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T RH. Ne, nejde o české slovo
s přívlastkem volný, ba ani vý-
roční, uhelný, ovocný, dobytčí

nebo farmářský. Tahle zkratka zname-
ná něco úplně jiného: Their Royal High-
nesses neboli Jejich královské Výsosti.

Zmíněný titul náleží členům britské
královské rodiny, tedy královnině man-
želovi princi Philipovi, jejich třem sy-
nům, dceři, vnukům Williamovi
a Harrymu, Williamově manželce Kate
a dalším. Když se v tisku píše nebo v te-
levizi mluví o někom z nich jednotlivě,
figurují tam jako HRH (His/Her Royal
Highness – Jeho/Její královská Výsost,
vyslov ejč ár ejč). Pokud se jich ale ně-
kde vyskytne víc pohromadě, což se stá-
vá docela často – například při osla-
vách jubileí, na svatbách nebo na dosti-
zích v Ascotu –, před jejich jmény se
objeví plurálová forma TRH.

Sama královna Alžběta II. ale není
HRH, nýbrž HM – Her Majesty, Její
Veličenstvo. Zkratku HM mají mimo-
chodem před názvem lodě britského
námořnictva, neboť patří královskému
majestátu. V Londýně turisté obdivují
třeba HMS (Her Majesty Ship) Bel-
fast, která kotví nedaleko Tower
Bridge vskutku majestátně.

Při oslavách diamantového jubilea
jejího panování v roce 2012 se to
i přes psí počasí na Temži loďmi jen
hemžilo. Na počest oslav šesti deseti-
letí Alžbětiny vlády se shromáždilo
několik stovek plavidel. Všechno to
samozřejmě sledovaly zpravodajské
štáby a komentátor BBC se pěkně zne-
možnil: z královny udělal Její králov-
skou Výsost. Dost možná pak dostal
padáka, jako Brit se podobné chyby
dopustit nesmí. Zato kdyby něco po-
dobného uklouzlo českému zahranič-
nímu zpravodaji, nejspíš by si toho ni-
kdo nevšiml. V našich krajích jsme se
šlechtickými tituly i s oslovováním
aristokratů poněkud na štíru. V obec-
ném povědomí žije leda tak jemnost-
pán Krakonoš a milostpán Trauten-
berk, různé Jasnosti a Milosti nám vět-
šinou splývají. Při překládání románů
z britského prostředí se člověk docela
zapotí, když má bez nehody rozlišit
lorda, sira, hraběte, knížete, vévodu,
barona, baroneta a jiné.

Letošní 9. září bude pro Její Veli-
čenstvo významný den. Překoná totiž
těžko uvěřitelný rekord, který dosud
držela její prapraprababička, královna
Viktorie – bezmála 64 let na trůně.
Přesně řečeno 63 let a 217 dní. Alžbě-
ta II. se tak stane nejdéle vládnoucí pa-
novnicí v britských dějinách.

Po Viktorii je pojmenováno kdeco –
londýnským nádražím počínaje a piško-
tovým koláčem konče, v Británii i v bý-
valých britských koloniích. Počet míst-
ních jmen, která na ni odkazují, jde do
stovek, a pokud bychom počítali ulice,
určitě do tisíců. I Queensland a Queens-
town dostaly jméno na její počest.
U Alžběty II. je výčet pochopitelně
skromnější; její jméno nesou mimo
jiné zahrady, parky, divadla, nemocni-
ce. Ale třeba v Zimbabwe mají ostrov
Princezny Alžběty – z dob, kdy ještě ne-
byla vladařkou. A kdo ví, kolik míst po
ní pojmenováno teprve bude.

Pokud ale narazíte na zkratku HM
jinde než před královským jménem,
nenechte se zmást: může znamenat
taky Hotel Management, How Much
nebo Heavy Metal.

T ento týden svět oblétla fotogra-
fie, jež podle některých dost mož-
ná uspěje v příštím klání prestižní

soutěže World Press Photo. Byla ze série
snímků mrtvého chlapce, jehož tělo vy-
plavilo moře u tureckého pobřeží. Silná
fotka, která se vryje do paměti, se oka-
mžitě stala symbolem drásavé uprchlické
krize, s níž si starý kontinent neví rady.

„Ten snímek je poslední kapkou v po-
háru obrovského problému uprchlíků,
kteří do Evropy prchají z válkou zmítané
Sýrie a Iráku nebo hledají lepší život
beze strachu a chudoby,“ napsal španěl-
ský list El País ve společném redakčním
editorialu s názvem Ztroskotání Evropy
(Naufragio de Europa). Autoři článku vy-
zvali politiky, aby si „uvědomili dimenzi
krize a konečně nahlas uznali, že uprch-
lická vlna vyžaduje nová a ambiciózní ře-
šení“. Krize je vskutku palčivá. V uplynu-
lých osmi měsících se do Evropy přes
Středozemní moře vydalo na tři sta tisíc
lidí, dva a půl tisíce z nich po cestě zahy-
nuly. List nepředstavil návrh řešení, ťal
ale do citlivého místa přistěhovalectví:
třetinu migrantů tvoří ženy a děti. Dva mi-
liony syrských uprchlíků jsou nezletilí.

***
Ona série (na některých snímcích chlap-
ce odnáší turecký policista) také rozpou-
tala debatu o novinářské etice. Redakce
řešily, zda fotografie otisknout na titulní
straně, či nikoli. Řada z nich se o tohle
dilema podělila se čtenáři. Byl by to čirý
hyenismus, bezcitná snaha o zvýšení pro-
deje, nebo bolavá, leč nutná ťafka vedou-
cí k prozření, ptaly se světové deníky. Na-
příklad výše zmíněný španělský list sní-
mek neotiskl „pro jeho krutost“, americ-
ké listy New York Times či Washington
Post ano, ale s rozostřenou dětskou posta-
vou. Naopak téměř všechny britské novi-
ny snímky na titulu zveřejnily. „Rozhod-
li jsme se je publikovat, protože při sou-
časném častém tlachání o ,probíhající
uprchlické krizi‘ je snadné zapomenout

na realitu zoufalé situace, jíž čelí mnozí
uprchlíci,“ uvedl deník The Independent,
jenž ze série vybral snímek v jeho nejsy-
rovější podobě.

Bezbřehé tlachání bez výsledku je jistě
ubíjející, přímé zobrazování mrtvol, natož
dětských, ale v seriózních médiích patřilo
roky k tabu. Případně pak – ať už byl
záměr pro zveřejnění sebeušlechtilejší
a poukazoval na hlad, bídu a nespravedl-
nost kdekoli ve světě – se taková média do-
čkala kritiky a nařčení z parazitování na
lidském neštěstí. V digitálním věku a mo-
hutném přísunu informací se ale hranice
posouvají, čtenář se stává otrlejším. Přesto
fakt, že snímek nebyl na titulní straně toho-
to listu, mě spíše těší, než pohoršuje.

***
Novinářská dilemata ovšem nemění nic
na tom, že zoufalí rodiče dělají pro své
děti zoufalé věci. Ve snaze ochránit je ně-
kdy zkrátka musí – byť jistě ochromeni

strachem a pochybnostmi – zatnout zuby
a posadit se i s dětmi na chatrnou pašerác-
kou loď kdesi v neznámu. Jindy musejí
spolknout hrdost a za potomky prosit.
Nebo dokonce platit, aby je někdo chtěl.
Tak jako španělský senior, jenž tento tý-
den podal inzerát v deníku El Heraldo de
Aragón. Někdejší advokát na penzi v něm
sliboval zaplatit 5000 eur, tedy zhruba
135 tisíc korun, firmě, která zaměstná
jeho bezmála čtyřicetiletého syna. Ten –
jehož otec popsal jako „kvalifikovaného,
zodpovědného a pracovitého“ – už od loň-
ského září marně shání práci, doma má
ženu a pětileté dítě. Inzerent nebyl z poni-
žující nabídky pro syna nadšený.

„Máme tady čtyři miliony nezaměstna-
ných. Takhle to dál nemůže pokračovat,“
citoval penzistu ekonomický server Nego-
cios.com. „Dříve jsme my důchodci pomá-
hali s vnoučaty, nyní se bohužel staráme
o ně i o jejich rodiče,“ dodal. Španělsko se
dlouhodobě potýká s vysokou nezaměstna-
ností. V srpnu, který patří navzdory sezon-
ním pracím v iberské zemi k nejhorším
z hlediska zaměstnanosti, na španělském
úřadu práce přibylo dalších více než 130 ti-
síc nezaměstnaných. Takřka 47milionová
země eviduje 4 067 995 lidí bez práce.

***
Mnozí z nich jsou přitom absolventi vyso-
kých škol. Ostatně o marném hledání prá-
ce mladých evropských vzdělanců už
byly popsány stohy papíru. Portugalský
list Público tento týden informoval, že
přes 13 milionů dětí z Blízkého východu
a severu Afriky letos kvůli konfliktům
v regionu nenastoupí do školy. V docház-
ce dětem brání útoky na školy i to, že bu-
dovy mnohdy slouží jako ubytovny nebo
sklady bojovníků. Hrozí ztráta celé gene-
race, varuje UNICEF. Přesto leckde se
děti nedostanou do škol i bez bojů. Na
stránkách téže organizace lze vyčíst, že
ke konci roku 2013 bylo právo na vzdělá-
ní z různých důvodů ve světě upřeno více
než 120 milionům školáků.

T ouha po sociálně spravedlivé
společnosti v posledních měsí-
cích poněkud uvadá, neboť

i její největší zastánci se musí vypořá-
dat s rizikem, že by spravedlnost nako-
nec mohla platit i pro černochy (par-
don, muslimy), což nebylo v plánu.
Protože se naši hysterici jednou uklid-
ní a opět se začnou cítit spíše chudí,
ponížení a vykořisťovaní než ohrožení
ve svých „židovsko-křesťanských ko-
řenech“, o nichž dosud nikdy neslyše-
li, je načase začít se na nové kolo boje
za spravedlnost připravovat. Dosud
všechny pokusy selhaly, protože když
se ti zdola dostanou nahoru, začnou si
užívat toho, co je nahoře, na úkor
těch, kdo jsou dole. Návod na zlepšení
hledejme v biologii.

„Mendelův démon“ je metafora
označující procesy, které randomizují
osudy jednotlivých genů a tím jim
umožňují, aby nezištně spolupracova-
ly na tak rozsáhlých projektech, jako
jsou naše těla. Představme si třeba
vznik pohlavních buněk. Ty obsahují
jedinou kopii každého chromozomu
(tedy i každého genu) a vznikají
z rodičovských buněk, které mají ko-
pie dvě. Věc by mohla být úplně snad-
ná: chromozomy se seřadí a při dělení
mateřské buňky půjde do každé buň-
ky dceřiné právě jedna kopie. Jenže
v tom je ten problém – to by každý
gen „věděl“, že když je v této buňce
on, v té druhé buňce je ten z druhého
chromozomu, a když svou sesterskou
buňku zničí, on na tom škodný nebu-
de (to není výmysl, tak hnusné geny
opravdu existují).

Ve skutečnosti proto vznikají po-
hlavní buňky jinak: chromozomy se
nejprve zdvojí (ze dvou na čtyři), pak
si mezi sebou náhodně vymění úseky
DNA a potom se buňka rozdělí na čty-
ři. V každé pohlavní buňce je tedy je-
den chromozom, nějak – neznámo jak
– složený z rodičovských chromozo-
mů, a potenciální gen-sestrovrah je
zmaten: nemá jednu sesterskou buňku,
nýbrž tři, přičemž v jedné – neznámo
které – z nich je jeho kopie. Nikdo nic
neví, a proto nikdo nikomu neškodí; to
zapracoval Mendelův démon.

Pouze když ten, kdo krájí dort, neví,
který kousek dostane, bude krájet spra-
vedlivě. A tudy – přes totální ignoran-
ci – vede cesta k sociální spravedlnos-
ti: bude-li se o tom, kdo kde bydlí, co
komu patří, kdo komu poroučí, kdo
s kým dělá děti a kdo s kým je vycho-
vává, pravidelně, dejme tomu jednou
ročně losovat, lidé spolehlivě přesta-
nou kumulovat majetek a moc.

Novokřtěnecké společenství hutte-
ritů má k ideálu Mendelova démona
docela blízko. Ač tyrolského (a tro-
chu i moravského) původu, jsou dnes
hutterité (asi 40 tisíc lidí) k potkání
hlavně v Severní Americe. Kde taky
jinde: na Americe je dosud poznat, že
ji kdysi osídlili blázni, kteří lpěli na
své víře, i když jim knížepán řekl, aby
přestoupili na tu jeho, místo aby odvě-
tili „jak si Jeho Jasnost přeje“ a měli
pokoj (na to nezapomínejme, až nám
některé aspekty života a politiky USA
připadnou málo pochopitelné).

Nuže hutterité žijí v koloniích o ma-
ximálně 250 lidech, a když se přiblíží
k hornímu limitu, nastává čas rojení.
Koupí novou půdu, postaví nové bu-
dovy, a to dříve, než se kdokoli dozví,
zda zůstane doma, či půjde do nové
kolonie. Pak se rozdělí na dvě polovi-
ny, jejich jména se napíšou na papír-
ky a dají do klobouku a kněz poté, co
požádal boha, aby učinil rozhodnutí,
vytáhne jeden papírek. Ti vylosovaní
se sbalí a odejdou.

Není divu, že hutterité jsou proslulí
svou excesivní mírumilovností, když
nemají, oč by usilovali; ve spravedlivé
společnosti pochopitelně prudce klesá
motivace vůbec něco dělat. Zda jsou
šťastní, nevím, řekněme, že ano; ale ne-
bude náhoda, že nikdo nezná žádného
slavného hutteritu, snad kromě Jakoba
Huttera, který se proslavil tím, že zalo-
žil hutterity a pak byl upálen.

Při překládání románů
z britského prostředí se
člověk docela zapotí, když má
bez nehody rozlišit lorda, sira,
hraběte, knížete,
vévodu, barona,
baroneta a jiné
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Snaží se pochopit. Členité, nekonečné.
Tisíc slov, ani jedno nedává smysl.

Obraz Portrét básníka Miloše Vodičky je součástí výstavy Bedřicha Novotného,
která je otevřena do 19. října v pardubické Galerii FONS.

Starost o děti
Osobní výběr ze světového tisku
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