zahladit fakta o tom, co se v zemi dělo.34
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Zde ovšem narazila na velký paradox syrského masakru. U všech ostat-
ních příkladů zločinů proti lidskosti, jimiž se Mary Ana zabývala, vždy 
existovala omluva: svět nevěděl, co se děje. Holokaust? Nevěděli jsme 
(nebo jsme předstírali, že nevíme). Vraždění bosenských Muslimů Srby 
ve Srebrenici? Stalo se to příliš rychle, než aby se dalo reagovat. Geno-
cida ve Rwandě? Politici tvrdili, že netušili, že probíhá v takovém roz-
sahu. A teď? Teď každý o všem po celou dobu ví. Existuje velké množství 
videí, fotografií a očitých svědectví, vědeckých analýz, mobilních zpráv, 
celých terabajtů dat, poskytujících jasné důkazy o válečných zločinech. 
Předávají se prakticky v reálném čase, přímo na sociálních sítích, aby to 
mohl vidět každý. A přece není reakce přímo úměrná závažnosti důkazů.

Pokud ale všichni všechno vědí a pořád nic nedělají, nic necítí a pravda 
o tom, co se stalo, není součástí toho, co Mary Ana nazývá „psychikou 
dějin“, k čemu to vede? Masového vraždění se může dopouštět kdokoli 
a je to tak v pořádku? Svět plný černých děr, kde neplatí žádná morálka?

Rozhlédněte se – morální černé díry se otevírají všude. „Možná by měl 
nést odpovědnost svět, protože svět je nebezpečné místo,“ odsekl ame-
rický prezident na sklonku roku 2018, když byl konfrontován s vršícími 
se důkazy, že jeho spojenec, korunní princ Saúdské Arábie, nařídil zabití 
novináře na saúdském konzulátu v Turecku. Tato prezidentova věta ob-
sahuje postoj, podle nějž sebevětší množství důkazů nevede k odpověd-
nosti.35 A když se člověk podívá na vraždění civilistů, páchané na Blíz-
kém východě všemi typy sil (vedenými Saúdy a USA, Iráčany, Izraelci, 
Íránci),36, 37 na etnické čistky posilované sociálními médii a davové násilí 
v Barmě a na Srí Lance,38 jejichž podněcování je zřejmé online, je těžké 
nepropadnout pocitu, že se obavy Mary Any naplňují. A není pak dez-
informace jen výmluva, jíž používáme, abychom byli z obliga: „Nic jsme 
nedělali, protože nás zmátly botí farmy“?

Přitom je v bezpečných domech po celé Evropě 22 terabajtů videozá-
znamů, nahraných bílými přilbami. K tomu může člověk přičíst 60 tera-
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bajtů videí, tweetů a  facebookových postů, které má Syrský archiv, 
800 000 dokumentů a více než 3 000 svědeckých výpovědí, shromáždě-
ných Komisí pro mezinárodní spravedlnost a odpovědnost (CIJA), které 
spojují zločiny s vysokými syrskými úředníky.39

Je to víc důkazů, než kolik jsme jich kdy měli o mučení, hromadném 
vraždění, válečných zločinech. A leží tam a čekají na fakta, která jim do-
dají smysl.
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„Promiň, jsi Angličan?“
„Cítíš se být spíš Angličanem, nebo Rusem?“
Neustálé otázky, kterými mě v dětství pronásledoval každý ze zvědavých 

rodičů mých školních kamarádů, když mě na víkendy vozili mimo Londýn, 
na návštěvu venkovských domů plných vzdálených bratranců, nekonečných 
zástupů strýců a pratet, s kořeny tak odlišnými od naší putující rodiny. Při 
těch dlouhých jízdách na zadním sedadle cizího auta jsem zíral jako přiko-
vaný na hranice mezi poli. Živé ploty dělily půdu tak nepravidelně, a přece 
jaksi souvisle; zdálo se, že se i pole účastní té konverzace, tak zajímavé a za-
bydlené, že by mohlo být hrubé ji přerušovat. Angličana tak pevně defino-
vala třída, přízvuk, školy, poštovní směrovací čísla, hrabství, strany a spor-
tovní týmy, že přistěhovalec, jako jsem byl já, těžko mohl vědět, kam by patřil.

Jednou z prvních věcí, ke které jsem se jako přistěhovalecké dítě dopra-
coval, bylo, že se nechcete honem stát Angličanem. Možná to může člověk 
udělat ve Spojených státech, ale bylo by vysloveně neanglické snažit se rychle 
stát Angličanem.

„Vaše angličtina je tak perfektní, člověk by vás nikdy nepodezříval, že 
jste Rus,“ říkávali mi, takže jsem měl dojem, že moje angličtina je nějaký 
podvod (mám předstírat ruský přízvuk, aby to bylo přirozenější?).

Navíc jsem nemohl jednoduše odpovědět: „Jsem Rus.“ Narodil jsem se 
koneckonců na Ukrajině, ale v ruskojazyčné rodině. Co mi tedy zbývalo – 
být Sovět? Rusko, Ukrajina, celý SSSR, to byly jen velikánské fleky na mapě, 
která visela u nás v kuchyni pocákaná kávou a vínem – nikdy jsem ta místa 
nenavštívil, dokázal jsem je obývat jen prostřednictvím knih, které jsem četl. 
Odkud tedy pocházím – z knih?

Jediné, co mou identitu spojovalo s Anglií, byla masmédia; televize a rá-
dio synchronizovaly mou pozornost a emoce s národem. Mohlo to být pře-
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kvapivě intimní; v osmdesátých letech byly Igorovy texty přeloženy a vysílala 
je BBC včetně knihy Čtení Faulknera: když ji v rádiu četl anglický herec, 
znělo to, jako by Černovice ležely někde poblíž Suffolku:

Bude lepší zkusit popsat Černovice ještě jednou.
Mé dětství vonělo hrozny, zelení a kmínem. Odehrávalo se pod 

bdělýma očima mých dědečků (později jsem zjistil, že mým dědeč-
kem byl jen jeden, ti ostatní byli jeho bratři). Nedokážu si z dětství 
vzpomenout na žádné zimy, věčně byl červenec, vzduch se linul z vo-
nících jablek a dráždil, až se člověku motala hlava…

V roce 1987 se Igor přestěhoval z BBC World Service do londýnské kance-
láře amerického „hlasu“, který vysílal do zemí sovětského bloku. Rádio Svo-
bodná Evropa založili v roce 1949 američtí stratégové jako součást toho, co 
označovali za „občanské dobrodružství na poli psychologické války“,40 aby 
poskytli východoevropským exulantům prostředek, jímž by vyjadřovali ji-
nou politickou představu svých rodných zemí a inspirovali v nich změnu. 
V roce 1953 bylo Rádio Svobodná Evropa spuštěno i v samotném SSSR. Na 
rozdíl od BBC, kde celou produkci ovládali britští redaktoři, zde víc rozho-
dovali exulanti. První projev „experimentu“ skončil v roce 1956 katastro-
fou: během maďarského povstání proti sovětské okupaci vysílalo Rádio Svo-
bodné Maďarsko podněcující projevy a udílelo povstalcům taktické rady, 
naznačující, že americká vojenská pomoc je na cestě. Jenže americká vláda 
žádnou pomoc nevyslala a maďarští disidenti se cítili smrtelně zrazení.

V době, kdy nastoupil Igor, byly takové eskapády dávno pryč a Rádio 
Svobodná Evropa bylo zákonně povinno vytvářet „přesné, komplexní a ob-
jektivní“ zpravodajství. Změnilo se i v něčem jiném. Na začátku financo-
vala Rádio Svobodná Evropa CIA pod krytím soukromých darů na kam-
paň „Křížová výprava za svobodu“. Od roku 1971 byla stanice financována 
přes Kongres a „Radu guvernérů pro vysílání“ zaplněnou vysokými před-
staviteli médií a akademického světa, jež byla jmenována pro zajištění ne-
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závislosti rádia. To však mělo i nadále jiné poslání než vysílačky jako BBC, 
která existovala, aby ve světě reprezentovala Británii. RSE a jeho sesterská 
stanice Rádio Svoboda byly známy jako „náhradní“ stanice, jejichž cílem 
nebylo vyjadřovat v zahraničí USA ani Británii, ale formulovat odlišnou 
politickou totožnost Ruska, Ukrajiny a ostatních zemí pod sovětskou nad-
vládou. Aby RSE lépe rozuměla svému posluchačstvu, měla důmyslnou me-
todu průzkumu (kterou sdílela s BBC). Už od padesátých let navštěvovali 
sociologové bary v rušných přístavech nebo na mezinárodních veletrzích na 
Západě, kam směli chodit sovětští námořníci a delegáti, pouštěli se s nimi 
do hovorů a náhodně, ale systematicky se jich ptali, jaké rozhlasové pořady 
rádi poslouchají a proč. Když skončila studená válka, cítili dostatečnou jis-
totu, aby sovětské turisty žádali o vyplnění formálnějších dotazníků. I přes 
největší sovětské snahy signál rušit dokázalo mezi roky 1972 a 1988 asi 
5–10 procent sovětských dospělých otáčením a máváním nastavit anténu 
tak, aby vysílání Rádia Svoboda zachytili. Tento poměr byl podstatně vyšší 
mezi vzdělanějšími posluchači a posluchači ve velkých městech a po ukončení 
rušení v roce 1988, kdy nastoupil Igor, vzrostl na 15 procent.41

Teď byl Igor zplnomocněn vytvářet vlastní světy. „Nemám zájem psát 
o kultuře. Ale vytvářet ji, foukat kulturu jako sklo je vzrušující,“ napíše 
později.

Jeho cílem bylo propojit Rusko a  Ukrajinu s  širší Evropou. „Nejsem 
kosmopolita, jsem vlastenec. Mám ale odlišnou patria. Cítím se doma na 
istanbulských hřbitovech, v Římě, v Černovicích, v Londýně i v Sergijev-
ském Posadu.“

Dělal pořady o skle, o oknech, o kulečníku, o barvách – o věcech, které spo-
jovaly různé národnosti, o křižovatkách, na nichž se mohly setkávat a mí-
sit. V jeho pořadech všichni přispěvatelé mluvili rusky s přízvukem a roz-
šiřovali i hranice jazyka.

Igorův týdenní programový blok se jmenoval Přes hranice a reálné hra-
nice se od roku 1986 hroutily. Byla to doba zázraků v naší televizi Grun-
dig se čtyřmi kanály (dva z nich byly BBC). Člověk stiskl ovladač a na ob-
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razovce Václav Havel, už na svobodě z vězení a prezident Československa, 
mával v Praze z balkonu jásajícím davům, stiskl ho znovu a po celé střední 
Evropě se strhávaly Leninovy sochy a kymácely se ve vzduchu na řetězech vi-
sících z jeřábů jako cvičící artisté z naleštěného bronzu. Znovu stiskl a lidé 
přelézali berlínskou zeď a bušili do betonu kladivy – ještě před pár týdny 
by za to byli zastřeleni.

Igorovo vlastní psaní se od subjektivního impresionismu posunulo: když 
na nevyzpytatelné „já“ přestal doléhat těžký dech autoritářství, nabylo se-
bejistoty. Začal čerpat z antropologie, zoologie, jinak si představovat a nově 
definovat skupiny, identity i propojení mezi nimi. Stálým tématem se mu 
stalo vinařství, výroba vína, tradice, která putovala napříč kontinenty 
a proměňovala je. Sklenka vína měla magické vlastnosti, mohla vás pře-
nášet časem a prostorem. V příběhu z července 1991 první osoba téměř úplně 
chybí. Vyprávění se zakládá na meteorologickém slovníku větrů. Řeč je o svo-
bodě, ale o něm samotném je tam zmínek málo, jen podrobné popisy vich-
řic, vánků, poryvů a závanů.

Dvacátého prvního srpna 1991 se Igor probudil a zjistil, že v Moskvě 
došlo k puči. Náčelník KGB, armáda, premiér a viceprezident vyhlásili vý-
jimečný stav. Tvrdili, že Gorbačov se na dovolené na Krymu necítí dobře 
a je příliš nemocný, než aby dál sloužil zemi. Převzali moc a hodlali za-
chránit Sovětský svaz.

V sovětské televizi běželo ve smyčce Labutí jezero, a tak se k západním 
„hlasům“ obrátilo ještě větší množství lidí. Prezident největší svazové re-
publiky, Ruska, Boris Jelcin v Rádiu Svoboda označil výjimečný stav za 
převrat a vyzval, aby do centra Moskvy vyšly davy. Miliony lidí vytvořily 
lidský štít na obranu ruského parlamentu před tanky a prapory KGB po-
volanými do centra města.

Gorbačova, který vůbec nebyl nemocen, uvrhli pučisté na Krymu do do-
mácího vězení a přerušili mu veškeré spojení s okolním světem. Jediné, co 
mu zbylo, bylo rádio na baterie. Shromáždil se kolem něj se svým štábem 
a pohybovali anténou, aby chytili dobrý signál – zoufale ladili zahraniční 



157

„hlasy“. V Rádiu Svoboda povzbuzovala premiérka Margaret Thatche-
rová svého přítele Michaila, aby vydržel. Byla to Igorova práce. Celou noc 
se snažil přimět pracovníky Downing Street, aby mu umožnili rozhovor 
s premiérkou. Opakovaně mu říkali, že premiérka takové rozhovory nepo-
skytuje. „Nejde jen o politiku,“ řekl jim Igor, „její osobní přítel Michail je 
v nebezpečí. Nemá mu co říct?“ To platilo.

Převrat selhal. A za rok zanikl i celý Sovětský svaz. Mapa na zdi naší 
kuchyně se začala měnit. Naráz vzniklo patnáct nových zemí. Barvy na 
mapě, se kterou jsem vyrůstal, zeměkoule rozdělená odstíny do dvou bloků, 
se začaly mísit jako na pestré paletě. Geografie identit, ve které jsem vyrostl – 
„tady“ a „tam“, „oni“ a „my“ – ztrácela smysl.

Posunula se i naše osobní geografie. V roce 1992 byl Igor přemístěn do 
ústředí RSE v německém Mnichově, kde sídlily jazykové sekce desítek zemí 
dnes již bývalého komunistického bloku v budově, která vypadala jako stře-
dověká pevnost. Měla vysoké tlusté zdi, opatřené nahoře špičatými hroty, 
a  ještě vyšší bezpečnostní opatření: to bylo dědictví po pokusu venezuel-
ského teroristy Carlose Šakala financovaného Stasi vyhodit ji do povětří. 
V chodbách a ve sklepech této pevnosti Igor k svému potěšení objevil zapo-
menuté objemné skříně s nahrávkami velkých exilových spisovatelů, kteří 
pro Rádio Svoboda pracovali v posledních čtyřiceti letech. Byl čím dál za-
milovanější do moci rádia vytvářet nové světy, propojit přítomnost s minu-
lostí do něčeho nového a zvláštního:

„V rádiu se rodí drama, dramatický efekt, když se zvuky setkávají, třou 
si nosy a fackují se. Rozhlasový jazyk je širší, bohatší a plnější než kterýkoli 
mluvený jazyk. Dá se jím překonat stárnutí, nástup šílenství, umírání.“

Jezdil se svými producenty všude s nahrávacími přístroji a chytali zvuky, 
které se dají použít v pořadech: zvuk drceného jablka člověku přivolá myš-
lenku na zimní sníh, dingo vyjící v zoo zase na toužebnou lásku.

-----
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V dětství si člověk možná moc neuvědomuje, že je součástí rozsáhlých ex-
perimentů v kultuře, myšlení a jazyce, které umožňují politiku. Zatímco 
Igor pracoval pro stanici, která symbolizovala americkou podporu Evropě, 
jež byla, jak řekl americký prezident v roce 1989, „jeden celek a svobodná“, 
mne poslali do speciální školy, vytvořené, aby změnila politickou psycholo-
gii kontinentu.

Mnichov byl domovem jedné z devíti Evropských škol, které zřídili za-
kladatelé Evropské unie (tehdy EHS), aby pomohly vzniku nového, „ev-
ropského“ modelu identity. Pod základním kamenem každé ze škol leží 
prohlášení o jejím poslání, které údajně sepsal sám zakladatel EHS Jean 
Monnet:

Aniž by přestali na vlastní země pohlížet s láskou a pýchou, sta-
nou se v myslích Evropany, vyškolenými a připravenými dokončit 
a upevnit předchozí dílo svých otců a stvořit jednotnou a vzkvéta-
jící Evropu.

Školy byly určeny především pro děti úředníků EU mnoha národností, byly 
však současně otevřeny každému, kdo uspěl v loterii a u zkoušek. Snem jejich 
zakladatelů vlastně bylo, aby se staly vzorem veškerého vzdělávání v Unii.

Náš ředitel Tom Høyem, bývalý dánský ministr pro Grónsko, nás každé 
ráno vítal u vchodu do školy postavené ve tvaru hvězdy na počest hvězd na 
evropské vlajce. Architekti zapomněli na nouzové požární východy nařízené 
EU a budova byla později obehnána vnější kovovou kostrou schodišť a prů-
chodů, která na první pohled vypadala jako lešení, jako by se škola trvale 
stavěla. Byla rozdělena na různé jazykové sekce – anglickou, francouzskou, 
německou a tak dál – a dějepis a zeměpis se vyučoval v cizím jazyce z hle-
diska dané země. Když byla první tato škola v roce 1953 otevřena, ani ne 
deset let po skončení druhé světové války, musel nápad, že se francouzské 
děti mají učit dějiny Německa z německé perspektivy a naopak, působit 
jako zcela ohromující.
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Děti v anglické sekci byly v Německu už tak dlouho, že byly spojeny s Vel-
kou Británií jen chatrně. Já jsem čerstvě přijel z Londýna a byl jsem tam 
v jistém ohledu nejangličtější. To byla novinka. V Londýně jsem byl známý 
jako „Rus“. Teď jsem najednou reprezentoval Anglii.

Děti v Evropské škole až karikaturně reprezentovaly svou vlast. Fran-
couzi byli náladoví, kluci četli komiksy a děvčata se elegantně oblékala. Ita-
lové byli zděšení jídlem a vypadalo to, že špatně přijímají mnohojazyčnost. 
Němci byli atleti. My v anglické sekci, jen kluci, jsme vystupovali jako vý-
středníci: citovali jsme Monty Pythony a chtěli jsme jíst marmite. Při hrách 
jsme své italské protějšky učili kriket ne proto, že by nás tak bavil, ale proto, 
že jsme měli pocit, že bychom to jako „Angličané“ měli dělat.

Dějepis a zeměpis jsem se učil ve francouzštině. V mém případě nešlo 
tolik o to, zda se potopím, nebo budu plavat, spíš zda se potopím a zůstanu 
naživu, poněvadž se naučím dýchat pod vodou. V prvních měsících jsem se 
zalykal, ale postupně mi začaly růst jazykové žábry, takže jsem dokázal ro-
zeznat obrysy podvodních království: masakr bartolomějské noci, Versailles, 
Napoleona. Byl to však jiný Napoleon než ten, kterého jsem znal. V Ang-
lii jsem se učil, že to byl darebák. Pro Francouze byl hvězdou v prosazování 
demokracie, a ne despotou. Skončil jsem u dvou Napoleonů: jeden byl ten 
anglický, druhý ten podvodní.

Stal se ze mne obojživelník. Přidal jsem se k ostatním žákům v aule: 
rozhovory začínaly německy, pak se přelévaly do francouzštiny a potom do 
angličtiny nebo každý mluvil vlastním jazykem a všem ostatním rozuměl. 
Vzpomínám si, jak jsem se jednou podíval přes aulu na svého anglického 
spolužáka, ale chvilku jsem ho nepoznával, protože když mluvil německy, 
odložil své teatrální úšklebky a smál se jako Bavor, pomalu a jako mačo. 
Tak se národní rysy na jedné straně zvýrazňovaly, když jsme se proti sobě 
vymezovali na hřišti, ale zároveň se rozvolňovaly, stávalo se z nich něco, co 
si člověk mohl nasadit a zase odložit, nebylo to jeho „já“. Taková existence 
ve mně budila tiché nadšení. Po přistěhovaleckém dvojjazyčném a jaksi ne-
patřičném dětství – věděl jsem, že nejsem Angličan jako většina ostatních 
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kolem, ale nebyl jsem si úplně jist, kdo vlastně jsem – to byl systém, který 
oslavoval vykračování mimo svou identitu a její překonávání, a v tom jsem 
byl vlastně docela dobrý. Bylo to v pravém slova smyslu „evropanství“: ne 
nějaká nadřazená identita, ale schopnost nést ji lehce, být schopen protáh-
nout se z jedné do druhé.

Zatímco jsme já a Igor zkoumali, co znamená Evropa, Lina se pono-
řila do Ruska. Byla v naší rodině první, kdo se vrátil: od roku 1989 byla 
členkou dokumentárních štábů, které v SSSR a v nových nezávislých stá-
tech natáčely. Když tam přijela poprvé, měla zvláštní pocit, že to, co vidí, 
není sladěné s tím, co slyší: jako by její sluch pokulhával za zrakem. Viděla 
dlouhé fronty lidí stojících příliš blízko u sebe, viděla, jak taxíkář pohybuje 
ústy, ale slyšela je až o chvilku později.

Když se jí zvuky synchronizovaly s viděním, zjistila, že je v zemi, je-
jíž společnost má vyvržený žaludek a všude se válejí střeva jejích tragédií 
a traumat. Některé její první filmy byly o petrohradských dětech ulice. Byly 
jich tam celé kolonie, spaly v podzemí u teplého potrubí, žily v sítích tmavých 
a mokrých sklepů s holými zdmi a připodobňovaly je normálním obydlím 
pohovkami a obrázky, které našly na skládkách. Mnohé děti mluvily ruš-
tinou vzdělanců, ale utekly z domova, kde se jejich rodiče opíjeli do nepří-
četnosti, protože se zhroutil veškerý smysl pro normálnost, rodinu a zdravý 
rozum. Všechny sociální role byly zpřevracené. Prostituce, která bývala tabu, 
najednou vypadala přijatelně. Aby studentky mohly podporovat své rodiče, 
odpovídaly na inzeráty hledající sekretářky „bez komplexů“ – to byl eufe-
mismus naznačující, že budou spát se šéfem.

Také politický jazyk se rozpadl do naprostého chaosu. V roce 1994 pra-
covala Lina na dokumentu o novém populárním politikovi Vladimiru 
Žirinovském, plavila se s ním na lodi po Volze a Žirinovskij v nádherném 
bílém obleku pronášel projevy k nadšeným davům shromážděným na bře-
zích. Byl předsedou Liberálně-demokratické strany, ale nebyl ani „libe-
rální“ ani „demokratický“ ve smyslu, v jakém se tato slova dříve v Rusku 
používala, tedy pro tolerantního, výmluvného prozápadního člověka. Bylo 
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těžké určit, kým vlastně je. Jeho projevy se podobaly volnému přívalu slov, 
ale nějak se dokázal neomylně strefovat do tužeb publika. Nedalo se říct, 
kdy žertuje a kdy mluví vážně. Sliboval, že až se dostane k moci, skoncuje 
do několika měsíců s chudobou a bezdomovectvím a zaplatí za to Německo, 
protože Rusku dluží reparace za druhou světovou válku. Horlil proti Spoje-
ným státům a jejich „mickeymouseovským dolarům“, které za jeho vlády už 
nedokážou podkopávat slavný ruský „zlatý rubl“, tvrdil, že Rusko ovládne 
celé území od Tichého oceánu po Středomoří, že si ruští vojáci omyjí boty 
v Indickém oceánu a anektují Aljašku. Hlásal davům, že důvodem, proč 
žijí v chudobě, byl Lenin a jeho komunistická ekonomika, a že on, Žirinov-
skij, z nich udělá úspěšné obyvatele Západu, kteří budou mít vlastní domy, 
nová auta a televize s velkou obrazovkou. Sliboval také hordám kozáků, 
stojících na březích s biči, že je pověří, aby šli a bojovali proti „nepříteli na 
jihu… Dáme vám zbraně. Vezměte své biče a nabijáky, běžte do regionů, 
kde vládne anarchie, rozvrat a protistátní činnost, a udělejte tam pořádek.“

Žirinovskij mluvil o Čečensku, kde Rusko o rok později vedlo nešťastnou 
válku s pramalým ohledem na civilní oběti a kde se začala rodit nová linie 
islamistického extremismu. Lina v horách Kavkazu natáčela čečenské se-
paratisty. Ti svůj boj líčili jako národněosvobozenecký, ale Lina zazname-
nala i něco, co bylo v Rusku nové: islamistické kazatele z Perského zálivu 
a ženy s obličeji zahalenými nikábem.

V té době mohla Lina snadno natáčet každého, od politiků po válečníky: 
stačilo, aby člověk řekl, že je z BBC nebo z britské televize, a udělalo to z něj 
symbol něčeho lepšího „odtamtud“, vyslance z jiného světa, kde stále pla-
tily normy, spravedlnost a jasné identita, kde slova ještě něco znamenala.

Z natáčení Lina chodila na vystoupení zakouřená k udušení, na nichž se 
umělci a básníci devadesátých let pokoušeli porozumět všudypřítomné nejis-
totě. Byla to inspirativní doba. Lev Rubinstein pořádal vystoupení, při nichž 
stál s hromadou sovětských knihovnických katalogizačních kartiček – malých 
emblémů kulturního řádu, na něž psal tajemné sloky, četl z nich a zahazo-
val je. Byl to symbol rozpadu starého smyslu. Dmitrij Prigov kvílel a recito-
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val štěky sovětského agitpropu, až sklouzly do šamanských žalozpěvů. Oleg 
Kulik jazyk úplně vyřadil, na celé dny se měnil ve vrčícího psa, běhal po čty-
řech a vrhal se na návštěvníky své galerie. Pokud slova neměla smysl, zbý-
valo jen jednat.

„Sovětský čas skončil,“ napsal Zinovij Zinik, „zatímco univerzum, je-
muž vládne, se rozpadá.“42 Umělecký kritik Boris Groys ten okamžik ozna-
čil jako „velké cimcum“, což je pojem vypůjčený z židovské mystické tradice 
kabaly, alternativní verze stvoření, podle níž Bůh nejprve svět uvedl do bytí 
a poté se z něj stáhl. „Ústup sovětské moci aneb cimcum komunismu vytvořil 
nekonečný prostor znaků zbavených smyslu, svět se oprostil od významu.“43

Po absolvování univerzity jsem se v roce 2001 vydal v Lininých stopách, 
přestěhoval jsem se do Ruska, a nakonec jsem začal pracovat v televizi. „Mo-
skva,“ napsal jsem později, „je město žijící zrychleně a měnící se tak rychle, 
že to drtí veškerý pocit reálnosti. […] Rusko zažilo takové procesí měnících 
se světů – od komunismu přes perestrojku, šokovou terapii, bídu, oligarchii 
a mafiánský stát až k pohádkovému bohatství – že jeho noví hrdinové zís-
kali pocit, že život je jedna velká zářivá maškaráda, v níž jsou všechny role, 
postavení a názory zaměnitelné.“
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Instantní lidé
O třicet let později už nejsou znaky „zbavené smyslu“ a svět „oproš-
těný od významu“ jen v Rusku. „Velké cimcum“ patří mezi vítěze 
studené války také v zemích, kde odborníci na průzkum veřejného 
mínění zápasí s definováním modelů naší identity a kde zmizelo to, 
co se dříve považovalo za „normální“. Kdo jako první vytvoří z te-
kutých proudů nové identity?
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Zatímco já jsem v  Evropské škole nabýval zkušenosti s  více vrstvami 
identity, procházel Rašad Ali, rovněž dítě přistěhovalců první generace, 
v yorkshirském Sheffieldu velice odlišným procesem.

Poprvé do jeho školy přišli hovořit o islámu muži z organizace Hizb 
ut-Tahrir v roce 1996 a okamžitě na něj zapůsobili. Bylo to ještě před 
11. zářím 2001, před ISIS, v době, kdy si nikdo z vedení školy nemyslel, 
že by mohlo být něco špatného na tom, když do školy přijdou dobře ob-
lečení a vzdělaní mladí vysokoškolští lektoři vědy a techniky, kteří tak za-
páleně hovoří o velkých myšlenkách: o tom, zda lze prokázat boží exis-
tenci, o evoluci a identitě.

„Jaký muslim jsi?“ ptali se žáků. „Sváteční muslim? Částečný muslim? 
Můžeš být úplným muslimem?“

„Úplný“, to Rašadovi znělo zajímavě. Co to může znamenat? Účast-
nil se seminářů Hizbu, které se konaly v  obyčejném řadovém domě 
v ulici červenohnědých cihlových domů, postavených pro dělníky kdysi 
mocných oceláren, které se táhly k zeleným kopcům jižního Yorkshiru.

Náboráři vysvětlovali, že v Bosně Muslimové žili stovky let, integro-
vali se do místních skupin, pili, kouřili a smilnili jako sekulární Evropané. 
A co se stalo? Teď je vraždí jejich sekulární a křesťanští sousedé, které vy-
zbrojila a podporovala vláda Slobodana Miloševiće v Bělehradě. A co Če-
čensko, které nemilosrdně bombardovaly ruské síly? Co udělal Západ, 
aby těmto muslimům pomohl? Nic. „Muslimové v Bosně jsou vaši bra-
tři,“ říkali náboráři. „Oni jsou vaše rodina, a ne ti sekulární lidé kolem 
vás, ti Angličané.“

Když Rašad dospíval, věděl, že je jiný. Jeho otec, který zemřel, když 
bylo Rašadovi osm, přišel do Anglie v šedesátých letech pracovat v oce-
lárnách. Vedlo se mu dobře, koupil dům, otevřel restauraci, nosil oblek, 
který mu na zakázku ušil krejčí na rohu, každý večer se dvakrát nábožně 
díval na zprávy BBC. Přes celý ten anglický nátěr však oba Rašadovi ro-
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diče mluvili se silným bengálským přízvukem. Doma to vonělo jinak než 
anglicky. Jeho domov měl jinou barvu.

A pak tu byla věc Boha. Rašad byl zbožný stejně jako všichni ostatní 
v jeho komunitě: bylo to nedílnou součástí člověka, něco jako končetina, 
a zároveň něco, co většina Angličanů prostě nemohla pochopit. Rašad 
se však nikdy nedefinoval jako „muslim“. Na začátku devadesátých let se 
hovořilo jen o asijské identitě „asijských Britů“, k nimž patřili sikhové, 
hinduisté, indičtí muslimové a pákistánští šíité. Co však měli tito Asiaté 
vlastně společného, když mezi sebou ve svých domovských zemích vál-
čili? Rašad navštívil Bangladéš a věděl, že do bývalého domova svých ro-
dičů nepatří. Cítil však, že není ani tak docela Angličan. Teď mu nabízeli 
nový domov, místo, kam by dokonale patřil, protože ještě neexistovalo: 
islámský stát.

Rašad a ostatní členové jeho studijní skupiny se každý týden podrobně 
věnovali zakládajícím textům Hizbu, které do úžasných detailů vyklá-
daly každý aspekt toho, jak by měl ideální islámský stát vypadat. Exis-
tovaly knihy o právu, vládě, etice i epistemologii, o všem od pravomoci 
soudců po apriorní utváření reality. Mezinárodní politickou organizaci 
Hizb ut-Tahrir založil v padesátých letech palestinský islámský učenec 
Taqi al-Din al-Nabhani, který předtím působil jako vysoký člen Socialis-
tické strany arabské obrody Baas. Založení Izraele bylo pro al-Nabhaniho 
znamením, že muslimové jsou slabí a nejsou schopni se za sebe postavit, 
že jsou zkažení západními představami o „národě“, které je rozdělily do 
různých zemí. Musel se změnit samotný jazyk a představy, jejichž pro-
střednictvím lidé vnímali svět.

Základem ideologie Hizbu byla idea „islámské osobnosti“.1 Podle té 
má člověk přirozené instinkty, jimž je nutno vyhovět, ale školení ve správ-
ném myšlení tyto instinkty usměrní ke „správnému“ chování. Tak má 
člověk například přirozený instinkt pro bezpečnost, který se projevuje 
snahou získat věci a majetek. Marxismus tento instinkt potlačoval, a tu-
díž byl předurčen k selhání. Kapitalismus ho však přeceňoval a podrýval 
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jiný instinkt, který Hizb definoval jako „rozmnožování“, který se proje-
vuje potřebou cítit se součástí společenství. Politický islám obě potřeby 
naplňoval: potřebu bezpečnosti tím, že povoloval určitý rozsah soukro-
mého vlastnictví, a potřebu rozmnožování tím, že definoval povinnosti 
člověka k ummě, většímu společenství muslimů.

Rašad se zeptal vedoucího své studijní skupiny, jakými prostředky by 
bylo možné uskutečnit islámský stát. Učitel ho pozval na projížďku ve 
své zlaté hondě. 

Projížděli Sheffieldem a vedoucí skupiny Rašadovi vysvětloval, že mají 
v plánu přesvědčit armády v Jordánsku, Egyptě, Iráku a Sýrii, aby pro-
vedly vojenské převraty, převzaly moc a poté země sjednotily do jednoho 
velikého islámského státu. Rašad se na chvíli odmlčel – i v šestnácti letech 
mu to znělo nebezpečně. Vedoucí skupiny viděl jeho reakci a pokračoval: 
„Vzpomeň si, co udělal Prorok v Mekce a Medíně. Neměl žádné vlastní 
síly, ale dokázal přesvědčit kmenové vůdce, aby se za něj postavili a stali 
se jeho armádou. A s námi je to stejné.“

Takové spojení minulosti a přítomnosti, posvátných knih a soudobé 
historie, pomohlo Rašadovi překonat původní pochybnosti. A představa 
záhy začala vypadat méně neskutečně. Hnutí každým dnem sílilo. Od 
roku 1996, kdy do něj Rašad vstoupil, do roku 2003 vzrostl počet členů 
v Británii ze třiceti na tři tisíce a v celém světě na statisíce. Vůdci Hizbu 
vydali prohlášení, že se generálové na Blízkém východě přiklánějí na je-
jich stranu. Vedení se nyní skládalo z nástupců al-Nabhaniho a hrstky 
jeho blízkých spojenců, kteří žili v Libanonu a v Jordánsku v takovém 
utajení, že když „vystupovali“ na shromážděních Hizbu po celém světě, 
šlo jen o zvukové spojení, jejich hlasy zněly k tisícům lidí, kteří je sledo-
vali v sále, ale jejich obličeje zůstaly neodhaleny.

Nadešel přelom století a Rašad byl jedním z vůdců Hizbu v Británii. 
Pořádal univerzitní debaty například o tom, zda je možné být současně 
muslimem a Britem, přičemž tvrdil, že je to neslučitelné. V roce 2000, 
když mu bylo dvacet, napsal základní text hizbské literatury, jehož vý-
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tisk byl později nalezen v knihovně Usámy bin Ládina v jeho bezpečném 
domě v Abbottábádu.2 Kniha The Method to Re-Establish the Khilafah 
(Způsob, jak obnovit chalífát) na třech stech hustě potištěných stránkách 
vykládá argumenty Koránu, jak správně založit islámský stát. Tento pro-
ces začíná „kultivací“ – sjednocením pohnutek, instinktů a myšlenek ke 
zformování islámské osobnosti. Pak nadchází fáze „interakcí“ – veřejných 
informačních kampaní, jejichž cílem je přesvědčit obyvatele Blízkého vý-
chodu, že jejich zájmům nejlépe poslouží vojenské převraty směřující ke 
svržení jejich zkorumpovaných vlád, které nejsou ničím jiným než lokaji 
západního kolonialismu.

„Poté budou armády schopny nastolit autoritu islámu… a džihád po 
celém světě.“

Jedním z mnoha Rašadových úkolů bylo odpovídat na e-mailové do-
tazy členů strany, týkající se subtilnějších bodů doktríny Hizbu, a být ve 
spojení se slyšitelným, ne však viditelným vedením strany, aby odpovědi 
byly v souladu s kánonem. To už přečetl dost náboženských komentářů, 
aby věděl, že některé odpovědi vedení jsou prostě nesprávné. Když se ně-
jaký člen ptal, proč Prorok neprosadil všechna svá nařízení u svých násle-
dovníků, vedení odpovědělo, že žádný učenec nedovolil žádnému mus-
limovi, aby v tomto ohledu následoval Prorokův příklad. Rašad si byl 
vědom, že i samotné vedení ví, že to není pravda. Mnozí učenci tvrdili, že 
je přijatelné nevynucovat všechna nařízení. Vedení jednoduše zneužívalo 
nevědomosti lidí, aby vytvořilo systém, jenž by jim zajistil větší kontrolu. 
Teď když se lépe orientoval v islámském myšlení a historii, Rašad odha-
lil, že mnohé z učení Hizbu je fakticky nesprávné. Žádný zlatý věk chalí-
fátu pod jedním vůdcem nikdy neexistoval. V dlouhých dějinách islámu 
bylo mnoho malých a porušovaných dohod, celá mozaika soudních pra-
vomocí, ale neexistoval žádný původní chalífát, který by se dal obnovit.

Šupiny mu z očí nespadly v jediném okamžiku. Po osmi letech si Ra-
šad všiml, jak daleko má Hizb k plnění svých slibů. Vedení posílalo oběž-
níky o tom, že jejich státní převraty jsou už za dveřmi, ale bylo zřejmé, 
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že se nic podobného neděje. Pak tu byla otázka násilí. Hizb tvrdil, že je 
proti násilným akcím. Schvaloval však, aby se jich za určitých podmínek 
dopouštěli jiní. Hizb ut-Tahrir oficiálně odsoudil útoky z 11. září, ale jen 
v technickém smyslu: ta letadla byla v soukromém vlastnictví, kdyby byla 
izraelská, bylo by to něco jiného, poněvadž Izrael byl okupační stát. Ta-
kové rozpory připadaly Rašadovi absurdní.

Začal se s vedením dostávat do křížku a zpochybňoval základní před-
poklady hnutí. Myšlenka, že být muslim a být Angličan se vzájemně vy-
lučuje, se pomalu vytratila a představa, že jediným místem, kde by mohl 
skutečně dosáhnout naplnění, je islámský stát, vyprchala. Poznal, že může 
být zároveň muslimem a být z Yorkshiru, že může být Britem a Asiatem, 
že všechno drží pohromadě zásadní víra v lidská práva, která vehementně 
hájil, ať šlo o práva Palestinců v Gaze, nebo o antisemitismus v Evropě.

V létě 2018 jsem jel s Rašadem vlakem do anglických měst, kde vy-
růstal a kde nyní kázal. Cestou jsme míjeli pole, která byla stejně zajímavě 
spojená, jak jsem si to pamatoval z dětství, a Rašad mi vyprávěl, jaké ná-
borové techniky využívá vůči cizím lidem při cestách vlakem. Používá to 
jako lekce pro mladší žáky Hizbu. Ve vlaku do Durhamu jednou viděl ně-
jakou ženu číst noviny, v nichž vyšla stresující zpráva, jak desetiletý chla-
pec zabil svého mladšího bratra – z legrace ho strčil do pračky a zapnul ji.

Rašad se k té ženě obrátil a zeptal se jí, co si o článku myslí. Řekla mu, 
že ji rozzlobil. Obviňovala rodiče: odešli večer do hospody a nechali děti 
samotné. Sama byla zdravotní sestrou a denně viděla, jak zahleděnost do 
sebe, nezodpovědnost a nedbalost působí újmu jiným.

A Rašad byl doma. Zeptal se ženy, zda se jí nezdá, že je takové chování 
nevyhnutelné v liberální sekulární společnosti, kde jsou lidé povzbuzo-
váni, aby nemysleli na nic jiného než na vlastní zisk a potěšení. Potřebu-
jeme společnost, argumentoval Rašad, kde by všechny ekonomické a spo-
lečenské zákony podporovaly vzájemnou péči, kde by lidé věděli, že dobré 
skutky přinášejí vysokou odměnu.

Žena přikývla. 
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Může to znít divně, uzavřel Rašad, ale co kdyby zvážila, zda by nemohl 
právě takovou společnost vybudovat islámský stát…?

Brzy potom Rašad a jeho žáci vystupovali a nikdy se nedozvíme, jak 
zdravotní sestra naložila s jeho návrhem. Ale podstata argumentů při ná-
boru byla jasná: bez ohledu na to, o jaký problém jde, je vaším úkolem 
spojit ho s věcí islámského státu.

V Birminghamu jsme s Rašadem pod zamračeným nebem procházeli 
ulicemi mezi červenými domky, které oživovali pouliční prodejci ovoce 
a sandálů, McHalaly, súdánské supermarkety s jasnými barevnými šátky, 
nástěnná graffiti požadující „Svobodu Palestině“ a somálské průchody, 
kde se prodávaly nikáby. Co mě však překvapilo, byla knihkupectví. Na 
krátkém úseku ulice jsem napočítal aspoň tři veliká, s dlouhými řadami 
knih v tvrdých deskách s posvátnými texty a komentáři a křiklavých bro-
žur o všem možném od Polygamie po Boží mistrovství, Džihád, Islám 
a  karma a  Zákaz homosexuality. Všechny financovala různá islámská 
hnutí a různé státy, všechny bojovaly o mysl anglických muslimů. Na 
jednom místě vyrazil Rašhad nadchodem do skladu, kde jsme potkali 
vousatého muže, který nás vzal nákladním výtahem do patra. Byly tam 
vysoké hromady knih, celá údolí a uličky mezi hřbety se zlatými arab-
skými nápisy, které Rašad vzrušeně prolézal. „Našel jsem to! Al-Ghazálí, 
Devadesát devět krásných božích jmen!“

Znalost islámského práva a náborových technik Rašadovi umožňuje, 
aby byl tak dobrý v tom, co dělá dnes: vytahuje lidí z hnutí, jejichž sou-
částí býval. Pracuje v organizaci, jež nese neurčitý název Institut pro stra-
tegický dialog (ISD), sleduje online extremistické kampaně a radí vlá-
dám a technologickým společnostem, jaké regulace by měly (a neměly) 
zavádět, aby se s nimi vypořádaly. Experimentuje také s tím, čemu říká 
„kontraprojevy“ – oslovuje publikum, které se dostalo pod vliv extremi-
stických hnutí. ISD definuje extremismus jako „systém víry, který přisu-
zuje jedné ,vnitřní skupině‘ nadřazenost a dominanci nad všemi ,vněj-
šími skupinami‘ a prosazuje dehumanizující ,jiné‘ myšlení, protikladné 
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k všeobecnému uplatňování lidských práv“. Někdy o něm prostě mluví 
jako o „jiném“.

V ISD působí desítky lidí. Existují týmy, které se zabývají tím, jak se 
v Keni na internetu rozněcuje nenávist: islamistická hnutí se pokou-
šejí zemi definovat podle náboženství, kdežto politické strany se snaží 
vést linii loajality na základě kmenů. Vedle nich existují badatelé, kteří 
sledují stránky počítačových her, kde verbují nové rekruty neonacisté. 
Neonacisté sledují online fóra, kde tráví klackovití teenageři své dny 
hraním her s tematikou druhé světové války. Ty, kteří se zdají být nej-
naštvanější a nejosamělejší, směrují neonacisté k jiných chatům, kde no-
váčkům podsouvají digitální marketingové kampaně, prosazující krajně 
pravicovou věc. Zkoumají, která videa na YouTube se jim líbí a která 
ne, učí je vytvářet hejna automatizovaných účtů pro posilování krajně 
pravicových kampaní na sociálních sítích. Rekruti přecházejí od počí-
tačových her k digitálním kampaním, které vnímají jako jiný typ her, 
to vše, aniž by vytáhli paty z vlastní ložnice, jen sklouznou z jedné vir-
tuální reality do jiné.

Na webových fórech Reddit a 4chan poskytují anonymní administ-
rátoři „krizový kurz hromadného přesvědčování“, jaký by byl za studené 
války doménou tajných služeb a „civilních psychologických operací“. Na-
jdete tu rady, jak využít hodnot svého nepřítele proti němu. Když tedy 
člověk například útočí na levicového politika, měl by si vytvořit falešný 
liberální účet a poukazovat na to, že politici jsou součástí finančních elit 
nebo že jim „privilegium nedotknutelnosti“ umožňuje vystoupit na vr-
chol a vyhnout se zatčení. Jsou tu pokyny, jak „ovládnout internetové 
fórum“ včetně tipu na „maření konsenzu“: předkládat prostřednictvím 
falešného účtu myšlenky, proti kterým se stavíte, tak chabě a neodůvod-
něně, že pak můžete použít jiné falešné osoby, abyste je shodili. Kampaně 
mohou vycházet odkudkoliv. Institut pro strategický dialog jednou vypá-
tral v Nižním Novgorodu „pasáka botů“, který šířil německé krajně pra-
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vicové memy hned vedle reklam na dubajské prostitutky nebo lékařské 
kliniky na ruském venkově či útoků na ruské opoziční osobnosti.

ISD má také týmy produkující vzdělávací videa pro školy, z nichž se 
dospívající učí, jak rozeznat krajně pravicové a islamistické kampaně, které 
se stále víc prolínají s běžným životem mladého člověka na sociálních sí-
tích. Náboráři džihádu nejprve prozkoumají profil svého zamýšleného 
cíle na sociálních sítích, podívají se na jeho zájmy a záliby, a podle toho se 
pak do nich snaží strefit. Mají-li pocit, že má mladá žena zájem o nábo-
ženství, romantiku a rodinu, mohli by zahájit konverzaci o přednostech 
salafijského manžela. Pokud člověk nerespektuje Boha, mohou nadhodit, 
jak by se dalo čekat, že bude respektovat svou manželku?

Díky internetu je verbování rychlejší a jednodušší, než když Rašad 
v Hizbu začínal, ale základní techniky obchvatu a útoku jsou podobné. 
Propagováním věci islámského státu je dnes nejznámější ISIS, a i když 
Hizb toto hnutí oficiálně odmítá, Rašad vidí, jak se v něm odrážejí pů-
vodní pocity, koncepce, jazyk a chování Hizbu.

-----

„Řekněte jim, jak moc se vám po nich stýská a že odloučení od rodiny je 
haram (zakázané).“

Rašad posílá zprávy rodičům dvou dospívajících dívek, které vstou-
pily do islamistického hnutí na Blízkém východě. Rodiče žijí v anglic-
kém maloměstě a obracejí se na dívky, které jsou někde v Iráku a žá-
dají rodiče, aby jim dovolili provdat se za bojovníky džihádu. Děvčata 
píšou, že se jim po rodičích stýská, že jim nechtějí působit bolest, ale 
manželství je jejich povinností vůči vojákům chalífátu. Je to jejich pří-
spěvek velké věci.

Rašad ví, že rodiče dívky vychovali jako konzervativní muslimové, po-
slali je studovat medicínu do Chartúmu, a potom k svému zděšení zjistili, 
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že se dívky obrátily k tak radikální a politické formě islámu, že je stěží po-
znávali. Byli s rozumem v koncích a požádali o pomoc Rašada.

Pro Rašada je dobrým znamením, že děvčata ještě rodičům píšou 
o svolení: znamená to, že k matce a otci ještě cítí nějaké pouto. V tomto 
bodě by extremisté mohli být nejslabší, tady by se dala přervat vazba, která 
dívky poutá k jejich nové identitě.

Děvčata vytrvale žádají rodiče o požehnání. Vysvětlují, že jen v chalí-
fátu mohou praktikovat čistou podobu náboženství, v něž věří.

Rašad a rodiče se snaží argumentovat, že děvčata mohou islám plně 
praktikovat v Anglii, že rodiče takovému sňatku nepožehnají, že „chalí-
fát“ porušuje veškerou pravou islámskou etiku a spravedlnost.

„ISIS se má k islámu jako cizoložství k manželství,“ píše Rašad.
Dívky neodpovídají hned. Možná přemýšlejí? Po chvíli přijdou s pře-

vzatými citacemi ve středověké arabštině, zkreslenými výroky tajemných 
učenců. Je jasné, že to nejsou jejich slova. Rašad usuzuje, že do toho vstou-
pili jejich hlídači z ISIS a diktují jim odpovědi. Takový rozhovor pro tuto 
chvíli ztrácí smysl.

Rašad otvírá v počítači další okno a objeví se facebooková zeď mladíka 
v Middlands. Fotografie bungalovů, které pronajímá při své běžné práci 
agenta s nemovitostmi, jsou umístěny vedle konspiračních videí, „doka-
zujících“, že teroristické útoky v Evropě páchá „ve skutečnosti“ CIA, ko-
mentáře, v nichž si pochvaluje nový Samsung oproti starému iPhonu, se 
proplétají s videi kazatelů obhajujících zabíjení gayů. Píše o tom, jak je 
v pátek večer znechucen pohledem na opilce, zatímco britské drony na 
Blízkém východě zabíjejí nevinné děti. „Podporovat chalífát je povinnost. 
Země Káfir (tj. nevěřících) nikdy pro věřící nebude domovem!“

Rašad mu posílá zprávu, vysvětluje, že sám kdysi patřil k radikální is-
lamistické skupině, ale opustil ji. Chce si mladík z Middlands promluvit?

V každém momentu by se mohl zapojit do desítek takových online kon-
verzací. Kvůli soukromí, ochraně údajů a bezpečnosti výše uvedené úryvky 
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minimalizují, směšují a zamlžují osobní podrobnosti z  jeho rozhovorů. 
Přestože jsem se snažil těmto pravidlům co nejdůsledněji dostát, Rašad 
pokaždé koulí očima, když se snažím zhustit jeho „interakce“ do přehled-
ných scének s jasnou zápletkou jako v televizním dramatu. Ve skutečnosti 
to tak nefunguje, žádné jasné začátky ani konce neexistují. Všechno je roz-
mazané, složené z útržků. Spoustu času z úspěchu zabere, než se „ohrožený“ 
jedinec chytne, než na Rašada zareaguje. Odpoví-li pět procent těch, které 
kontaktuje, už je to úspěch. Konverzace mohou trvat roky, a i když s někým 
navážete kontakt, může být těžké mu pomoci. Mladé ženy se Rašadovi na-
konec podařilo přesvědčit, že by se měly vrátit k rodičům. Nemohly se však 
fyzicky dostat z území ISIS. Od té doby o nich nemá žádné zprávy, dokonce 
ani poté, co se podařilo ISIS z Iráku a Sýrie vytlačit.

Když se Rašad online spojí s někým „ohroženým“, je jeho prvním úko-
lem zjistit, jakou má ten člověk motivaci. Pohánějí ho politické vášně, je 
to radikál, který se prostě stal muslimem? Výmluvným znakem by bylo, 
kdyby Rašada nařkl, že je agentem západního imperialismu. Nebo se 
opravdu zajímá o náboženství? Je zahořklý? Nebo jde o záležitost dušev-
ního zdraví? Anebo o kombinaci všeho zmíněného?

Pak se Rašad pokusí rozebrat argumentaci, jejímuž vlivu byli re-
kruti podle jeho zkušeností vystaveni, a najít v ní rozpory. Když tvrdí, 
že je náboženskou povinností sjednotit se v jednom státě a zavést šaríu, 
Rašad zdůrazňuje, že už od dob Proroka vždy existovali různé islámské 
říše a vladaři, že jednotný model neexistuje. Nebo když naznačují, že 
by měly být na Západě zakázány kresby Mohameda, ptá se jich Rašad: 
znamená to, že by měl být zakázán i Korán? Pokud má jedna strana za-
jištěnou svobodu slova, neměla by ji mít i druhá? Pokud by tvrdili, že 
islamistické teroristické útoky plánuje Západ a že terorismus je přiro-
zenou reakcí na zahraniční politiku Západu, zaměří se Rašad na roz-
por v tvrzení, podle něhož jsou teroristické činy fingované a zároveň 
jsou ospravedlňovány.
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A potom se soustředí na jedno z jejich základních falešných přesvěd-
čení – řekněme na popírání holokaustu – a zavalí je tolika důkazy, že je ne-
mohou vyvrátit. Koneckonců, tvrdí Rašad, jak víme o existenci Proroka? 
Protože ji potvrzují autority. Máme historické důkazy. Tradici. Konspi-
rační teorie podkopávají celý předpoklad islámu…

Rašad se snaží lidem, s nimiž mluví, pomoci pochopit, jak s nimi bylo 
manipulováno, rozbít představu, že se myšlenka islámské identity z pod-
staty vylučuje s identitou britskou (nebo americkou či dánskou).

Je tu však problém. Typy myšlení, které se mu zdály být na ústupu, 
víra ve spiknutí, teorie, že „všechno je jinak“, začínají být všudypřítomné. 
Pojem „extremistický“ by se neměl zaměňovat za „okrajový“ či „margi-
nální“. Extremistické hnutí může být hlavním hnutím v zemi. Dnes je 
skutečně stále obtíženější říct, kde je centrum a kde periferie. Jedním z ba-
rometrů, jichž ISD pro svou práci používá, je index „pozitivního míru“, 
který obsahuje ukazatel zvaný „akceptování práv ostatních“.3 A tento 
konkrétní ukazatel se propadl zejména v Evropě a v Severní Americe. 
Došlo k posílení hnutí, která prosazují myšlenky, jež kladou „nadřaze-
nost a dominanci jedné ,vnitřní skupiny‘ nad všechny ,vnější skupiny‘“.

Když se Rašad dívá kolem sebe, vidí dokonce, jak politici zavedených 
stran přijímají přístup popularizovaný organizacemi, jako je Hizb. Zvolí si 
téma – náboženství, imigraci, nějaký ekonomický princip – a poté je roz-
vinou, aby se tak stalo jejich značkou. Nejde už jen o politiku, o které lze 
diskovat, ale o linii, za níž je každý považován za nedotknutelného. A to 
celé je pak omotáno teoriemi spiknutí, která „nás“ oddělují od „nich“.

„Náboženským pojmem bychom tomu říkali sektářství,“ říká Rašad, 
„identita maskovaná jako ideologie.“

V nedávné zprávě označil ISD prostředí, v němž pracuje, jako „teku-
tou“ společnost, připomínající svět, v němž se staré, pevnější společenské 
role rozpustily a kde se informace šíří tak snadno, že lámou staré před-
stavy o sounáležitosti, kde všechno prostupuje pocit nejistoty a kde člo-
věka mohou všemožné vlivy snáze přetvářet.4
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„V politice teď jde o vytváření identity,“ zněl argument jednoho spin dok-
tora, s nímž jsme seděli v baru v Mexico City na terase tak zastíněné hus-
tým listím, že to pod ním vypadalo jako v noci, i když nahoře bylo nebe 
modré jako šmolka. Vysvětloval mi, že staré představy o třídách a ideolo-
gii už neplatí. Když teď vede kampaň, musí vzít nesourodé individuální 
zájmy a sjednotit je do nové představy „lidu“.

Spin doktor byl v pruhované košili a vlasy měl ulíznuté dozadu – vy-
padal přesně jako yuppie. „Populismus není ideologie, je to strategie,“ 
prohlásil a odvolal se na dva teoretiky z univerzity v Essexu, Ernesta Lac-
laua a Chantal Mouffeovou, kteří první razili spojení „populismus jako 
strategie“, i když jejich cílem bylo pokročit k novému typu socialismu. 
Překvapilo mě, jaké teoretiky si vybral – sám moc jako socialista nevypa-
dal. Řekl mi, že osobně dává přednost levici, ale pracoval by pro koho-
koli, kdo mu zaplatí.

Povaha sociálních sítí „populismus jako strategii“ podporuje. Podí-
vejme se na věci z hlediska spin doktora. Lidé se na sociálních sítích orga-
nizují podle velmi rozličných zájmů: práva zvířat a nemocnice, zbraně a za-
hrádkářství, přistěhovalectví, rodičovství a moderní umění. Některá témata 
mohou být otevřeně politická, kdežto jiná jsou soukromá. Vaším cílem je 
oslovit tyto rozličné skupiny různými způsoby a spojit volební rozhodnutí, 
jakého u nich chcete dosáhnout, s tím, na čem nejvíc záleží jim.

Takové mikro-zacílení, při němž jedna skupina voličů nemusí nutně 
vědět o jiných, vyžaduje velikou prázdnou identitu, v níž by se všechny 
ty různé skupiny sešly, něco tak širokého, aby se do toho tito voliči mohli 
promítnout – kategorii jako „lid“ nebo „mnozí“. Takto vytvořený „po-
pulismus“ není znakem „lidu“, který se dal dohromady v mohutných 
vlnách jednoty; jeho důsledkem je „lid“, který je rozdrobenější než kdy 
dříve, který sotva existuje jako jeden národ. Pokud mají lidé méně spo-
lečného než dříve, musíte si nově představit nějakou novou verzi „lidu“.
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V takové logice začnou být fakta druhotná. Koneckonců nesnažíte 
se vyhrát v důkazy podložené debatě o ideologických koncepcích ve ve-
řejné sféře; vaším cílem je uzavřít své publikum za stěnu slov. Jde o opak 
„centrismu“, při němž se snažíte svést všechny dohromady pod jeden ve-
liký stan a smazat rozdíly. Zde se spolu různé skupiny ani nemusejí setkat. 
Vlastně může být lepší, aby se nesetkaly: co když jedna skupina vnímá ji-
nou jako své nepřátele?

Ke zpevnění této improvizované identity je potřeba nepřítel: „ne-lidé“. 
Nejlepší je udržovat ho co nejabstraktnějšího, aby si každý mohl vymys-
let vlastní verzi toho, co znamená: dobře funguje „establishment“, „elity“ 
nebo „bažina korupce“. Spin doktor v Mexiku připustil, že by to bohužel 
nemuselo dopadnout dobře. Vezměme si USA. Trumpova prezidentská 
kampaň se zaměřila na stoupence volného trhu, americké konzervativce, 
„antielitáře“,5 dělnickou třídu – a mnoha mikroskupin na sociálních sí-
tích se ani nedotkla. Některé reklamy na sociálních médiích se vůbec ne-
týkaly samotného Donalda Trumpa, který se vyhnul tomu, aby ze sebe 
dělal hvězdu v reality show, a místo toho se soustředil na citlivější zprávy, 
které s jeho útočností nijak nesouvisely. Na rozdíl od svých soupeřů v tá-
boře Clintonové však tým jeho kampaně dokázal sjednotit rozličné sku-
piny pod prapor obecného hněvu na „korupční bažinu“ a cizince.

Nebo se můžeme podívat na Itálii – Hnutí pěti hvězd začínalo jako 
série blogů na Facebooku, které přicházely s úplně jinými stížnosti pro 
zcela rozličné publikum, od ekologie po imigraci, od výmolů na silnicích 
po zahraniční politiku. Vina za všechno se svalovala na „establishment“ 
a usměrňovala ji maniakální energie anarchistického vůdce hnutí, spíla-
jícího kudrnatého komediantského politika Beppeho Grilla.

A pak je tady Anglie. Myslel jsem si, že Angličané jsou jiní: pokud 
někdo na světě věděl, kým je, byli to oni, lidé tak jasně definovaní svou 
třídou, přízvukem, školami, poštovními směrovacími čísly, hrabstvími, 
stranami a sportovními týmy, že pro přistěhovalce jako já bylo těžké do 
toho zapadnout. Něco se však změnilo. Všude leželo ovzduší nejistoty.
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Poprvé jsem si všiml, že se v Británii něco mění, když jsem v londýn-
ské hospodě mluvil s jedním architektem kampaně za brexit těsně poté, 
co stoupenci odchodu zvítězili v referendu. Začínal větu slovy: „Pro lidi, 
jako jste vy, je problém…“ Na zbytek si nevzpomínám (možná to bylo 
něco jako „liberálové z hlavního města jsou tak mimo“), protože jsem 
se po jeho úvodních slovech nečekaně cítil zase doma. Vždycky jsem byl 
„ruský“ cizinec, ale teď už se po mně konečně nechtělo, abych hrál roli 
outsidera. Byl jsem in. Zahřálo mě to. Toto štěstí však rychle vystřídalo 
zděšení. Jediným důvodem, proč jsem byl zahrnut mezi ostatní, bylo, 
že jsem měl hrát loutku „globalisty“, nepřítele. „Lidé, jako jste vy“ byli 
připomenuti jako protiklad „skutečných lidí“. V následujících měsících 
jsem slýchal různé variace na toto téma. „Pro lidi, jako jste vy, to musí být 
těžké,“ utěšoval mě aktivista za brexit. „Nemůžete říct, že k brexitu do-
šlo kvůli lidem, jako jste vy?“ napadl mě jeden filozof. Byl jsem zmaten. 
Jaké „lidi“ myslí? Vždycky jsem se v Anglii pokládal za toho nejšťastněj-
šího hosta a také se mnou tak zacházeli, a teď jsem se probudil a zjistil, že 
jsem nepřítel.

Podrobnější obrázek logiky kampaně za odchod z EU jsem si udělal, 
když jsem se sešel s jejím předním digitálním důstojníkem Thomasem 
Borwickem, který mi vysvětlil, jak k vítězství v hlasování došlo. Liboval 
si v podrobnostech svého řemesla. Borwick pochází z rodiny politiků 
konzervativní strany (jeho matka byla poslankyní za Chelsea) a přistu-
puje ke své práci jako pubertální školák, který skládá puzzle nebo hraje 
populární stolní hru Risk.

Borwickovým úkolem v  roli manažera digitální kampaně bylo na-
před shromáždit co nejvíc údajů o voličích a pak se pokusit spočítat, kteří 
z nich pravděpodobně dají hlas jeho straně. V průběhu desítek let se způ-
sob vnímání elektorátu změnil. Za studené války byl člověk zvyklý defi-
novat voliče jednoduše podle linií ekonomické třídy; ideologická levice 
versus ideologická pravice, čtenáři Guardianu a čtenáři Telegraphu. Po-
tom, v devadesátých letech a v letech po roce 2000, kdy se politika zredu-
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kovala na pouhý další spotřební produkt, čerpali analytici v průzkumech 
veřejného mínění z kategorií používaných marketingovými společnostmi. 
Nová labouristická strana Tonyho Blaira se zaměřovala na kategorie, jako 
byl „člověk Fordu Mondeo“ (člověk, jehož lákal určitý typ auta), a sna-
žila se uspokojovat jejich ekonomické tužby. Dnes se i tohle zdá zastaralé, 
lidé nehlasují podle jednoduchých kategorií spotřebitelské volby. Noviny 
ani politické strany už nereprezentují jasné společenské kategorie. Začát-
kem desátých let tohoto století přišlo do módy definovat národ podle 
psychologických linií, ekonomickou třídu nahradily typy psychologické. 
Jiní analytici veřejného mínění hledali schémata, která poměřovala posta-
vení a sebedůvěru, bezpečí versus nejistotu, uzavřenost versus otevřenost.

Dnes mohou skupiny na sociálních sítích člověku poskytnout nej-
přesnější odraz toho, co by mohlo motivovat různé skupiny k tomu, jak 
hlasovat. Práva zvířat, nebo výmoly v silnicích? Manželství homosexuálů, 
nebo životní prostředí? Borwick odhaduje, že ve dvacetimilionové zemi je 
potřeba sedmdesáti nebo osmdesáti typů cílených informací. Jeho prací 
pak je spojit jednotlivé kauzy se svou kampaní, byť by se takové spojení 
zpočátku zdálo poněkud nepatřičné.

V případě hlasování o odchodu z EU se Borwick přiznal, že nejúspěš-
nější zprávou ponděcující lidi, aby hlasovali, byla ta o právech zvířat. Ti, 
kdo vyzývali k hlasování pro odchod, argumentovali, že EU se zvířaty za-
chází krutě, například protože ve Španělsku podporuje farmáře chovající 
býky pro býčí zápasy. V segmentu „práv zvířat“ také Borwick mohl cílit 
ještě přesněji, jednomu typu voličů posílal letáky se zmrzačenými zvířaty, 
kdežto jiným mírnější reklamy s obrázky tulících se oveček.

Zastánci práv zvířat sice mohou mít velmi odlišné postoje k přistěho-
valectví, mohou být docela klidně pro, ale na tom nezáleží, protože růz-
ným skupinám posíláte různě cílené reklamy. A Borwick měl samozřejmě 
k dispozci velice chytlavou větu – „Převzít zpět kontrolu“, tak dokonale 
tvárnou, že mohla pro kohokoliv znamenat cokoli. EU byla zobrazována 
jako nepřátelské spiknutí, které podkopávalo cokoli, oč člověku šlo.
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„Jsem přesvědčen, že dobře identifikovaný nepřítel znamená pro 
získání hlasu dvacetiprocentní pravděpodobnost úspěchu,“ řekl mi – 
vždycky se snažil ke každému prohlášení připojit nějaký číselný údaj.

A z EU se dal snadno udělat nepřítel, vzdálený a odlehlý. Když jsem se 
vrátil na návštěvu do své staré školy v Mnichově, byl jsem překvapen. Ve-
dle původní budovy ve tvaru hvězdy stála nová ocelová a skleněná kostka. 
Počet studentů po rozšíření EU vzrostl z devíti set na dva tisíce, aby škola 
mohla přijmout i spoustu studentů ze zemí bývalého sovětského bloku. 
Aula byla právě plná a já jsem si těžko razil cestu táborem teenagerů se-
dících se zkříženýma nohama na podlaze. Bylo tam tolik lidí a tak veliký 
rámus, že jsem nedokázal rozeznat žádné konkrétní jazyky. I oblečení se 
zdálo být uniformnější: všude džíny a kapuce.

V EU bylo nyní tolik úředníků a měli tolik dětí, že už nebylo místo 
pro děti zvenčí, jako jsem byl kdysi já. Snem bývalo, že Evropské školy 
budou vzorem pro ostatní, že se dokonce tam, kde sídlí, stanou součástí 
komunit a promění je. Místo toho její nový ředitel připustil, že se Evrop-
ská škola v Mnichově místním obyvatelům nelíbí, protože do ní nemo-
hou poslat své děti. Tom Høyem, ředitel školy z mých časů, byl ještě os-
třejší: „Ty školy měly být pedagogickou laboratoří Evropy. Místo toho se 
z nich staly izolované firemní školy.“

Evropské školy se uzavřely Evropě, té Evropě, kterou kdysi doufaly 
proměnit. Připadlo mi to jako metafora pro hodně projektů EU, která 
se kdysi snažila zformulovat, proč má být vizí pro všechny své občany.

-----

Hlasování o brexitu bylo jedním ze způsobů, jak překonfigurovat iden-
titu kolem pojmu „lid“. Bylo by však chybou si myslet, že šlo o jediný způ-
sob reorganizace politické identity. Pro příští parlamentní volby labouri-
stická strana rychle přišla s vlastním modelem. Jejím heslem se stalo „Pro 
mnohé, ne pro hrstku“. V těch „mnohých“ se kombinovaly naprosto od-
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lišné skupiny, od lidí na severu země, kteří hlasovali pro brexit a nesnášeli 
zazobance ze západního Londýna, po zazobané Západolondýňany, kteří 
hlasovali pro setrvání v EU a mysleli si, že hlasy pro labouristy by mohly 
brexit zvrátit. Labouristům se podařilo získat ve volbách dost hlasů, aby 
konzervativní stranu připravili o dosavadní drtivou většinu. „Lid“ se pro-
měnil v „mnohé“, z „nepřátel lidu“ se stala „hrstka“.

Prožíváme období instantního populismu, v němž každé společenské 
a politické hnutí nově definuje „mnohé“ a „lid“. Stále znovu zvažujeme, 
kdo je „in“ a kdo „out“, nikdy není jisté, co znamená někam patřit, a bub-
liny identity praskají, rozpadají se a jsou přetvářeny na jiné. A v této hře 
vyhraje ten, kdo dokáže být nejpružnější, kdo železné pilíře nesourodých 
zájmů nově rozestaví kolem nových významových magnetů.

Vzestupem labouristů byla nadšena Chantal Mouffeová, teoretička, 
která první formulovala myšlenku populismu jako strategie a chtěla znovu 
objevit levici pro epochu, kdy už neplatí kategorie ekonomické třídy.

Její manžel Ernesto Laclau zemřel, ale Mouffeová je pořád aktivní jako 
dřív. Když jsme se sešli ve Vídni a pak v jejím bytě plném rostlin a knih 
v Londýně, říkala mi, že ačkoli od roku 1972 žila ve Velké Británii, nikdy 
se necítila jako Britka (Angličané měli humor, kterému nerozuměla), ale 
nyní pozoruje velikou změnu jak v zemi, kde tak dlouho žila, tak i ve vět-
šině zbytku světa.

V dekádách po osmdesátých letech a po vítězství kapitalismu nad ko-
munismem ve studené válce jsme žili, tvrdí Mouffeová, v pocitu „normál-
nosti“, a zdálo se, že k ní neexistuje žádná alternativa. Mouffeová měla 
za to, že pojmy tak důležité pro ty, kdo bojovali proti autoritářské vládě, 
převzaly ekonomické zájmy. Z „volby“ se stal způsob, jak ospravedlnit 
upuštění od veřejné kontroly škol a nemocnic, „svoboda“ se proměnila 
v rozprodávání státních aktiv.

„Thatcherové se podařilo lidi přesvědčit, že stát může přinášet výhody 
jen kolektivisticky a nespravedlivě, kdežto privatizace vám může dát svo-
bodu,“ říkala mi Mouffeová angličtinou se silným přízvukem. Tvrdila, 
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že „liberální demokracie“ se vychýlila příliš daleko od slova „liberální“, 
že obvykle poskytuje výsadu větší svobody finančním silám – my jsme 
ale potřebovali víc demokracie nebo toho, čemu říkala „rovnost“. Jako 
by chtěla rozdělit slova, jež byla podle jejího názoru spojena nesprávně.

Od finančního krachu v roce 2008 je všechno zase k mání. Nejdůleži-
tější boje o moc se vedou v prostoru, kde se slova, touhy, významy a cho-
vání rozpouštějí a slučují dohromady, podobně jako u Hizbu v procesu 
„kultivace“. To také určuje, co je napříště chápáno jako „normální“. 
Mouffeová používala pojmu „metapolitika“, který pro označení tohoto 
procesu razil filozof Antonio Gramsci.

Mouffeová je mnohem víc než teoretička. Spolupracovala s hnutím 
Podemos ve Španělsku a s francouzskou levicovou stranou La France In-
soumise. Vyprávěla mi historku z Francie, kde levicoví politici vyrazili do 
oblasti, která vždycky hlasovala pro pravicově nacionalistickou protipři-
stěhovaleckou stranu Marie Le Penové. Snažili se tam lidi přesvědčit, že je-
jich skutečnými nepřáteli nejsou cizinci, ale finanční elity, které je udržují 
v chudobě. „Identity jsou výsledkem politické konstrukce,“ ujišťovala mě.

Jenže na mne šel z toho nadšení Mouffeové také strach. Copak některé 
staré svobody, pokud člověk ještě může nějakého z těch pojmů použít, ne-
existovaly z dobrého důvodu? Mouffeová mluvila o potřebě charismatic-
kého vůdce jako „zprostředkujícího činitele“, který by mohl svést dohro-
mady velmi různá témata a stížnosti nově vytvořeného „lidu“, o potřebě 
silných vášní jakožto výrazů našich nejhlubších, nevědomých pohnutek, 
které by se spojily, o tom, jak důležité je definovat nepřítele.6 Tvrdila, že 
by to mohlo být provedeno v rámci demokratických pravidel, ale nebylo 
těžké si představit, jak se to promění v cosi děsivého.

Mouffeová souhlasila, že doba je nebezpečná. „Vše se může ubírat au-
toritářštějším směrem, nebo také demokratičtějším. Otázka teď zní, jak 
zkonstruujeme ,my‘ a ,oni‘.“

Snad nikdo tu hru nepochopil lépe než Martin Sellner, identitářský 
vůdce, s nímž jsme se setkali ve druhé části a který použil protestní tak-
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tiky Srdji Popoviće pro prosazování vlastní vize „kulturně homogenní“ 
Evropy.

„Nechceme, aby se z Mehmeda a Mustafy stali Evropané,“ hlásá ma-
nifest Génération Identitaire. „Evropa patří jen Evropanům. Proto jsme 
generací identity.“

Podobně jako Mouffeová mluvil Sellner o metapolitice (a o Gram-
scim). Když jsem se na něj obrátil znovu, tentokrát kvůli rozhlasovému 
dokumentu BBC, vysvětloval: „Naší prací jako avantgardy pravice je li-
dem ukázat, že normálnost zítřka nemusí být tím, co pokládáme za nor-
mální dnes. Politická normálnost je velice nestálá, dynamická a relativní.“

Sellner navazuje na jazyk práv a svobod – zejména ženských – a spo-
juje je se svými cíli. Ženám identitářkám se povedl pozoruhodný kousek 
– zúčastnily se v Německu shromáždění na podporu ženských práv a pak 
spustily osobní alarmy, aby upozornily na případy znásilnění muslim-
skými migranty (k několika došlo, ovšem většinu sexuálních útoků ne-
spáchali migranti, ale lidé, kteří své oběti dobře znali). Při jiné podobné 
akci navlékl Sellner ve Vídni burku soše rakousko-uherské císařovny Ma-
rie Terezie. Jeho jazyk se ovšem neodvolává na násilí, nýbrž na svobodu 
projevu, demokracii, otevřenost novým myšlenkám…

„Bezmoc našich nepřátel tkví v tom, že se nás stále snaží popsat a bojovat 
s námi, jako bychom byli okrajové skupiny starých pravicových stran, jimž 
čelili před desítkami let,“ řekl Sellner v pořadu, který jsem uváděl, a kdy jsme 
se všichni obávali, abychom mu tímto rozhovorem jen nepomohli dostat 
se do mediálního mainstreamu – pokud takový pojem ještě vůbec existuje.

ZEMĚ, KDE VČERA ZNAMENÁ ZÍTRA

Když jsem přemítal o  nekonečných proměnách „mnohých“ a  „lidu“, 
o  zoufalých kolísavých pokusech znovu za pochodu objevit identitu, 
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ohromilo mě vědomí, že jsem to všechno viděl už předtím, v Rusku, kde 
jsem žil od roku 2001 do roku 2010.

„Nejdřív jsem ideu Putinovy většiny vymyslel,“ vyprávěl mi jeden z ra-
ných Putinových spin doktorů Gleb Pavlovskij, když jsem ještě žil v Mo-
skvě, „a pak se objevila!“

V roce 2010 jsem Rusko opustil, protože jsem byl vyčerpán životem 
v zemi, kde, jak jsem v názvu své minulé knihy bezděky připomněl Han-
nah Arendtovou, „nic není pravda a všechno je možné“. Byla to tehdy 
v Moskvě selanka, bylo to ještě před invazí na Ukrajinu (byť předzvěstmi 
mohlo být přepadení Gruzie a kobercové bombardování Čečenska), ale 
už to byl svět, kde spektákl vytlačoval smysl a jako jediný způsob, jak se 
prodrat mlhou informací, zbývala jen intuice. Vrátil jsem se do Londýna, 
protože jsem chtěl žít – slovy mého naivního já – ve světě, kde „slova mají 
smysl“, kde se každý fakt neodmítá s vítězným cynismem jako „pouhé 
PR“ nebo „informační válka“.

Zdálo se, že Rusko je země, která se nedokáže vyrovnat sama se sebou, 
protože prohrála studenou válku anebo kvůli dalším traumatům dvacá-
tého století. Byla to nakonec, myslel jsem si, vedlejší show, kuriozita na-
ložená ve vlastní agonii.

Pak přišel revoluční rok 2016 a věci jako dotekem kouzelného proutku 
začaly probíhat svižněji. Najednou se zdálo, že Rusko, které jsem znal, je 
všude kolem mne: radikální relativismus předpokládající, že pravdu nikdy 
nepoznáme, budoucnost se rozplizla do nestoudných nostalgií. Ideolo-
gii nahradily konspirace, fakta se rovnají lžím, rozhovory ústí do vzájem-
ného obviňování, kde je každý argument jen součástí informační války… 
a zbývá jen pocit, že všechno pod vašima nohama je stále v pohybu, z pod-
staty nestabilní, fluidní.

A nebyly to jen postoje, které tehdy v Rusku převažovaly – ta země 
byla také neustále v hlavních titulcích novin: vpád na Ukrajinu, bombar-
dování Sýrie, hackování USA, kupování Evropy. Putin se na mne šklebí 
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ze stánků s novinami i ze zpráv v deset. Jako by se ptal: „Ty sis myslel, že 
tomu ujdeš?“

Rusko mě pronásledovalo, jakkoli jsem se mu snažil uniknout. Co 
když jsem se tam ale tenkrát mýlil? Co když Rusko nebylo zoufalou ku-
riozitou v historické slepé uličce? Co když šlo o předzvěst toho, co přijde 
jednou i v části světa zvané Západ?

Přemýšlel jsem o těchto otázkách a uvědomil jsem si, že se obracím 
zpátky k Rusku, ke kořenům systému, který jsem viděl, když jsem byl 
v Moskvě, a k devadesátým letům, kdy tam Lina točila své filmy. Znovu 
jsem se spojil s Glebem Pavlovským. Souhlasil, že mi poskytne telefonický 
rozhovor, a tak jsem zasedl do nahrávacího studia BBC. Když vykládal 
svou taktiku při vytváření myšlenky „většiny“ či „lidu“ v Rusku v deva-
desátých letech, začalo mi to znít pozoruhodně povědomé.

„Komunistická ideokracie byla pomalá, ale přece jen to byl ideolo-
gický subjekt,“ řekl a jemně mi doporučil, abych kladl přesnější otázky. 
„Lidé se aspoň mohli až do konce přít o pozitivech a negativech komuni-
smu. Teď vzniklo vakuum, vyžadující nový jazyk. Byli jsme naprosto ne-
popsaný list. Museli jsme v jistém smyslu znovu objevit co nejlepší prin-
cipy politického systému.“

Vize zářné budoucnosti „svobody“ se rozpadla na začátku devadesá-
tých let. Místo toho byla politická krajina poseta spoustou malinkých 
hnutí, která si vytvářela vlastní terminologii: nacionální bolševici, libe-
rální demokraté, což byli vlastně zakonspirovaní nacionalisté, komunisté 
byli ortodoxní monarchisté s příměsí sociálních demokratů. Pavlovskij na 
základě průzkumu zjistil, že Rusové věří protikladům, které neodpovídají 
žádným starým koncepcím levice a pravice. Většina lidí věřila v silný stát, 
pokud se jim nebude vměšovat do osobního života. Sovětské kategorie 
jako „dělníci“ či „inteligence“ nebyly ve volbách k ničemu.

Pavlovskij se při shromažďování vítězného voličstva pokusil o jiný pří-
stup. Místo aby se zaměřil na ideologické argumenty, vzal zcela odlišné 
a často protichůdné společenské skupiny a začal je skládat dohromady 



185

INSTANTNÍ LIDÉ

jako matrjošku. Nezáleželo na tom, jaké měli lidé názory, stačilo jich shro-
máždit dost.

„Sbíráte je nakrátko, doslova na chvilku, ale tak, aby všichni společně 
hlasovali pro jednoho člověka. K tomu je potřeba vybudovat pohádku, 
která bude pro všechny společná.“

Tou „pohádkou“ nemohla být politická ideologie: velké myšlenky, 
které poháněly kolektivní představy o pokroku, už neplatily. Rozmanité 
skupiny se musely sjednotit kolem nějakého ústředního pocitu, emoce 
dost silné, aby je všechny spojila, ale zároveň byla dost vágní, aby pro kaž-
dého něco znamenala. V roce 1996 měla „pohádka“, kterou Pavlovskij 
psal pro kampaň churavějícího a nepopulárního prezidenta Borise Jel-
cina, vyvolat strach, že kdyby nezvítězil, mohla by se země zhroutit do 
občanské války. Vytvořil obraz Jelcina jako tak bezohledného a nebezpeč-
ného člověka, že kdyby měl prohrát, byl by ochoten zatáhnout zemi do 
války. Příběhem bylo přežití, emocí strach ze ztráty všeho.

Agentuře Pavlovského, Fondu efektivní politiky, šlo o zostouzení opo-
ziční komunistické strany – byla to jakási předzvěst dnešních fake news 
a „loutek“. Pavlovskij vytvořil plakáty, které domněle pocházely z dílny 
komunistické strany a hlásaly, že budou lidem znárodňovat domy. Nato-
čil herce, kteří předstírali, že jsou komunisté, jak vztekle pálí antikomuni-
stické brožury. Najal astrology, aby v televizi předpovídali, že zvolení ko-
munistů přinese hrůzné scénáře – dokonce válku s Ukrajinou.

Jelcin dosáhl nepravděpodobného vítězství.
Pavlovskij vyčaroval novou představu „většiny“, ale protože nebyla 

ničím než emocionálním trikem s malým politickým obsahem, brzy se 
rozpadla, a on okamžitě začal pracovat na nějaké nové. Neustále analy-
zoval veřejné mínění, což byla disciplína, která v Rusku teprve začínala. 
Když se ukázalo, že nejuznávanějším kandidátem by byl „inteligentní 
špión“, nějaký ruský James Bond, Kreml a jeho oligarchové začali hle-
dat potenciálního nástupce v bývalé KGB. Našli Vladimira Vladimi-
roviče Putina.
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Může se zdát zvláštní, že člověk jako Pavlovskij takhle skončil. Konec-
konců začínal jako disident. V knize rozhovorů s bulharským politolo-
gem Ivanem Krastevem7 Pavlovskij vypráví, jak už v šedesátých letech se 
jako školák v Oděse bavil tím, že lepil učitelům na záda papíry, na nichž 
stálo „Hlasuji pro J. F. Kennedyho“ – to byla přímo antisovětská vzpoura. 
Jako mladý muž šířil samizdatové výtisky Solženicynova Souostroví Gu-
lag. Když na něj KGB v roce 1974 přišla, Pavlovskij k vlastnímu překva-
pení pod tlakem situace zpanikařil a udal jednoho svého známého. Poz-
ději svou výpověď odvolal, takže jeho kamarád strávil jen nedlouhou dobu 
v psychiatrické léčebně a nemusel do vězení. Na začátku osmdesátých let 
se Pavlovskij přestěhoval do Moskvy, redigoval jeden z hlavních disident-
ských časopisů Poiski (Pátrání) a byl znovu zatčen. Tentokrát se přiznal, 
že je vinen „hanobením Sovětského svazu“. Takové přiznání se v disi-
dentské kultuře pokládalo za ostudné, v onom prostředí se nadevše oce-
ňovala suverenita jednotlivce vůči státnímu tlaku. Po svém zatčení v roce 
1982 strávil Pavlovskij léta ve vězení a vnitřním exilu psaním dopisů KGB, 
v nichž vysvětloval, že by měla pro dobro Sovětského svazu spolupraco-
vat s disidenty. Byl propuštěn v roce 1986. Během perestrojky stále věřil 
tomu, že reformovaný, kosmopolitní SSSR by měl větší šanci na úspěch 
než potenciálně rasistický ruský nacionalismus. Z touhy po silném a cen-
tralizovaném státu měl obavy. V roce 1999 pak pracoval na tom, aby při-
vedl k moci člověka z KGB.

Hlavní „pohádkou“ pro prezidentské volby v roce 2000 bylo spojit do-
hromady všechny, kdo měli pocit, že v Jelcinových letech ztratili, že „zů-
stali pozadu“, a vnuknout jim dojem, že jde o jejich poslední šanci stát se 
vítězi. Pavlovskij spojoval pod myšlenku „Putinovy většiny“ zcela odlišné 
segmenty společnosti, které za sovětských časů stály na různých stranách 
barikády – učitele s představiteli tajných služeb, akademiky s vojáky. Lidé 
jako Borwick a další na to přišli o deset let později. Ve věku, kdy pomi-
nuly všechny staré vůdčí ideologie a kdy neexistuje žádná klasická soutěž 
o politické ideje pro budoucnost, se stává cílem sjednotit nesourodé sku-
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piny kolem pojmu „lid“, jenž se soustředí kolem amorfní, ale silné emoce, 
kterou si může každý vykládat po svém, a pak ji doplnit nepřáteli, hrozí-
cími tuto emoci podkopat.

Putin volby vyhrál, kandidatura člověka pocházejícího z bezpečnost-
ních služeb byla o to přesvědčivější, že zpravodajství zaplnily děsivé zá-
běry budící paniku – islamističtí teroristi z Čečenska, umisťující do rus-
kých předměstských obytných bloků jednu bombu za druhou, které pak 
pod troskami pohřbívají stovky mrtvých.

Za téměř dvě desítky let Putinovy moci od chvíle, kdy mu Pavlov-
skij pomohl stát se prezidentem, se myšlenka „většiny“ znovu a znovu 
přepracovávala, posouvala a obracela, ale vždycky se podařilo sjednotit 
úplně odlišné skupiny kolem měnícího se nepřítele. Napřed jím byli oli-
garchové, potom liberálové z hlavního města, v poslední době pak celý 
vnější svět. Podoben akčnímu umělci vystavuje Putin na heroických zá-
běrech nahou hruď, namísto ideologické koherence nabízí místní ekvi-
valent „Make Russia Great Again“ – pozvednout „Rusko z kolenou“.

Pavlovskij byl v té době zaneprázdněn. Pomáhal založit vlastenecké 
hnutí mládeže Naši, které rozvinulo kyberútoky „odepření služby“ v Es-
tonsku a obtěžuje disidenty a novináře; už jeho název redukuje politiku na 
„ně“ a „nás, „jejich“ a „naše“. Podle Ilji Jablokova z univerzity v Leedsu, 
analytika konspiračních teorií v Rusku, mnoho mediálních vystoupení 
Pavlovského v prvním desetiletí jedenadvacátého století vyvolávalo ob-
raz Ruska obleženého nepřáteli a Západu plánujícího proměnit Ukrajinu 
v „obrovský zkušební prostor pro protiruské technologie“. Z „Putinovy 
většiny“, již Pavlovskij pomohl vytvořit, se stal „obušek na delegitimizaci 
jejích odpůrců, z rozdělení společnosti na Putinovu většinu a její nepřá-
tele se stala dominantní taktika“.8

V jedné chvíli se Pavlovskij ocitl na nesprávné straně dělicí linie, kte-
rou pomáhal vytvořit, když zastával názor, že by se Putin v roce 2012 
po období, kdy byl premiérem, neměl vracet do prezidentského křesla. 
Z Kremlu ho vyhodili. Působil pak v různých odstínech ruského poli-
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tického spektra a zůstává předmětem určité fascinace a mnoha komen-
tářů, jakýmsi všudypřítomným živlem, který se objevuje v mnoha rus-
kých příbězích.

-----

Když se Pavlovskij dívá na Západ dnes, vidí, že prochází stejnými změ-
nami, jakými prošlo Rusko v devadesátých letech; jde o pozdější rekci na 
podobnou krizi.

„Studená válka rozdělila globální civilizaci do dvou alternativních po-
dob, přičemž obě lidem slibovaly lepší budoucnost,“ řekl mi, když jsem 
s ním dělal rozhovor ze studia BBC. „Sovětský svaz nepochybně prohrál. 
Následně se ale objevila podivná západní utopie bez jakékoliv alternativy. 
Tuto utopii ovládali ekonomičtí technokraté, kteří nemohli nic udělat 
špatně. A pak se to zhroutilo.“

V tomto návalu identit a ideologií skončili političtí aktivisté na Zá-
padě se strategiemi nápadně podobnými strategii Pavlovského, i když ty 
jejich byly posíleny sociálními médii a velkými daty.

„Myslím, že Rusko bylo první, kdo se touto cestou vydal, a Západ ho 
v tomto smyslu dohání. Obecně se dá říct, že Západ prochází jakýmsi 
proto-putinismem,“ poznamenal opatrně Pavlovskij.

Je to veliký paradox konce studené války: budoucnost, či spíše pří-
tomnost bez budoucnosti, dorazila napřed do Ruska. Nás právě dohání. 
Možná to však má jednoduchou kulturní logiku: byla-li naše ideologická 
soudržnost založená částečně na opozici vůči Sovětskému svazu, pak ho, 
když se zhroutil, nevyhnutelně následovala.

Pavlovskij v knižním rozhovoru s Krastevem připomíná svého men-
tora, ruského historika holokaustu jménem Michail Geftěr, který už 
v pozdní sovětské éře tvrdil, že lidstvu docházejí sjednocující univerzální 
vize historického vývoje. V devadesátých letech Geftěr předpovídal, že 
konec studené války bude předzvěstí éry „suverénních vrahů“. Při ab-
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senci norem máme vakua, v nichž se agenti chaosu chovají podle norem, 
které si při společném působení sami vytvořili, a podle své „suverénní“ 
logiky vraždí lidi a celé národy. Pavlovskému se to zdá prorocké, jako vize, 
která na začátku devadesátých let předvídá rok 2019. „Obraz společného 
lidstva je nemožný a nejeví se žádná alternativa. Každý si vymýšlí vlastní 
,normální‘ lidstvo, vlastní ,správné‘ dějiny.“

Současný ruský režim se cítí v tomto kontextu dobře, protože našel 
cesty, jak se na delší dobu přizpůsobit. Na práci na jeho všudypřítomnosti 
není nic mystického, má prostě náskok. A čím se náš svět stává nejistějším 
a amorfnějším, po způsobu nového Ruska, tím větší může být pokušení 
zdánlivých jistot studené války: pokud je Kreml opět velkým nepřítelem, 
možná znovu objevíme náš vlastní, kdysi vítězný smysl. To v důsledku 
zvyšuje význam Kremlu a hrozí, že budeme hrát hru podle jeho pravidel.

Kdyby měly všechny Pavlovského „politické techniky“ jeden zastře-
šující cíl, bylo by jím oživit myšlenku silného státu, když se všechno roz-
padlo. Pavlovskij už v devadesátých letech přišel na to, že i když se Kreml 
může zdát slabý, mohl by vyvolat dojem, že je silný na domácí půdě, a to 
kdyby tento obraz šířil po všech informačních kanálech a v mediální kra-
jině lidských životů. Nyní Putin může, řekl Pavlovskij Krastevovi, simulo-
vat svůj globální vliv tím, že po celém světě nechává otisky prstů svých 
hackerů a informačních operací. „Je to všechno jen divadlo pro světové 
publikum… Theatrum mundi!“
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Než se se mnou Nigel Oakes sešel na stanici metra South Kensington, 
byl ve Victoria and Albert Museum na výstavě, která se jmenovala „Bu-
doucnost začíná tady“. Když procházel výstavou, upoutal ho najednou 
jeden panel. Srdce se mu rozbušilo, začal se třást a musel si pospíšit ven 
na vzduch.

Panel se jmenoval „Dokáže demokracie přežít internet?“ a byl věno-
ván společnosti pro „globální volební management“ jménem Cambridge 
Analytica. Společnost tvrdila, že shromáždila 5 000 online „datových 
bodů“ o každém americkém voliči: co se jim líbí a co sdílejí na sociálních 
sítích, jak a kde nakupují, kdo jsou jejich přátelé… Její zástupci tvrdili, že 
jsou schopni použít internetový otisk vašeho já k pochopení vašich nej-
hlubších pohnutek a tužeb, a potom této analýzy využít ke změně va-
šeho volebního chování. Zdálo se, že jejich vychloubání je podloženo 
úspěchem: Cambridge Analytica pracovala na vítězné americké prezi-
dentské kampani Donalda Trumpa a vedla také úspěšné kampaně ame-
rického senátora Teda Cruze (dvakrát) a další po celé Africe, Asii, Kari-
biku a Latinské Americe.

Oakese to tak rozrušilo, protože to byl konečně důkaz, že měl po celou 
dobu pravdu. Cambridge Analytica se odloučila od společnosti, kterou 
založil, Strategic Communication Laboratories (SCL), a čerpala z jeho fi-
lozofie. Po celý dospělý život se snažil dokázat, že odhalil tajemství k pře-
svědčování mas. Napřed se mu smáli, pak ho kritizovali a teď se jeho my-
šlenky předváděly na výstavě o budoucnosti ve světově proslulém muzeu.

Když jsme se téhož dne trochu později sešli, měl Oakes šedý oblek a če-
pici s logem SCL staženou nízko přes modré oči.

„O většině reklamních a ovlivňovacích kampaní platí,“ řekl mi na za-
čátku rozhovoru, „že je to úplný bordel.“ Jeho snem, opakoval několi-
krát, bylo vytvořit zbraň s nepřekonatelným vlivem. Jako každé zbraně, 
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tvrdil Oakes, by se jí dalo využít k dobrému nebo ke zlému. A klidně se 
označil za amorálního.

Nezačínal přemýšlením o „strategické komunikaci“. Původně chtěl 
být skladatelem, ale na Royal College of Music nebyly kurzy pro sklada-
tele a on nehrál na žádný nástroj dost dobře, aby se tam dostal. Po do-
končení školy psal hudbu pro divadlo, ale za to nebyly žádné peníze. Stále 
skládá pro svatby varhanní skladby ve stylu pozdního baroka. Oakes se 
blaženě usmívá a pobrukuje si při líčení, jaká je to radost, když je celý 
dav uchvácen hudbou. Jako mladík však potřeboval skutečnou kariéru 
a v roce 1988 nastoupil do reklamní agentury Saatchi and Saatchi.

Oakes nikdy nestudoval na univerzitě a na aristokratické Eton Col-
lege se vždycky cítil méně akademický a také chudší než ostatní chlapci. 
Možná právě potřeba překonat pocit akademické podřadnosti ho při-
měla, aby v agentuře Saatchi zaujal tak vědecký přístup. Mohla agentura 
skutečně prokázat, ptal se kolegů, že její reklamy změnily chování lidí?

K svému překvapení zjistil, že empirických důkazů je jen málo. Tvůrci 
reklamy dobře zvládali okázalé kampaně, které upoutaly pozornost (sta-
novení agendy). Uměli dosáhnout toho, aby nějaké jídlo, politik nebo 
země vypadaly více či méně pozitivně, když je spojili s věcmi, které lidé 
mají nebo nemají rádi (rámování). Ale změna postojů, tvrdí Oakes, není 
totéž jako chování. Vezměme si kouření. Kampaň může ukázat, že kou-
ření člověka zabíjí. Kuřáci budou souhlasit, že je špatné, ale budou ve 
svém zvyku pokračovat. Když chcete, aby někdo kouřit přestal, argu-
mentoval Oakes, musíte přijít na to, proč to dělá. Při svých výzkumech 
se dozvěděl, že mladé ženy kouří, protože si myslí, že budou sexy. Chce-
te-li změnit jejich chování, zaměřte se na to, jak jim kvůli kouření pách-
nou vlasy a dech a jak jsou kvůli tomu nepřitažlivé.

V roce 1989 Oakes založil Behavioural Dynamics Institute, jehož po-
sláním mělo být shromáždit veškeré historické výzkumy přesvědčování. 
V dalších čtyřech letech s podporou investorů z reklamního průmyslu 
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nechal desítky akademiků vypracovat podrobné studie. Abychom uvedli 
jen jeden příklad – popisovali, jak Hitlerův ministr propagandy Goebbels 
prosazoval používání pozdravu Sieg Heil se zdviženou paží, protože zjis-
til, že silný výdech v kombinaci s namáhavým pohybem paže vyvolává 
u publika hyperventilaci a vyčerpání, takže lidé jsou náchylnější poselství 
přijmout, skoro je to uvádí do transu.

Institut vypracoval nové způsoby, jak definovat sociální skupiny. Po-
pisné kategorie (věk, pohlaví, společenská třída) se jako faktory předpo-
vědi chování daly použít jen omezeně. Oakes prosazoval průzkumy, které 
by prováděli studenti antropologie: ti obvykle dlouho pronikali do ně-
jaké komunity, aniž by odhalili své cíle, a zjišťovali, koho lidé nenávidí 
a komu důvěřují, co si nejvíc přejí, kteří přátelé je ovlivňují a co jim velí, 
jak se ve skupině chovat.

Jedna taková výzkumná návštěva Oakese obzvlášť překvapila. Bylo to 
v Moskvě v roce 1990. Poté, co tři dny přednášel o reklamě ve státní energe-
tické společnosti Gazprom, mu jako projev vzájemného respektu a výměny 
znalostí nabídli prohlídku výzkumného centra KGB Servis A. Vědecký ve-
doucí chtěl Oakesovi povědět všechno o své práci. Mohl svobodně pro-
vádět testy na celých vesnicích, zkoumat, jak funguje komunikace a pře-
svědčování. Oakes chvíli uvažoval o etice takového výzkumu (může člověk 
někoho zabít, aby si ověřil hypotézu?), ale byl příliš vzrušen, než aby se tím 
víc zabýval. Takový výzkum by byl ve Velké Británii nemožný. Byl listopad, 
Oakes se zabalil do tlustého kabátu a nazul si vysoké pohorky; v tašce měl 
boty k obleku pro případ, že by od něj KGB očekávala oficiálnější vystupo-
vání. V budově se netopilo a záhy zjistil, že všichni akademici sedí v jedné 
veliké kanceláři s několika počítači zabalení do tlustých plášťů. Později se 
posadili k obědu a podávala se polévka. Byla vodnatá a Oakes si všiml, že 
mu kuchař dal jako projev pohostinnosti porci s kostí, na níž byl kousek 
masa. Výzkum Servisu A byl rozmáchlý, ale celý systém se rozpadal.

V roce 1993 shrnul Behavioural Dynamics Institute své výzkumy, 
Oakes vytvořil SCL a čekal, že ho zaplaví nabídky. Jenže místo aby na 
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jeho dveře v Lots Road v Chelsea klepali klienti, nikdo nemohl pocho-
pit, o co mu vlastně jde. Proč by týmy antropologů měsíce pronikaly do 
nějaké komunity, abyste prodali čokoládovou tyčinku?

Pak dostal Oakes telefon z Jihoafrické republiky. Apartheid končil, 
černoši poprvé získali volební právo – ale stačí to, aby skutečně přišli do 
volebních místností? Oakes byl požádán, aby zjistil, komu by lidé v kaž-
dém regionu naslouchali, a povzbudil je, aby šli volit. Fungovalo to. Uvě-
domil si, že by předmětem jeho hry mohly být spíš volby než čokoládové 
tyčinky. V roce 1995 přesvědčil v Indonésii prezidenta Suharta, který po-
řádal volby poprvé, aby pro tisíce ostrovů v zemi s dvousetmilionovým 
obyvatelstvem vedl zcela různé politické kampaně. Fungovalo to.

Následovaly další volby, ale Oakes nikdy nepatřil do první ligy vel-
kých PR společností. Jeho metodika byla zdlouhavá a drahá. Jeho klienty 
mohli být lídři, kteří si ho najali, využili jeho analýzy a pak odmítli zapla-
tit. A protože vládli v zemích, kde soudy nebyly úplně nezávislé, neměl 
Oakes moc možností, jak své peníze získat.

V roce 2008 nastoupil do SCL další absolvent Etonu, Alexander Nix. 
Byl jiným typem studenta než Oakes: přišel z pohádkově bohatého pro-
středí, na univerzitě studoval dějiny umění a přátelé mu říkali „Bertie“, 
přezdívkou z eduardovské Anglie. S klienty to uměl lépe. Oakes říká, že 
Nix chtěl přenést výzkum do digitálního věku, chtěl vydělávat peníze. 
V roce 2012 převzal volební část společnosti, vytvořil si z ní vlastní a pře-
jmenoval ji na Cambridge Analytica (jeden whistleblower později tvrdil, 
že na americké klienty zapůsobilo jméno prestižní univerzity, k níž spo-
lečnost neměla žádný oficiální vztah).

V Cambridge Analytica zuřivě testovali způsoby, jak několikanásobně 
rozšířit metodologii „změny chování“ tím, že prozkoumají, jak lidé použí-
vají sociální sítě. Zkoumali potenciál „psychografiky“: představy, že vaše 
preference a jazyk na sociálních sítích předvídají vaši osobnost. Představte 
si, že vedete kampaň za právo držet zbraň. Jestliže manažer kampaně ví, 
že je někdo úzkostlivý, mohou se na takové lidi zaměřit zprávami, že po-



196

TOHLE NENÍ PROPAGANDA

třebují zbraně, aby byli v bezpečí. V propagačních textech se Cambridge 
Analytica chlubila, že jejich přístup zvýšil účast voličů jejich kandidátů 
v amerických volbách v roce 2014 o třicet a více procent.

Zde tkví potenciální noční můra spojená s novými médii: myšlenka, 
že naše data o nás mohou vědět víc než my a že se to pak dá použít k na-
šemu ovlivnění, aniž bychom o tom věděli. Znepokojivé není ani tak to, 
že „oni“ o mně vědí něco, co jsem považoval za soukromé a skryté – to 
je sice nepříjemné, ale je to také jaksi uklidňující, posiluje to myšlenku, 
že existuje něco „mého“, čeho jsem si plně vědom, a to mě před „nimi“ 
chrání. Znepokojivější je představa, že „oni“ o mně vědí něco, co jsem si 
neuvědomoval; že nejsem tím, kým si myslím – člověk se úplně rozptýlí 
do dat, jimiž teď manipuluje někdo jiný.

Oakes mi však také říkal o své skepsi k představě, že by facebookové 
lajky a online nákupy zboží mohly nahradit měsíce hloubkového prů-
zkumu v terénu. Přeorientoval se ve své práci na západní armády. Invaze 
do Iráku a Afghánistánu byly katastrofy částečně i proto, že se nikdo ne-
pokusil porozumět místním obyvatelům. „Aspoň jsme v době, kdy jsme 
Afghánistán opouštěli, chápali místní lidi. Odešli jsme mnohem pro-
myšleněji, než jsme přišli,“ říká Oakes. Této části svého podnikání říkal 
SCL Defence.

V roce 2018 novináři nahráli Nixe, který nabízel potenciálnímu klien-
tovi z Keni, že by k diskreditaci svých politických protivníků mohl použít 
prostitutek. Později se ukázalo, že Cambridge Analytica měla přístup 
k datům osmdesáti sedmi milionů uživatelů Facebooku, a to bez jejich 
svolení. Takové špinavé triky ovšem vypadaly jako čajíček proti možnos-
tem moderní technologie a psychografiky. Tento skandál však společnost 
Cambridge Analytica hodně poškodil. Vojenští zákazníci Oakesovy SCL 
Defence se vypařili: žádná vláda by se ani nedotkla nikoho, kdo byl s Cam-
bridge Analytica i jen vzdáleně spjat. Ale Oakes vůči Nixovi nezatrpkl. 
Byli partnery. Nix s Oakesem sdílel něco ze svých zisků. A třebaže Oakes 
přišel o svůj podnik, má pocit, že v intelektuální válce zvítězil. Každý už 
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souhlasí s tím, že nabýt vlivu znamená porozumět svému publiku lépe 
než kdokoli jiný a přizpůsobit mu své poselství – spíš než horem dolem 
prosazovat ideologii.

„Není snad demokracie to,“ ptá se Oakes rétoricky, „že lidem dáváte, 
co chtějí?“

Podobný argument uvedl jeho bývalý kolega Nix, když vypovídal před 
britským parlamentním Výborem pro dezinformace a fake news, kam 
jsem byl povolán jako jeden z mnoha „odborných poradců“.

„Snažíme se zajistit, aby voliči dostali zprávy o problémech a politice, 
na nichž jim nejvíc záleží… to může být pro demokracii jen prospěšné,“ 
řekl Nix naprosto nestoudně Výboru o své činnosti.

V době, kdy jsem tam přišel, už Výbor pracoval dva roky a byl upnutý 
na otázku, co je přesně „dobré pro demokracii“ ve věku „informačního 
nadbytku“. Začalo to zkoumáním fake news, ale když ohromení poslanci 
parlamentu vyslechli svědectví o tom, jak byly etnické čistky v Barmě 
přiživovány prostřednictvím Facebooku, o zasahování Kremlu v Evropě 
a v USA, o tom, jak se online informace o lidech využívaly k jejich ovliv-
nění v politických kampaních… rozhodli členové Výboru, že „náš stáva-
jící právní rámec již není pro daný účel vhodný“.

V tomto prostředí jsou lidé schopni přijímat ty informace – a věřit 
jim – které posilují jejich názory, bez ohledu na to, jak jsou zkres-
lené a nepřesné. Má to polarizační účinek a omezuje to společný 
základ, na němž je možné vést smysluplnou debatu, založenou na 
objektivních faktech. […] Je ohrožena samotná podstata naší de-
mokracie.

V únoru 2019 jsem seděl vzadu v jednom ze sálů Dolní sněmovny, když 
výbor, složený z poslanců všech stran a jejich poradců, podrobně prochá-
zel editace svých „Závěrů a doporučení“. Byl to teprve začátek dlouhého 
procesu. Jejich zpráva pak měla být předložena vládě, která zase měla vy-
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tvořit Bílou knihu se svými plány na toto téma a tu měl projednat parla-
ment. Přpomínkový proces Výboru byl těžkopádný: poslanci zpochyb-
ňovali význam každé větičky, platnost každého odkazu. Šlo to pomalu, 
ale proces byl pro mne zvláštně uklidňující. Mnohé romány z devatenác-
tého a dvacátého století zesměšňovaly úzkostlivý jazyk byrokracie, poli-
tiky i práva. Ve věku naprosto nepevného významu však ta pomalá, právní 
práce s procházením důkazů nesla jistý příznak hrdinství.

Za poslanci byl široký obraz scény z Dolní sněmovny v osmnáctém 
století – muži v parukách elegantně přibližují nějaký argument, zatímco 
druhá strana zdvořile a pozorně naslouchá. Nejspíš to nebylo realistické 
zobrazení, Dolní sněmovna byla vždycky drsným místem, plná hrubiánů 
a lhářů, ale ten výjev zachycoval přinejmenším ideál toho, jak jsem si před-
stavoval „rozumnou debatu“ a „továrnu demokracie“. Místnost, v níž 
jsme seděli, měla dubové obložení a tlusté smaragdově zelené tapety s ab-
straktním esovitým potiskem; na stěnách byly portréty premiérů z deva-
tenáctého století s arogantníma a posměšnýma očima, krb byl vyzdoben 
dřevořezbami heraldických znaků. Sedět tam bylo pro člověka součást 
tradice. Dalo se to přizpůsobit naší současnosti?

Výbor zahájil svou zprávu zdůrazněním potřeby mít společný soubor 
definic. Původně měl v názvu, že se zabývá „fake news“, ale potom po-
slanci dospěli k závěru, že tento obrat je pro označení obsahu zavádějící, 
což se některým nelíbilo. Pokusili se místo toho rozlišit mezi „dezinfor-
macemi“ (se záměrně zavádějícím obsahem) a „nesprávnými informa-
cemi“ (s obsahem, který je zavádějící omylem). Jenže mnoho nejzhoub-
nějších kampaní, které jsem viděl, nepoužívalo nutně „dezinformace“. 
A i kdyby byla „dezinformace“ odhalena – byla by nebo měla by být kvůli 
tomu nutně nezákonná?

Co kdybychom se u „dezinformace“ zaměřili spíš na chování než na 
obsah? Co boti, kyborgové a trollové, kteří záměrně maskují svou iden-
titu, aby zmátli publikum; co kybermilice, jejichž činnost se zdá být řádná, 
ale které jsou ve skutečnosti součástí kampaní plných falešných účtů? Co 
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nepřeberné množství „zpravodajských“ webů, které se tváří jako nezá-
vislé, ale jsou skrytě řízeny z jednoho zdroje a všechny prosazují stejnou 
agendu? Neměl by mít člověk právo vědět, zda to, co vypadá přirozeně, 
není ve skutečnosti organizováno a koordinováno? Jak je zkonstruována 
realita, se kterou je člověk ve styku?

A konečně – co v online světě znamená být plnoprávným, „demokra-
tickým“ občanem, jakého si představoval Srdja Popović? Jak se může z di-
gitálního světa stát prostor, v němž „svoboda“ a „práva“ – všechna ta velká 
slova, jejichž životnost vyprchala – znovu ožijí a získají smysl?

K tomu patří, tvrdí specialistka na bezpečnost kyberprostoru Camille 
Françoisová, ochrana před koordinovanými kampaněmi, obtěžováním 
a zastrašováním ze strany mocných. Další součástí je ochrana soukromí, 
abyste se mohli rozhodnout, v jakých rukou skončí útržky vaší online ak-
tivity a za jakým účelem.

Když jsem seděl v místnosti, kde zasedal výbor, začal jsem si představo-
vat online život, kde by každý dokázal pochopit, jak se utváří informační 
prostředí kolem něj, proč mu počítačové programy ukazují ten, a ne jiný 
obsah. Proč je konkrétně na něj zacílena nějaká reklama, článek nebo 
zpráva, které jeho údaje byly použity k pokusu ovlivnit ho a proč, zda je 
určitý obsah skutečně populární nebo jen nafouknutý. Možná bychom 
se pak méně podobali bytostem jednajícím podle záhadných mocností, 
které nevidíme, méně bychom se báli a chvěli z důvodů, které nemůžeme 
pochopit, a místo toho bychom mohli spolupracovat s informačními si-
lami kolem sebe jako se sobě rovnými. Nemohli bychom dokonce mít 
právo podílet se na rozhodovacím procesu, v němž se informace kolem 
nás utvářejí, a mít veřejný přístup do internetových společností, které 
dnes rozhodují o tom to, jak vnímáme svět v temnotách?

Kdyby někdo dokázal takové principy prosadit, odpadla by většina 
rámce informační války. Informace by se neposuzovala podle toho, zda 
pochází „odtud“, či „odtamtud“, ale podle toho, zda vám způsob, ja-
kým je nabízena, umožňuje zacházet s ní za rovných podmínek a ne-
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být omezován nějakou silou, která vám znemožňuje pochopit, jak se 
s vámi jedná.1

Seděl jsem v té smaragdově zelené místnosti pod olejomalbami idea-
lizované parlamentní demokracie a zvažoval jsem další nápady, které by 
mohly pomoci najít „společnou půdu, na níž by mohla probíhat rozumná 
debata, založená na objektivních faktech“. O „konstruktivních zprávách“ 
a o žurnalistice, jež přesahuje pouhé „vyvažování“ jednoho souboru ná-
zorů druhým, jsem poprvé slyšel v Dánsku. Taková žurnalistika se vždy 
snaží najít praktické řešení problémů, kterým čelí její publikum. Nutí 
politiky předkládat návrhy založené na důkazech, jež může člověk v prů-
běhu času zhodnotit, zasadit jejich slova do reality a vyvolat debatu, v níž 
budou zase nezbytná fakta. Tento přístup by mohl znovu posílit důvěru 
v žurnalistiku, protože věříme těm, kdo s námi spolupracují pro nějaký 
větší cíl. A vezmeme-li změnu zpět do vlastních rukou, může to překo-
nat pocit bezmoci, který vyhovuje politikům, kteří „prodávají“ konspi-
raci; ti se člověka snaží dohnat k pocitu, že temným světem nepřemoži-
telných skrytých sil ho mohou provést jen oni…

Zazněl zvonek ohlašující nové hlasování Dolní sněmovny a já jsem 
procitl do současnosti. Byla polovina února 2019 a parlament stále zá-
pasil o to, jak má Velká Británie opustit Evropskou unii, což nařizovalo 
hlasování o brexitu, které Tom Borwick a jeho tým vyhráli před víc než 
dvěma lety. Doufejme, že v době, kdy tohle budete číst, bude ta otázka už 
šťastně vyřešená. Politický jazyk bude zase jasný, politické strany budou 
zastupovat jasné zájmy, i budoucnost bude jasná. V tehdejší chvíli však 
byl parlament poněkud odlišný. Kolem točitých pseudogotických scho-
dišť, v úzkých zelených a béžových chodbách, v přeplněných barech a na 
terasách, jež vypadají, že téměř padají do Temže, bylo slyšet stále stejná 
slova, která opakovala a znovu rozeznívala ozvěna: „brexit“, „vůle lidu“, 
„suverenita“. Bylo sporné, co každé z nich znamená. Borwick vyhrál hla-
sování tím, že hovořil s tolika různými skupinami tolika různými způ-
soby, že se nedalo říct, jaká je skutečně vůle lidu. Hlasovala země pro za-
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stavení migrace? Pro ochranu práv zvířat? „Brexit znamená brexit,“ řekla 
premiérka, ale co vlastně znamená „brexit“? A byli lidé, jejichž vůli měl 
vyjadřovat, stejní jako ti „mnozí“, o nichž teď labouristická strana říká, 
že zvítězili nad „hrstkou“? Ale „hrstka“, proti níž se teď labouristé chtějí 
postavit, velmi často uváděla, že reprezentuje „vůli lidu“. A koho vůbec 
ty strany reprezentovaly, když v polovině února 2019 byli všichni ve stavu 
občanské války, a to nejen kvůli ambicím vedení, ale i kvůli skutečnému 
smyslu toho, o co šlo?

PŘESKOČIT ZEĎ

Velká Británie, Rusko, území kdysi známé jako Západ… tolik zemí, které 
po skončení studené války prošly „demokratizací“, se nacházelo ve víru, 
v němž se proměňovaly představy o pokroku a identitě. To vyžadovalo 
více než jen několik regulací.

Ale co Čína? Ubírala se po jiné dráze, která se mi nemusí líbit, ale 
mohla být aspoň soudržná s představou budoucnosti, jíž se člověk mohl 
zabývat, i  kdyby vůči ní byl v  opozici? Mohl bych najít budoucnost 
v Pekingu?

Byla to má úplně první návštěva a na čínských hranicích mi vzali 
otisky prstů a vyfotografovali mě, aby mě vložili do sítě webových ka-
mer po celé zemi, které mě mohly kdekoli ihned identifikovat. Bylo to 
připomenutí, že Čína je Dismalandem – Banksyho dystopickým zábav-
ním parkem, bezútěšnou zemí hromadného přesvědčování a dohledu, 
a také všech metod manipulace a kontroly, jichž jsem se v této knize do-
tkl, a ještě některých dalších. Na západě země stojí pracovní tábory jako 
vystřižené z  totalitních diktatur dvacátého století, jinde život vypadá 
podobně jako v sedmdesátých letech. V Číně existuje hnutí za lidská 
práva nazvané Charta 08 (podepisované v roce 2008), které je ohlasem 
Charty 77 (kterou Václav Havel a  českoslovenští disidenti podepiso-
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vali od roku 1977). Stejně jako disidenti v době studené války jsou čín-
ští signatáři vězněni, nuceni se v televizi přiznávat ke svým „zločinům“ 
a jsou vyhošťováni ze země.

Pokud jde o k současné technologie, existují celé legie Padesáticentové 
armády: jmenuje se tak podle padesáti centů, které se platí za vložení pro-
vládního komentáře na čínské sociální sítě. Vědci z Harvardovy univer-
zity prokázali, že tyto trollí farmy umožňují jistou kritiku, ale okamžitě 
cenzurují jakýkoli náznak protestu. „Číňané jsou individuálně svobodní, 
ale kolektivně jsou v řetězech,“ končí jedna studie.2

Mnohé západní webové stránky blokuje „Great Firewall“ (v narážce 
na Velkou čínskou zeď), takže je nutné používat internetových služeb, 
které poskytují společnosti loajální k režimu. Pokud nějaká země jako 
první zdokonalila použití datových otisků k zacílení na lidi podle kogni-
tivních, psychografických a behaviorálních modelů, byla to Čína.

A potom tam existuje „sociální kredit“, projekt, který se stále rozvíjí 
a který nabízí, že shromáždí všechny informace o chování každého Čí-
ňana – od toho, kolik peněz vydá za alkohol, po zdraví jeho financí nebo 
to, zda pravidelně navštěvuje své rodiče. Tyto informace pak zpracuje 
do čísla, jež určuje, může-li takový člověk dostat půjčku v bance, práci, 
nebo povolení cestovat.

Čína má také celou řadu informačních postupů v oblasti zahraniční 
politiky. Existuje obrovské mezinárodní vysílání CGTN, trollové na 
sociálních sítích, kteří zesměšňují politiku sousedního Tchaj-wanu, je 
vyvíjen tlak na zahraniční akademiky, kteří se zemí zabývají.3 Dokument 
Pentagonu z roku 2013, který hodnotí čínskou doktrínu „trojí války“ 
(ekonomické, mediální a právní), dospívá k závěru, že jde o „válku 21. sto-
letí, vedenou novou a rozhodující dimenzí: konkrétně vírou, že je důle-
žitější, čí příběh zvítězí, než čí armáda zvítězí“.4 Prokázalo se to v Jiho-
čínském moři, kde Čína anektovala obrovské mořské prostory: nejprve 
tam vybudovala umělé ostrovy a poté prohlásila okolní vody za vlastní 
bez jediného výstřelu.
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Ale jaké byly všechny podpůrné techniky? Na to jsem myslel cestou 
přes liduprázdné letiště, ambiciózně vybudované jako symbol rostoucí 
čínské síly pro olympijské hry v Pekingu v roce 2008.

-----

2049. To datum se v Pekingu opakuje jako mantra – v projevech ko-
munistické strany, na plakátech, ve zpravodajství, v populárních videích, 
v příspěvcích na sociálních sítích – takže se zdá, že se celá země soustředí 
na jeden rok. Politbyro komunistické strany prohlásilo rok 2049 rokem, 
kdy Čína dosáhne plné modernizace. Rok 2049 se také shoduje s rokem 
stého výročí založení Čínské lidové republiky, kterou stále vede komuni-
stická strana vytvořená ve dvacátých letech minulého století sovětskými 
agenty, aby šířila revoluci na Východ. Dnešní čínská komunistická strana 
však dávno přerostla svou předchůdkyni, stalo se z ní cosi mnohem moc-
nějšího a hrozivějšího.

Když jsem poprvé přiletěl do Pekingu, datum 2049 mě zaujalo. Možná 
tady – po Moskvě, Londýnu a Washingtonu, které jsou zploštělé a bez 
budoucnosti, a po všech těch mlhavých nostalgiích – najdu náznak his-
torické perspektivy?

Panoráma Pekingu posílilo dojem pokroku. Vyrůstá z úzkých uliček 
starého města, kde v temných dveřích spí dělníci v bílých vestách, za ni-
miž se kouří ze sudů s polévkou, postupuje přes nekonečné kubistické 
hory komunistických paneláků zahalených smogem, kvůli nimž je Peking 
často nerozlišitelný od Moskvy. Pak pokračuje dál, do honosné a tyransky 
ambiciózní Centrální obchodní oblasti s mrakodrapy, které dokážou být 
gargantuovské a zároveň vypadat jako squaty, jako titánská řada skládek, 
až k šokující budově centra CGTN, které propaguje Čínu po celém světě 
jako velkou, nastupující, nepohnutelnou a zastrašující. Budova zdálky vy-
padá jako obří prázdné kalhoty kráčející po obzoru, když se však přiblížíte, 
všimnete si, že je to jediný souvislý tubus se dvěma věžemi po stranách. 
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Ty jsou nahoře a dole připojeny k tomu, co designéři nazývají „trojroz-
měrná struktura excentrické smyčky“: k obrovskému ozubenému hadu 
ze skla a oceli, který se zakusuje do vlastního ocasu.

V kavárně pro zaměstnance univerzity Čching-chua, v zařízení s ne-
poskvrněnými trávníky a vlastní operou, jsem se zeptal dvou akademiků, 
co má přinést budoucnost, vyznačená rokem 2049. Okamžitě byli v roz-
poru. Jeden zastával oficiální linii: Čína je stále na cestě ke komunismu, 
ale protože komunistická myšlenka objektivní historie předpokládala, že 
komunismus musí vzejít z kapitalismu, posiluje nyní strana vlastní kapi-
talismus, aby jej pak mohla překonat návratem k pravému komunismu. 
Druhá akademička si myslela, že Čína používá kapitalismu jako cesty, jak 
se vrátit k původnímu modelu čínské velikosti, ke konfuciánské říši, která, 
jak tvrdila, o lineárním dějinném vývoji moc neuvažovala. Rok 2049 měl 
znamenat návrat Číny do minulosti bez budoucnosti.

To znělo povědomě.
Dalšího dne jsem se sešel s Angelou Wu, odbornici na média a ko-

munikaci z  Pekingu, která teď také vyučuje na newyorské univerzitě 
a zkoumala utváření politických identit na čínském internetu. Chtěl 
jsem, aby mi vysvětlila, co tady skutečně znamená, je-li někdo pro re-
žim, nebo proti němu.

Kráčeli jsme podél dálnice, na níž zamrzl provoz, a míjeli jsme plakáty 
s nejnovějšími vládními hesly:

„Společenství sdílené budoucnosti lidstva!“
„Demokracie! Svoboda! Spravedlnost! Přívětivost!“
Ty výrazy byly v takovém rozporu s realitou, že to krásná slova zba-

vilo veškerého vnitřního významu; staly se z nich signály, jež se musely 
loajálně opakovat, což odhalovalo jejich lživost.

Mířili jsme do školy, kam Wu chodila jako dítě a kde začala její cesta 
k bádání o „sebeutváření“ na čínském internetu.

Na vnějších zdech její staré školy byly fotky nejčerstvějších a nejúspěš-
nějších absolventů se jmény univerzit, na které se vydali, vytištěné na lami-
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novaných plakátech, což je chránilo před deštěm. Převážná většina z nich 
zamířila do USA. Naproti byla ohromná sportovní hřiště, kde začala Wu 
dost náhodně zkoumat politickou identitu. Jako školačka nikdy nechá-
pala, proč jí nedovolili vstoupit do Komunistické ligy mládeže. Byla po-
znamenaná kvůli „politickému vystupování“, ačkoliv v té době neměla na 
politiku ani pomyšlení. Nakonec jí učitel řekl, jaký to mělo důvod. Každé 
ráno se celá škola musela sejít na hřišti na společnou rozcvičku podle 
hudby a pokynů vysílaných rozhlasovým tlampačem. Oficiálně to bylo 
cvičení, ale učitelé je využívali k posuzování „politické vhodnosti“: byl 
žák připraven se plně podílet na kolektivních aktivitách? Wu si připadala 
příliš chladná a chytrá, než aby tančila příliš nadšeně. Nemyslela to jako 
projev nějaké politické vzpoury, ale její učitelé jí za to snížili hodnocení.

Později když studovala na Čínské univerzitě v Hongkongu, začala si 
klást otázky týkající systému, v němž vyrůstala. V knihovně našla knihy 
s fotografiemi Číňanů, zavražděných při protirežimních demonstracích 
v roce 1989 na náměstí Nebeského klidu. Tyto protesty byly – na rozdíl 
od většiny povstání velké „vlny demokratizace“ valící se světem – rozdr-
ceny. V pevninské Číně nikdy obrázky těch událostí neviděla a podívat 
se na ně poprvé bylo ohromující. Knihy však stále podporovaly státem 
schvalovanou perspektivu: místo snímků civilistů zabitých vojáky tam 
byly fotografie vládních vojáků údajně zavražděných demonstranty. Jiní 
čtenáři vedle snímků naškrábali „Lži!“. Rozdíl mezi Hongkongem a Čí-
nou je, myslela si Wu, že v Hongkongu musely úřady zajít tak daleko, aby 
si vydaly knihy o vlastní verzi toho, co se v roce 1989 stalo, kdežto na pev-
nině byl příběh zcela potlačen.

Bylo to v roce 2008 a čínská blogosféra vzkvétala. Jenže Wu zjistila, 
že ji rozčiluje, jak jsou politické identity kategorizovány, a to jak ze strany 
stoupenců režimu, tak jeho odpůrců. Podráždilo ji to. Jedna kategorie 
byla známá jako „pravicová“, což znamenalo, že je „pro svobodu“, pro-
západní a vidí stát jako zdroj všeho zla. Ta byla spojována se vším od lid-
ských práv po nejradikálnější ekonomiku volného trhu. Opačná pozice 
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byla označovaná jako „levicová“; ta pokládala zapojení státu do ekono-
miky za životně důležité a podporovala čínskou vládu ve všem, až na to, že 
se kulturně otevírala Západu. Wu připadaly obě kategorie pro její osobní 
zkušenost nepatřičné: co kdyby byl někdo přesvědčen o lidských právech, 
ale libertariánskou ekonomikou už si nebyl tak jist?5

Když Wu nastoupila na Northwestern University v USA do dok-
torského programu v oboru médií, technologií a komunikace, poznala, 
že by americká analýza Číny mohla sklouznout do jiného klišé. Mohla 
by si představovat jakýsi druh přirozeně svobodymilovného uživatele 
internetu umlčovaného utlačovatelským státem, který se v momentě, 
kdy bude moci uniknout cenzuře, vrhne do náruče demokracie ame-
rického střihu.

Wu se však chtěla dozvědět, co skutečně definuje politickou iden-
titu v Číně. Začala analýzou témat, podle nichž se skupiny na čínském 
internetu daly určit. Zjistila, že ekonomické otázky sice mohou obsaho-
vat pojmy „levicový“ a „pravicový“, ale většinou žádný rozdíl nevykazují. 
Když došlo na ekonomiku obecně, projevovali se lidé velmi vágně. Nedě-
lila je ani cenzura, té chtěly méně provládní i protivládní hlasy. Propast 
se rozevírala nad tím, co Wu nazývala přístupem „Čína jako ideologická 
supervelmoc“: militarismus a teritoriálně posedlý nacionalismus, který 
hodlal ovládnout jiné a který viděl v Číně zemi obklopenou nepřáteli, 
kteří se proti ní spikli. Čínu, která čelí ponižování, jehož se jí dostalo od 
evropských koloniálních velmocí v devatenáctém století. Toto ponižo-
vání, prohlašovala strana, může odčinit jen obnovení někdejší velikosti. 
Někteří lidé tento postoj přijali, jiní ne.

Zdálo se, že Čína nenabízí alternativu, ale jinou variantu toho, s čím 
jsem se setkal v USA a v Rusku, jakousi nostalgii po velikosti před „sto-
letím ponížení“, podobně jako Putin sliboval „zvednout Rusko z kole-
nou“ a Trump „vrátit Americe znovu velikost“. Čínská vláda dokonce 
zmiňovala barevné revoluce jako hrozbu.
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Poté, co Wu definovala linii strany, chtěla lépe porozumět lidem, kteří 
se staví proti ní. Její Petriho miskou byl blog Bullog, kde publikovali opo-
ziční spisovatelé, publicisté a básníci. Celé roky byla oddanou follower-
kou Bullogu. Chtěla se dozvědět víc o lidech, kteří stránku navštěvují. 
Co mají společného?

Cestovala po celé zemi, do mnoha městeček a měst, kde nikdy před-
tím nebyla. Ukázalo se, že čtenáři Bullogu pocházejí z nejrůznějších pro-
středí: od úředníků ve vnitrozemí po módně oblečené studenty v pobřež-
ních velkoměstech, od selfmademanů po ženy v domácnosti. Nesdíleli 
příliš koherentní ideologii, pokud jde o věci, jako je ekonomie, ale po 
sedmadvaceti rozhovorech začala Wu rozpoznávat jistý model. Mnozí 
byli od mládí vášniví čtenáři:6 nečetli nutně literaturu faktu, ale beletrii, 
dramata a poezii. Odpovídalo to předchozím studiím, které Wu prostu-
dovala: čím kreativnější literaturu podle nich člověk četl, tím lépe si uměl 
představit jinou realitu než tu, která ho obklopovala.

Když její kolegové z Bullogu vyrostli, přešli od knih k jiným médiím 
a všichni k nim měli silná citová pouta. Jeden muž jí řekl, že když do je-
jich zapadlé vesnice dorazila televize, rozplakal se – bylo to první spojení 
s vnějším světem. Jiní mluvili o tom, že dávají přednost společnosti blogů 
a novin před svými přáteli a rodinou.

Tento intenzivní vztah k médiím je vedl k tomu, že si uvědomili, do jaké 
míry média utvářejí jejich osobnost a pohled na svět. Pak nadešla chvíle, 
kdy jim došlo, jak jsou čínská státní média licoměrná. Pro mnohé přišla 
ta chvíle po národních katastrofách, zemětřeseních nebo srážkách vlaků, 
které se vláda pokusila utajit. Vyvolalo to pocit, že jim režim „vymývá mo-
zek“ a že se musejí „očistit“ od informací, které přijímali celý život.7

A tak nastoupili cestu, kterou označovali jako „přeskočení zdi“ s odka-
zem na Great Firewall, onu velkou „zeď“, cenzurující materiály na čínském 
internetu. Z hledání způsobů, jak zeď pomocí různých počítačových pro-
gramů překonat, se vyvinula celá subkultura s vlastními manuály a slangem.
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I když se jim podařilo zeď přeskočit, nenabyli internetoví uprchlíci 
pocitu, že jinde našli „realitu“ nebo pevnou půdu. Existovaly sice čínské 
protirežimní stránky, ale mnohé z nich si libovaly ve vlastních dezinfor-
macích. Západ mohl stěží představovat místo poháněné informovanou 
fakticitou. A tak pokračovali dál, nastoupili proces trvalé snahy překonat 
vlastní identitu, donekonečna skákat přes zeď.

Wu mi říkala, že s  výsledky svého výzkumu není příliš spokojená. 
Doufala, že pak bude mít jasno, ale nestalo se to. Nyní se zaměřila na 
analýzu velkých dat a výsledky byly solidnější. Mě však ohromila absence 
nějakého pevného konečného bodu. Připomnělo mi to, že v Evropské 
škole být Evropanem neznamenalo nějakou nad-identitu, ale schopnost 
pohybovat se mezi různými identitami a snadno je přijímat. Anebo Ra-
šadovu práci, při níž se snažil lidi, kteří propadli extremismu, povzbudit, 
aby opustili vzory, jež je přivedly k jejich postojům, a mohli být jak mus-
limy, tak Brity, jak Asiaty, tak Yorkshiřany.

Blogerům Bullogu pomáhal jejich vztah k médiím, televizi, rozhlasu, 
knihám a blogům vnímat se znovu a znovu jinak.

Toho vlhkého dne v Pekingu, když jsem v dopravní zácpě uvízl na nad-
jezdu a v dálce se rýsovala „struktura klikové smyčky“ budovy CGTN, 
jsem si uvědomil, že se vracím k Igorovu prvnímu románu Čtení Faulk-
nera. Zdál se mi zvlášně inspirativní, už ne tolik o studené válce – anebo 
to možná byla studená válka, kterou bylo potřeba nově definovat. Au-
tor v románu stále popisuje a přepisuje vlastní život a jeho líčení rodných 
Černovic různými styly a žánry ovlivnila kniha jeho oblíbeného autora 
Williama Faulknera Hluk a vřava. Je to román, který se zčásti zabývá vzta-
hem k médiím, je plný zvuku psacích strojů, rozhlasu a poezie (a mým 
rodičům krabice od bot se samizdatem, rozhlasové vysílání a básně do-
slova proměnily život).

Na začátku příběhu se autor snaží dozvědět, kde začíná jeho vědomí 
sebe samého a odkazuje na Faulknerovo psaní, neustále zkoumající, kde 
se vědomí bere. Začíná identita politikou? ptá se Igor.
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Jsem v místnosti plné hudby a kouře. Otec je napjatý. Hrůza novi-
nových úvodníků; jak těžkopádnými slovy musí žonglovat. Strojně- 
-traktorová stanice, stranické směrnice… Začínal tak Faulkner? Ne. 

Začíná tedy identita náboženstvím a vyznáním?

Poledne, helmy kupolí, strmé schody, jsme v tričkách, je nám šest 
let, v chladném vzduchu blízko kostela. Shora zavrčí hlas poďo-
bané tváře: „Ven, židovskej prcku!“ Začínal nějak tak Faulkner? Ne.

A tak Igor sáhne někam dál, za ně, na místo, kde – pokud mu správně 
rozumím – se identita objeví až tehdy, když si člověk uvědomí přítom-
nost někoho jiného.

Dívka na tvém břehu. Jak vysoké je nebe. Jak hluboký je polibek. 
Neříkáte si „ty“, ale „já“. Pluji hluboko do tebe: minulost – bóje, 
minulost – obzory, při pohledu zpět neviděl okraj pobřeží a byl rád. 
Pamatuj, jak jsi před deseti červenci vešel do dechberoucího Čer-
ného moře a byl tam teplý proud. Ale má s tím Faulkner něco spo-
lečného? Má. Má!

Připadá mi nemožné ty řádky číst a nemyslet na to, že ho příslušníci KGB 
zatkli brzy poté, co se opravdu po plavání v tom moři vynořil.
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Černovice / Czernowitz

Během desítek let, které prožil mimo Černovice, se Igor naučil vidět své 
rodné město jinak.

Když vyrůstal, matně si uvědomoval, že to bývala odlehlá provin-
cie Rakouska-Uherska, ale neměl tušení, jakým literárním bohatstvím 
město kdysi oplývalo. Až při rozhovorech v Kyjevě, Rakousku a Izraeli se 
dozvěděl, že před holokaustem, válkou a příchodem sovětské armády bylo 
město domovem proslulých německých a rakouských spisovatelů a básníků 
(Paula Celana, Rose Ausländerové, Gregora von Rezzoniho), legendár-
ních rabínů a izraelských romanopisců (Aharona Appelfelda), rumun-
ských klasiků a všemožných velkých pozdně rakousko-uherských tenoristů, 
ekonomů a biochemiků. Ti z toho nevelkého města vzešli ve velkém výbu-
chu energie a tragédie raného dvacátého století. Jejich památka se v Sovět-
ském svazu potlačovala, a teprve když Igor přišel na Západ, potkal lidi, 
kteří náhle ožili, když se zmínil o tom, kde vyrostl. „Vy jste z Černovic? 
Město géniů!“

Před érou Rakouska-Uherska vedlo město jiný život, bylo dalekou vý-
spou Osmanské říše. To malé místo mělo tolikeré dějiny – a každé z nich 
věděly jen málo o těch ostatních: turecké a vídeňské, rumunské, sovětské, 
ukrajinské. Mělo také rozličná jména: Černovice, Czernowitz, Черновцы, 
Cernăuți, Czerniowce, Csernovic, Chern. Daleko od města Igora inspiro-
valo dokonce i tamní vězení, postavené začátkem devatenáctého století. Ná-
městí, na kterém stojí, se jmenovalo Trestní náměstí, potom Sovětské ná-
městí, a nyní Katedrální náměstí. Kolik vrstev nadávek, veršů a slibů bylo 
naškrábáno na zdech jeho cel – v kolika jazycích asi proklínaly kdovíkolik 
různých vládců?
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Igor se celé desítky let pokoušel na vlnových délkách a v knihách vytvo-
řit svět, kde by se mísily různé kultury, a který by tak mohl být domovem. 
Po celou tu dobu zpracovával materiál o Černovicích, odhaloval pod povr-
chem celou ztracenou historii, tak jako odborníci na informační technolo-
gie loví z temných jezírek dat neznámá spojení.

„Vyrůstali jsme jako malí barbaři,“ napsal Igor. „Necítili jsme pevnou 
půdu pod nohama. Netušili jsme, po jak neocenitelných troskách chodíme. 
Barbarství je absence paměti.“

Po roce 2009 se Igor začal do Černovic vracet. Začal ve městě pořádat 
festival poezie. Přijížděli básníci z celého světa, lákalo je podívat se na za-
pomenutý domov svých literárních hrdinů. Oprýskané přednáškové sály, 
knihovny a kavárny, které dlouho zapomínaly na své mnohohlasé před-
chůdce, najednou naplnilo čtení v němčině a jidiš, hebrejštině, rumunštině, 
ukrajinštině, ruštině a polštině, právě tak jako v angličtině, vlámštině, fran-
couzštině či španělštině…

Igorovým cílem bylo probudit vzpomínku na město, ne proto, že se dá 
minulost obnovit, ale protože může dát impuls k tomu, jak si budou Čer-
novice a Ukrajina rozumět zítra, ve slepých uličkách informační války.

Igor a Lina dnes žijí v Praze, ve městě, kam v roce 1968 vpadly sovět-
ské tanky, což Igora rozhodně obrátilo proti sovětskému režimu. Sídlí tam 
nyní Rádio Svobodná Evropa, které v roce 1995 do Prahy pozval prezident 
Václav Havel, aby tak poděkoval za podporu západních „hlasů“ ve studené 
válce. Havel už je mrtev a těmi, kdo stále hlasitě opěvují jeho ideály „života 
v pravdě“, se často opovrhuje jako naivními „havloidy“. RSE žije ve zvlášt-
ním limbu, je stále oddáno souboru ideálů, o nichž ovšem není jasné, zda 
jim budou USA třeba jen předstírat podporu i v budoucnu. Nazývat ho „rá-
diem“ vlastně už není správné, protože se snaží osedlat si televizi, podcasty 
a texty. Ani „Evropa“ už není správné slovo, většina jazykových redakcí je 
dnes ze Střední Asie a Blízkého východu. Většina středoevropských a výcho-
doevropských redakcí byla rozpuštěna poté, co tyto země vstoupily do EU. 
Od té doby Maďarsko a Polsko sklouzly k flirtu s autoritářstvím a vedou 
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je nacionalističtí politici. Bývali antisovětskými disidenty, ale ukázalo se, 
že pro ně „národní práva“ nejsou totéž jako „lidská práva“. Ukázalo se, že 
být „antikomunistou“ není samo o sobě moc silná politická identita.

Igor půjde zítra ráno do práce. Je v „rádiu“ posledním veteránem stu-
dené války. Když tam přijdou studenti na exkurzi, předvádějí jim ho jako 
muzejní exponát. Pořád sní o rádiu budoucnosti, které může „spojit duši 
lidstva“ a které odhalí ozvěny a propojení mezi příběhy z Manily a Petro-
hradu, Mexika a Tallinnu. V jedné své pozdější knize přišel Igor s jakýmsi 
tragikomickým alter egem, mužem, který pracuje v mezinárodní rozhlasové 
stanici a je posedlý myšlenkou, že dokáže lidi vzkřísit silou rozhlasu – pří-
běh zachycuje podivnou směs megalomanie a skutečné moci, která je dána 
těm, kteří pracují v médiích. Námět Igora poprvé napadl při vzpomínce na 
situaci, když se politickým vězňům studené války podařilo získat ze západ-
ních médií informace o svých případech a cítili se, jako by byli na pár mi-
nut na svobodě nebo alespoň dostali možnost nadechnout se čerstvého vzdu-
chu. Žili druhý život na vlnách, když jim tajná policie omezila ten první. 
Nyní jeho alter ego dotáhlo tento pocit do důsledků.

Vypustil jsem do kosmu tisíce hlasů.
Podle fyzikálních zákonů
budou ty hlasy žít navěky.
Kdo by si pomyslel: nějaký dříč
chodí každý den do kanceláře,
někoho nahraje a potom…
ano, pak mu udělí nesmrtelnost!

Jsou prázdniny a já jsem se svými devítiletými dvojčaty na návštěvě u ro-
dičů. Chtěli vědět, jestli byl svět stejný, když byla Lina mladá. Snaží se 
jim vylíčit Kyjev v sedmdesátých letech. Hodně z toho zní neuvěřitelně 
(„Igora zavřeli za čtení knih? Jak to? Proč?“ ptají se). Jiné věci jsou jim 
povědomé.
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„Měla jsem pocit, že všechna ta velká, oficiální slova už nic nezname-
nají,“ říká Lina. „Byla jako staré prádlo vlající ve větru, úplně prázdná.“

Pak cituje verš z jedné básně: „Mrtvá slova páchnou falší.“
Jsem obklopen mrtvými slovy. Či přesněji řečeno spojení slov, obrazů, pří-

běhů a významu, které jsem zdědil, ztratilo svou moc. Pohled na strháva-
nou sochu diktátora je stále důležitý pro lidi, kteří pod ním žili, ale já už se 
k příběhu o stále se rozšiřující svobodě bezprostředně nepřipojím. Miliony 
lidí v ulicích měst à la rok 1989 neznamenají okamžitě šťastnou budouc-
nost. Možná není náhoda, že na sociálních sítích jsou oblíbeným žánrem 
memy: obrázky, k nimž mohou lidé připojit nové věty, které změní jejich 
smysl, jsou příznakem doby, kdy je smysl neustále nepevný. Člověk může 
vzít fotku dýmky a napsat pod ni: „Tohle není dýmka.“

Staré společnosti byly nedokonalé a často falešné. Uchovávaly však v sobě 
památku, proč bývaly tak důležité. Některé obrazy a jazyk byly tabu, pro-
tože působily jako uzlíky svazující představu o tom, co je nepřijatelné. Nyní 
se tyto uzlíky rozvazují. V roce 2018 mohl člověk v Maďarsku vidět vládní 
plakáty, obviňující židovské finančníky, že podkopávají národ. Vizuální 
motivy připomínaly třicátá léta, jenže v dnešní době nejsou na překážku 
stále těsnějším spojenectvím mezi maďarským prezidentem a izraelským 
premiérem, jehož jako by už nezajímalo, že se přátelí s někým, kdo čerpá 
z nacistických myšlenek. Když se ve Spojených státech kritika prezidenta 
označuje za „mccarthismus“, ruští trollové jsou srovnáváni s 9. zářím 2001 
nebo Pearl Harborem, je obsah natolik zbaven souvislostí, že připomíná re-
portéry oťukávající trosky letadla, aby mohli dát do vysílání efektní zvuky, 
jež ovšem nemají s podstatou věci nic společného. Nejprodávanější noviny 
v Británii obviňují nezávislé soudce, že jsou nepřáteli lidu, a vyzývají k roz-
drcení sabotérů stavějících se proti vládě – a to jazykem rozšířeným v So-
větském svazu pro informování o masových vraždách, jehož použití dnes 
poslouží pouze k znehodnocení vzpomínky na tyto zločiny.

Když jsem v této knize pracoval na pasážích o svých rodičích, hodlal jsem 
se zabývat tím, kolik se toho změnilo od minulého století a jak se obnažil 
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nebo rozložil význam slov „svoboda“, „demokracie“, „Evropa“, a dokonce 
celých uměleckých žánrů. Místo toho jsem se přistihl, jak oživuji zážitky, 
které těm slovům dodaly sílu a které v budoucnosti otvírají možnost jejich 
obnovení.

Za týden pojedeme domů do Londýna a půjdu s chlapci na kopec do 
školy. Je to impozantní viktoriánská stavba, a když do ní vejdete, najdete 
tam vlajky všech národů, z nichž pocházejí děti, které školu navštěvují. Vy-
padá to jako v OSN a já polovinu vlajek neznám. Jaké nové proměny iden-
tity se tam odehrají? Bude se stále víc opakovat dělení na „lidi“ a „nelidi“? 
Stále čekám, až se naše dvojčata začnou ptát. Jsme Angličané, nebo Rusové? 
Židé? Evropané? Ukrajinci? Co které z těch slov znamená? Už teď si dělám 
starosti, co odpovědět.

„Pravé já se projeví ve srážkách mezi různými já. Jen si vezměme Čer-
novice!“

Zajímalo by mě, jestli budou rozumět, když jim budu citovat Igorovy 
texty. Nebo už bylo něco předáno?

Druhý den byla dvojčata na hřišti v místním parku. Přišlo k nim jiné 
dítě a ptalo se: „Co jste? Kdo jste? Řekněte mi to.“

Chvíli bylo ticho. Co dvojčata odpovědí? Který národ, vyznání nebo 
kmen, skupinu „in“ nebo „out“ prohlásí za svou? Jaké vodítko nám to dá 
pro budoucnost?

Dvojčata otázku seriózně zvažovala. Pak se obrátila a  jednohlasně 
řekla: „Já jsem Superman.“

Ten další chlapec odvětil: „A já jsem Batman.“
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