MUDr. Pavel Mokrej

Dealeøi strachu
Já tvora divokého nespatøil,
jen by se litoval.
Pták zmrzlý z vìtve jistì spadne,
avak nikdy by neproklínal svùj osud.
D. H. Lawrence
Dìsí vás, e klíata stále útoèí? Nebo, e
útoèí teroristé? e léky proti chøipce nejsou úèinné? A e pøijdou záplavy a tornáda? Onemocníme ptaèí chøipkou? Inflace
smete nae úspory a korejská atomová
bomba smete vechno ostatní?
Pochopitelnì, kadého rozumného èlovìka musí dìsit rizika svìta, ve kterém ijeme. Ale nepøeháníme to pøece jen trochu. Zdá se, e jsme bázliví tvorové, kteøí
se potøebují strachovat, a kteøí, co je
moná jetì podivnìjí, chtìjí být straeni. Moná jen na málo lidí pùsobí naivní
horory, ve kterých na nás bafají obvykle
smìné více èi ménì nechutné pøíery,
které se dokáou mihnout tak, aby zpùsobily leknutí. Po leknutí vak obvykle následuje smích, uvolnìní, úleva a klidný
spánek. Je to snad ten pravý dùvod, pro
který se nás média snaí zahrnovat hrùzami v serióznìjích kabátech. Aby si i ti
ménì naivní a skeptiètìjí mohli uít svoji
denní porci strachu a mohli potom pøece
jen klidnì usínat? Snad se nìkdo moudrý
v pozadí stará o naplnìní naich potøeb,
které si sami ani plnì neuvìdomujeme.
Dìsím se domýlet tenhle nápad do dùsledkù. Pøipomíná mi dobu, kdy jsem byl
nabádán vìøit (a skuteènì jsem tomu i vìøil), e jídlo ve kolní jídelnì je dobré
a zdravé. Vìdomí, e mi nechutná, jsem
povaoval za jakýsi svùj osobní deficit.

Nic nového pod Sluncem
Pøistupme k tématu strachu a straení se
s vìtí váností. Zaènìme tam, kde je vliv
na obraz naeho svìta nejvìtí. Pokusme
se udìlat si svùj osobní prùzkum médií.
Udìlejme si soukromou statistiku. Zkuste
32

Labor Aktuell 04/06

to sami - nepotøebujete velký vzorek, vezmìte si napøíklad ty noviny, které obvykle
kupujete - nezáleí na tom, které to jsou.
Seètìte zprávy v následujících kategoriích
- pozitivní, vìcné nebo neutrální, varovné,
negativní, dìsivé nebo poplané. Nelitujte
té chvilky èasu - výsledek bude pozoruhodný a snad vás pobaví. A u zvolíte
seriózní nebo bulvární média, titìná nebo
elektronická, odchylky budou zanedbatelné. Opakovanými pokusy jsem zjistil, e
se výsledky lií jen nepatnì. Pøevládat budou negativnì ladìné zprávy a to i pøesto,
e jsme si je rozdìlili do tøí kategorií. Aèkoli je íøení vyslovenì poplaných zpráv
trestné - dennì nás nìkdo bude pøesvìdèovat, e to èi ono zaruèenì ukrátí ná ivot nebo jej alespoò naplní hrùzami namnoze dosud nevídanými.
O èem ale tahle statistika svìdèí?
O tom, e je ná svìt tak pøíerný? O zlé
vùli urnalistù a jejich vydavatelù? O tom,
e nás zajímají negativní vìci více ne cokoli jiného?
Dùvody a motivy médií jsou nasnadì nabídnout senzaci nebo nìco, co se tváøí
jako uiteèná informace, která nám nìjak
relevantnì pomáhá. Média prodávají pocit, e s informací získáváme monost vyøeit nìjaký problém - existující nebo dokonce dosud netuený - èím vánìjí, tím
lépe. Proto je pochopitelná senzacechtivost, s jakou jsou opravdové problémy
èasto zvelièovány a jiné pøímo umìle vytváøeny. Tohle není nic nového a vichni
tyhle mechanizmy více èi ménì dobøe známe - prolévá se na nimi èas od èasu inkoust nebo mravokárnì lomí rukama. Proè
ale tolik nesmyslù padne na úrodnou
pùdu?

Máme strach, abychom
pøeili?
Obezøetnost a plachost jsme zøejmì zdìdili
po pøedcích, kteøí výkávali travní seme-

na, obèas v tlupì ulovili králíka a vìtím
tvorùm se vyhýbali. Ti nejménì bojácní
moná umírali nejmladí a bez potomstva.
Takové dogma mùeme docela dobøe obhajovat, i kdy není moné je prokázat.
Aèkoli se doba hodnì zmìnila od èasù,
kdy se homo habilis prohánìl po pláních
severní Afriky, nae biologická podstata
se zase tak moc nepromìnila. Antropologové tvrdí, a já jim to rád vìøím, e tempo,
s jakým se promìòují nae ivotní podmínky se vím, co k nim patøí jako technologie, spoleèenské fenomény, zneèitìní,
pøelidnìní atd., je naprosto diametrálnì
odliné od tempa, kterým se mìníme jako
ivoèiný druh. Pokud tedy pøipustíme, e
sice dríme prsty na spoutích tìch nejmodernìjích zbraní, ale emoènì a sociálnì se od pravìkého lovce témìø neliíme,
moná máme opravdu dobré dùvody se
bát.
A je to jak chce, v bìném ivotì se
opravdu více zabýváme negativními pocity a mylenkami, ne tìmi pozitivními a radostnými. Kadý z nás ví, kolik èasu stráví strachováním se, e napøíklad neudìlá
zkouku, a jak málo èasu stráví oslavou
jejího úspìného sloení. Je zvlátní, jak
mnoho èasu jsme schopni utratit mylenkami na lidi, kteøí nás natvali nebo nám
ublíili a o kolik ménì myslíme na své milé
a blízké. Situace, které nás otráví nebo vytoèí, dlouze v mylenkách rozebíráme, na
ty hezké vìtinou zapomínáme vzápìtí.
Obavy nás sice moná motivují k èinùm,
ale také nás nezanedbatelnì vrací zpìt.
Zpìt právì k takovým stereotypùm, jako
je útìk nebo agrese. A kdy je nejhùøe,
paralyzují nás docela.

Pøeíváme, abychom se báli?
Jednou z nepøíjemných vymoeností naí
doby - øeèeno s Chaplinovým Králem
v New Yorku - je rostoucí násilí a zejména
jeho nejdìsivìjí podoba - terorismus.

Není sporu, e export násilí motivovaný
snahou znièit co nejvíce nezúèastnìných
ivotù, je èiroèiré zlo. Není sporu, e se
jedná o fenomén, se kterým se nijak snadno nevypoøádáme. O tom ale teï nechci
mluvit. Víc ne terorismus sám mì nyní zajímá jeho obraz v naich myslích.
Ohroení teroristickými útoky si nalo
v médiích velmi podobné místo jako ohroení obezitou, expanzivní a agresivní politika se na tomto poli setkává s bojem proti
kouøení. Vzniká tak obraz svìta, ve kterém
se kadý z nás ocitá v roli nahého v trní.
A aby toho nebylo málo, jsme v tom trní
jetì vystaveni nejrùznìjím formám aktivních atakù. Pod tímto obrazem jsme
v druhém kroku nabádáni, abychom se
vyvarovali toho èi onoho, nejradìji úplnì
veho, protoe ít je nejen nezdravé, ale
navíc i nebezpeèné. A nejlépe proto udìláme, kdy se svìøíme do cizích rukou, které nás pohlídají, zaopatøí, ochrání a taky
zkontrolují. A pøitom moná jen tak mimochodem napraví, tak trochu pøedìlají a
Tohle by nám, kteøí jsme vyrostli v druhé
polovinì dvacátého století mezi eleznou
a bambusovou oponou, mìlo být povìdomé.

Opatrnosti nìkdy zbývá
Rozumný èlovìk jistì nehazarduje s ivotem, zdravím a majetkem, jen tak lehkovánì a zbùhdarma. Ale lze se v reálném svìtì vyhnout nebezpeèí? A pokud spíe ne,
jak bychom se mìli zachovat? Jak vybírat,
která nebezpeèí podstoupit a která nikoli?
Moná je rozumné vynechat ze svého
programu pøecházení ulice. Pokusme se
o to a náhle objevíme mnohá omezení,

èasto taková, e radìji zaèneme opìt riskovat v silnièním provozu.
Moná si øeknete, e jde o hloupý
a trochu demagogický pøíklad. Snad, ale
pokusme se jít dále. U vás kamarádi
a známí varovali pøed dovolenou v nìkteré z obzvlátì nebezpeèných zemí. Pokud
máte zálibu v cestování, u se vám to nejspí stalo. Povaovali vás za nezodpovìdné hazardéry, e jste se vydali do nìkterých exotických zemí tøetího svìta. Jistì
argumentovali nanejvý pøijatelnì a rozumnì. Pokud pøestanete pøecházet ulice,
ztrácíte okamitì zjevnì velmi mnoho. Pokud pøestanete cestovat na ménì obvyklá
místa, ztrácíte vùbec nìco?
Bez ohledu na to, jaký názor máte na
cestování - chápu, e mnohá místa, kam
lidé cestují, nejsou lepí, hezèí ani zajímavìjí ne ta, odkud se na své cesty vydávají. Proè, kam a za jakých podmínek èlovìk cestuje, je pouze jeho vìc. Pokud pøipustíme, e nám pøevládající mínìní zakáe
nae cesty, ztrácíme svobodu pohybu.
A opìt se tak vydáváme na nenápadnou
cestu k pøíkazùm a zákazùm oficiálním. Ve
jménu naeho dobra, nebo dobro je
motivem ví totality.
Moná jde zdánlivì o hloupost, ale
kdo je zbaven svobody pohybu, nachází
se ve vìzení. By domácím. A asi proto se
nikdo z nás dobrovolnì nevzdá monosti
podstupovat riziko a pøecházet ulici.
Rád se procházím v Praze okolo idovského høbitova. Kdy jsem se nedávno
dovìdìl, e bych tam z bezpeènostních
dùvodù nemìl chodit, nebo zajisté padnu rukou teroristù, rozhodl jsem se riskovat smrt a nemìnit své zvyky. el jsem se
projít na ona
nebezpeèná
místa a cítil
jsem se obzvlátì
osvobozen.
Protoe, pokud by nás
podobné
hrozby a varování - pøed
nebezpeèím
opravdovým
nebo domnìlým mìly zahnat
do domácího vìzení,

musel bych si øíci: Oni vyhráli. A já nejsem schopen ít ve svìtì, ve kterém vítìzí
exportéøi násilí a jejich dealeøi.

Nemusíme být hrdinové
Pokud nepovaujete za hrdinství to, e
ráno vstanete z postele a vydáte se do
práce (ostatnì nìkdy by se pøed takovým
úkolem hollywoodtí hrdinové roztøásli
jako osiky), není nutné, abychom po vìtinu ivota konali nìjaké heroické skutky.
Staèí pøijmout mylenku, e svìt není bezpeèné místo a aèkoli je ná ivot køehký,
kadá bomba, kalorie, cigareta nebo procházka nezabíjí. ivot v neustálých obavách je èirá mizérie.
Trvejme na svých pøirozených právech: myslet si, co chceme a také to vìtinou øíkat; jíst, pít a kouøit, co nás napadne; chodit, kam chceme a vystavovat se
libovolnému nebezpeèí, a to z dùvodù,
které smíme posoudit jen my sami.
Jednou vichni zemøeme - nìkdo úrazem èi ivelnou katastrofou, jiný nemocí,
dalí vradou nebo genocidou - vìtina
z nás stáøím. Tak èi onak svìt je nebezpeèné místo, ale my nebudeme svobodní, pokud se v nìm budeme bát. Nezapojujme se
do obchodu se strachem, nae obavy nahrávají vem sociálním inenýrùm, diktátorùm a vývozcùm homicidy - vem, kteøí
chtìjí ukrást nai individuální svobodu,
dùstojnost i radost ze ivota. Jedni chtìjí
nai svobodu otevøenì rozvrátit a znièit,
druzí ji chtìjí ochránit tím, e nám ji odeberou a zamknou do skøínì.
Nenaslouchejme dealerùm strachu.
Snad ani oni si nezaslouí tak odpudivý
svìt, jaký by nám snadno mohli pøichystat. Nebuïme poetilí, nemìòme ná zpùsob ivota jenom proto, e jsme se nechali
od nìkoho vystrait. Vdy o to vem teroristùm a jim podobným existencím jde o moc ovlivòovat nae ivoty. Proè pøistupovat na jejich hru? A dokonce se na ní
aktivnì podílet?
Albert Camus napsal: Nic na svìtì
nemá takovou hodnotu, abychom se kvùli
tomu museli vzdát toho, co milujeme. Polome si tedy otázku, milujeme opravdu
svobodnou spoleènost a svoji vlastní
svobodu? Milujeme ji tak silnì, jak si zaslouí? Hýèkejme si svoje lásky!
foto: Petra Hanuová
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