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“Time is short and the water is rising”. The past, the present  
and the future as a part of the narrative of the Fridays for Future 

movement (in the case of banners)

Abstract
�rotests by the �ridays for �uture movement occupied squares and streets 
of countries all over the world in 2019. Thanks to their popularity, they 
successfully brought the topic of climate change to the attention of the 
mass media, politics and the public. 
This case study is focused on the process of creating the movement’s narra-
tive. It is based on a�qualitative content analysis of inscriptions and pictures 
on banners that were part of the demonstrations in Brno, Bratislava and 
Vienna. At the centre of analysis are the past, the present and the future 
as important motifs of the narrative. The main question of the case study 
is how the demonstrators interpret, reinterpret and make constructions of 
these time perspectives from their specific social position, and how this 
interpretation is becoming a�part of the narrative of the movement. The 
second focus of the paper is on the influence of the narrative on climate 
change in co-creating generation identity.
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Úvod

Glob�lne hnutie Fridays for Future (�iatky za�budúcnosť, ďalej ���) 
inšpirované individu�lnym protestom švédskej stredoškolskej študentky 
Grety Thunberg v�roku 2018 zaplavilo n�mestia a�ulice naprieč svetom 
demonštrujúcimi davmi študentiek a�študentov.1 Hnutie vyvolalo silnú 
medi�lnu a�celospoločenskú odozvu, ktor� v�doterajšej histórii environ-
ment�lnych hnut� nem� obdoby. Cieľom tohto textu nie je vysvetliť dôvody 
úspešnosti ���, ale upriamiť pozornosť na�jeden zo spôsobov tvorby jeho 
narat�vu. Sú n�m n�pisy a�hesl� na�transparentoch, ktoré slúžili na�vyjad-
renie n�zorov, postojov, hodnôt, emóci� a�riešen�. Vďaka svoje pr�tomnosti 
vo verejnom,�medi�lnom i�online priestore mali potenci�l prispieť k�tvorbe 
narat�vu hnutia smerom do�vnútra, a�z�roveň�k�tvorbe obrazu, ktorý si 
o���� vytv�rala širok� verejnosť. Ako centr�lny mot�v, ktorý pri tvorbe 
narat�vu sledujem, je časov� rovina minulosť – pr�tomnosť –�budúcnosť. 
�retože pr�ve čas vn�majú aktivisti a�aktivistky ��� i�účastn�ci demonštr�ci� 
ako to, čoho už nie je nazvyš. 

T�to pr�padov� štúdia prin�ša kvalitat�vnu obsahovú analýzu hesiel 
a�n�pisov na�transparentoch počas vybraných demonštr�ci� ��� v�Českej 
a�Slovenskej republike a�v�Rakúsku. Jej cieľom je z�folkloristickej perspek-
t�vy uk�zať, ako účastn�ci a�účastn�čky demonštr�ci� na�z�klade vedomost� 
o�klimatickej kr�ze a�reflexie vlastnej soci�lnej poz�cie preberali a�spolu-
vytv�rali narat�v hnutia, ako boli v�tomto narat�ve konštruované predstavy 
o�vzťahu minulosť – pr�tomnosť – budúcnosť a�ako sa časovosť odr�ža 
v�potenci�lnom generačnom narat�ve.2

Minulosť,	prítomnosť	a budúcnosť	ako	objekt	folkloristického	bádania	
a socio-kultúrna	kategória

�olkloristika ako vedn� discipl�na sa od�svojho vzniku upriamovala 
na�výskum folklórnych prejavov pren�šaných prim�rne ústne a�ch�paných 
ako tradičných, ľudových, a�teda implicitne či explicitne situovaných do�mi-
nulosti. Od�druhej polovice 20. storočia sa začala venovať aj súdobému 
rozpr�vaniu. Z�roveň sa postupne rozširoval z�ujem o�tradičné�slovesné 
ž�nre ako špecifický historický prameň (�l�mov� 1978; Sirov�tka 2002). 
�ové perspekt�vy poskytol rozvoj interdisciplin�rnych memory studies, kto-

1 Všetky dokumentované protesty sa konali v�roku 2019. Z�dôvodu odľahčiť 
text neuv�dzam rok pri cit�cii dokumentovaných transparentov.

2 Hnutie ��� je st�le akt�vne, preto v�texte využ�vam pr�tomný čas. �inulý 
použ�vam v�pr�padoch, keď sa text vzťahuje k�demonštr�ci�m, na�ktorých 
som sa ako výskumn�čka zúčastnila.
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rý sa do�českého a�slovenského vedeckého prostredia dost�val postupne 
od�roku 1989 a�neobišiel ani folkloristiku (Hlôškov� 2008; �ili�nov� 1996). 
Je možné, aby sa na�začiatku 20. rokov nového tis�cročia začala folkloristi-
ka venovať výskumu budúcnosti? �ôže folkloristika na�z�klade výskumu 
slovesného materi�lu prispieť k�poznaniu, ako rôzne skupiny�spoločnosti 
konštruujú svoju v�ziu budúcnosti? Aspekt budúcnosti je nepriamo vo folk-
loristike, etnológii, kultúrnej a�soci�lnej antropológii skúmaný dlhodobo. 
�nohé n�boženské a�magické predstavy, zvyky, ritu�ly a�praktiky mali 
zabezpečiť pr�ve dobrú budúcnosť (�ersoon – van Est 2000: 12) – bohatú 
úrodu, úspech v�l�ske, odvr�tiť nešťastie, zabezpečiť plodnosť. Spoločnosti 
naprieč svetom a�časom z�roveň v�pranostik�ch reflektovali i�dopady kl�my, 
podnebia a�počasia na�život a�hospod�rsky cyklus.

�ri pohľade do�pr�buzných vied zist�me, že výskum budúcnosti ako 
samostatnej kategórie sa začal výraznejšie rozv�jať v�90. rokoch minulého 
storočia (�els 2015: 781; Salazar – �ink – Irving – Sjöberg 2017: [19–20]). 
Súvisel s�výskumom postmodernej spoločnosti, v�ktorej sa napriek očak�-
vaniam nenaplnili v�zie moderny. Z�ujem o�budúcnosť z�antropologickej 
poz�cie zažil svoj boom v�prvom desaťroč� 21. storočia a�bol podniete-
ný�bojom proti terorizmu, ekonomickou kr�zou, ekologickými prognó-
zami či�postkoloni�lnym diskurzom (Bryant – �night 2019: 9; �els 2015: 
782). �ajbadateľnejš� je v�subdiscipl�ne aplikovanej antropológie, ktor� 
v�spolupr�ci s�rôznymi inštitúciami hľad� riešenia pre lepšie fungovanie 
spoločnosti (napr�klad urb�nne a�mestské pl�novanie). Tému budúcnosti 
z�poz�cie spoločenských vied opäť otv�rajú aktu�lne celospoločenské a�glo-
b�lne kr�zy, ktoré majú dopad na�makro- i�mikro-úrovne spoločnost� (napr. 
pandémia COVID-19). Ťažko odhadnuteľn� budúcnosť sa bude odohr�vať 
súbežne so�st�le zreteľnejš�mi dôsledkami klimatickej kr�zy (viď z�very  
5. spr�vy �edzin�rodného panelu o�zmene kl�my, ďalej len 5. spr�va I�CC).

Slovesn� folkloristika ako discipl�na disponuje teoretickými i�metodolo-
gickými n�strojmi na�výskum formovania narat�vu spojeného s�problémom 
klimatických zmien, ktorý je konštruovaný aj na�neform�lnej úrovni.3 

Analyzovaný materi�l – hesl� a�n�pisy – sa pohybujú na�hranici dejo-
vosti. Oproti iným slovesným ž�nrom�sami osebe m�lokedy obsahujú dej, 
a�preto je možné ich vn�mať ako pr�buzné s�parémiami. �apriek tomu je 
v�predkladanej analýze hľadaný „pr�beh“. �a�n�pisy a�hesl� je nahliadané 
ako na�súbor, ktorého jednotlivé časti sami osebe nemusia byť postavené 
na�dejovosti, no spoločne narat�v vytv�rajú. �ojem narat�v je ch�paný 
z�perspekt�vy narat�vnej semiológie ako pr�beh pozost�vajúci zo sledu 

3 Slovesnosti spojenej s�témou klimatických zmien sa venovali v�jednej zo svo-
jich pr�padových štúdi� aj environment�lni vedci Dennis Bray a�Grit �artinez 
(2014). 
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udalost�, ktoré sú vz�jomne kauz�lne prepojené, ktorý sa odohr�va v�čase, 
v�priestore a�v�konkrétnom kontexte, m� svojich aktérov a�obsahuje mor�lne 
poučenie (Bochner – Riggs 2014: 202). �arat�v zohr�va v�pr�pade protest-
ných hnut� dôležitý element. Slúži ako ústredný mot�v, ktorý mobilizuje 
dav, popisuje konflikt, podmieňuje podobu aktiv�t a�udržuje dynamiku 
hnutia, podieľa sa na�tvorbe identity demonštrujúcich a�na�pocite spolu-
patričnosti (Gadiner – Smith Ochoa – Yildiz 2019: 90–91; Saltzman 2012: 
20–21; Santino 2009: 13). �arat�v je v�r�mci špecifickej performat�vnej 
aktivity – protestu – pr�tomný a�deklarovaný rôznymi spôsobmi. Trans-
parent ako textovo-vizu�lny výtvor amatérskeho charakteru komunikuje 
narat�v (Sirov�tka 1991: 6–7) smerom do�hnutia, oslovuje potencion�lnych 
sympatizantov a�sympatizantky, n�hodne prihliadajúcich protestu, médi�, 
ktoré sprostredkov�vajú tému širokej verejnosti i�autorit�m (Hymes 2016 
[1975]: 79–141; �eteet 1996: 139–159).

�a�prvý pohľad sa môže zdať, že narat�v ��� smeruje prim�rne do�bu-
dúcnosti. Jeho súčasťou je však i�interpret�cia minulosti a�reflektovanie 
pr�tomnosti. Tak ako pamäťové štúdi� upozorňujú na�fakt, že o�minulosti 
rozpr�vame z�poz�cie pr�tomnosti, to isté plat� i�pre konštruovanie v�zi� 
o�budúcnosti (Wallman 1992: 2). Z�roveň to, ako vn�mame svoju budúc-
nosť, podmieňuje spôsob, akým žijeme svoju pr�tomnosť (Appadurai 
2013) a�poskytuje možnosť vn�mať mnohovrstevnatosť času v�pr�tomnosti, 
identifikovať rôzne možnosti konania, čo podmieňuje dynamiku činov 
(Bryant – �night 2019: 15). �ierre Bourdieu v�tomto kontexte hovor� 
o�„tvůrč� p�edpovědi, kter� m� vymezit st�le otev�ený smysl p��tomnosti“ 
(Bourdieu 2010: 9). 

Európa zničen� druhou svetovou vojnou postavila narat�v obnovy 
(a�svojej budúcnosti) na�princ�poch osvietenectva a�moderny, na�vy-
budovan� novej a�lepšej spoločnosti na�z�kladoch tej zničenej vojnou 
(�aslowski – Šubrt 2014: 76–77). Obsahoval až utopistické predstavy 
o�pokroku, rozvoji, ekonomickom raste a�vysokej kvalite života pre všet-
kých. �apriek tomu boli 60. a�70. roky spojené s�kritikou osvietenectva 
(Eriksen 2020: 47) a�spolu s�nastupujúcou postmodernou filozofiou uk�-
zali, že modernistické v�zie sa nenaplnili a�veľké narat�vy o�budúcnosti 
sa vytratili (Lyotard 1993: 29). 

�lad� gener�cia, ktor� vyrast� v�časoch ochudobnených o�veľké narat�vy, 
je z�roveň konfrontovan� s�dôsledkami klimatickej kr�zy, ktoré sú v�mno-
hých častiach sveta badateľné už dnes (Ionesco – �okhnacheva – Gemenne 
2017: 2–3). O�prognózach kr�zy sa hovor� už desaťročia, no až dnešn� mlad� 
gener�cia je ich dopadmi ohrozen� vo významnej miere. Hnutie oslovuje 
prim�rne stredoškolské študentky a�študentov, ktor� upozorňujú na�svoju 
neistú budúcnosť opúšťan�m školských lav�c a�účasťou na�demonštr�ci�ch, 
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čo môže významne prispieť k�tvorbe generačnej identity mladých.4 Vidina 
neblahej budúcnosti je konštruovan� na�z�klade vedeckých poznatkov, 
prognóz a�z�verov zosumarizovaných v�5. spr�ve I�CC, ktor� sa pre ��� 
neform�lne stala kľúčovým dokumentom (Hayward 2021). Ako uvid�me, 
narat�v je tvorený aj vzťahovan�m sa k�minulosti – prim�rne k�povojno-
vému obdobiu, ktoré je ch�pané ako pr�čina súčasného stavu i�budúcich 
problémov.

Metodológia

��sané komunik�ty (�etr�ňov� 2009) predstavujú v�našom prostred� 
okrajovú oblasť folkloristického výskumu.5 �ri výskume transparentov je 
v�českom prostred� možné nadviazať na�pr�ce Old�icha Sirov�tku, Bohu-
slava Beneša a�V�clava Hrn�čka, ktor� v�porevolučnom obdob� venovali 
viacero textov pr�buznému typu materi�lu – n�pisom na�sten�ch, ktoré sa 
vo verejnom priestore českých a�slovenských miest objavili počas revolučné-
ho roku 1989. Vo svojich textoch t�to folkloristi poskytli „obhajobu“ tohto 
druhu materi�lu ako objektu folkloristického b�dania (Beneš 1990; 2005; 
Beneš – Hrn�čko 1993; Sirov�tka 1991), a�teda poskytli dom�ci teoreticko-
metodologický z�klad výskumu aj pr�buzných javov, akým sú transparenty. 

��n�pisom na�transparentoch je v�tejto štúdii pristupované ako k�špeci-
fickému textovo-vizu�lnemu javu, ktorý m� so slovesnosťou rovnaké znaky 
– spôsob vzniku, synkretický charakter, estetické úsilie, kolekt�vnosť, dialo-
gickosť, variabilita, ústne š�renie a�spojitosť s�povedom�m o�minulosti (Beneš 
1990: 73–76). Sirov�tka upriamil pozornosť na�komunikačnú a�informačnú 
funkciu n�pisov. Upozornil na�to, že rovnako ako ľudov� slovesnosť, i�ony 
sa podieľajú na�tvorbe sveton�zoru a�vedenia. Dialogickosť a�komunikačnú 
funkciu vn�mal ako tie, ktoré d�vali javu kolekt�vny, spont�nny, nadosobný 
a�miestny charakter typický pre folklór (Sirov�tka 1991: 6–7).

Česk� b�datelia však venovali minim�lnu pozornosť rovin�m, na�ktoré 
už v�60. rokoch upozorňoval Alan Dundes vo svojej štúdii o�tzv. latrin�-
li�ch. Sú nimi rovina kontextu (miesto, čas, dôvod vzniku), v�ktorom sa 

4 Do�kategórie mladých (ang. youth) je podľa Organiz�cie spojených n�rodov 
(OS�) raden� vekov� kohorta 15–24-ročných. OS� upozorňuje na�to, že t�to 
vekov� skupina je v�rôznych krajin�ch a�spoločnostiach vymedzovan� inak 
na�z�klade soci�lnych a�kultúrnych špecif�k a�je premenliv�. V�niektorých 
krajin�ch dosahuje horn� hranica 30–35 rokov. Viac: United �ations: 2013.

5 V�dôsledku upriamenia folkloristického b�dania na�prostredie internetu sa 
postupne rozv�ja, napr�klad v�pr�pade výskumu internetových mémov, ktoré 
sú najčastejšie tvorené textovou a�vizu�lnou zložkou. Viď napr. Blank (2009), 
Shifman (2013), �iltner (2018). 
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n�pisy objavujú, a�ot�zky spojené s�autorstvom (kto a�prečo n�pis vytvoril) 
(Dundes 1966). 

Text (i�obrazy) na�transparentoch poskytuje pohľad na�to, akým spôso-
bom anonymný dav reflektuje konkrétnu celospoločenskú tému z�poz�cie 
zdola. �eposkytuje reflexiu problému vo svojej komplexnosti a�zložitosti. 
�aopak, transparenty ukazujú tie časti, ktoré jednotlivci v�dave identi-
fikovali na�z�klade vlastných vedomost�, n�zorov, hodnôt a�emóci� ako 
najz�sadnejšie, alebo ako tie, ktoré najlepšie vyjadrujú ich potreby. Súbor 
transparentov z�protestov ��� je možné preto ch�pať ako sondu do�kolek-
t�vneho vn�mania klimatickej kr�zy skup�n zúčastnených na�demonštr�ci�ch.

�ri analýze materi�lu bola využit� kvalitat�vna obsahov� analýza, pričom 
interpret�cia bola postaven� na�teoretických poznatkoch z�folkloristiky 
zameranej na�výskum súčasnej slovesnosti, antropológie budúcnosti a�me�
mory studies. Spracovaný materi�l bol zozbieraný�počas účasti na�vybraných 
protestoch organizovaných miestnymi skupinami hnutia ��� v�Brne (3x), 
Bratislave (2x) a�vo Viedni (1x), ktoré sa konali v�roku 2019. Výber miest 
bol urobený na�z�klade praktických dôvodov (dostupnosť, časové mož-
nosti). Z�roveň Viedeň bola uprednostnen� pred �rahou, aby bola vzorka 
obohaten� o�iný kultúrne-historický kontext (krajina bez skúsenosti s�ko-
munistickým režimom).

Autorov a�autorky transparentov môžeme pre potreby tohto textu iden-
tifikovať ako akt�vnych sympatizantov a�sympatizantky hnutia ���, aby 
sme ich odl�šili od�členov hnutia (organiz�tori a�organiz�torky) a�pas�vnych 
sympatizantov a�sympatizantiek (stotožňujú sa s�myšlienkami, ale protestov 
sa osobne nezúčastňujú).

V�priebehu výskumu bolo zaznamenaných necelých 600 transparentov. 
�ri trieden� nazbieraného materi�lu do�kategóri� minulosť, pr�tomnosť 
a�budúcnosť bola zohľadňovan� jednak jazykov� rovina (využite budúceho, 
pr�tomného, minulého času slovies), a�z�roveň významov�. Dôvodom je, 
že mnohé z�hesiel využ�vali pr�tomný čas, no ich obsah sa viac či menej 
vzťahoval na�budúcnosť. Významnú úlohu pri vytv�ran� atmosféry a�apelu 
zohr�val rozkazovac� spôsob, ktorým protestujúci vyzývali zodpovedných, 
ale i�široké masy k�činu. Apel sa vzťahoval na�jednej strane na�pr�tomnosť– 
aké kroky je potrebné podniknúť; i�na�budúcnosť – tak, aby bola žiteln�. 
Charakteristickou vlastnosťou hesiel a�n�pisov je ich stručnosť. T� pod-
necuje imagin�ciu, poskytuje možnosť rôznej interpret�cie,�kreat�vneho 
ch�pania. 

�eďže hnutie m� glob�lny charakter (do�protestov sa v�rokoch 2018–2021 
zapojilo 218 kraj�n, viď List of Countries, www.fridaysforfuture.org), bola časť 
transparentov�p�san� anglicky a�nie v�n�rodných jazykoch. Angličtina sa 
pod vplyvom internetu st�va glob�lnym komunikačným jazykom (Shifman 
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– Thelwall 2009: 2567–2576) a�spolu s�virtu�lnym prostred�m sa podieľa 
na�š�ren� niektorých hesiel ��� a�z�kladného narat�vu naprieč krajinami.

�apriek glob�lnosti hnutia i�centr�lneho mot�vu protestov som pri ana-
lýze obsahu transparentov reflektovala�lok�lne špecifik�, re�lie i�historické 
skúsenosti jednotlivých kraj�n, v�ktorých sa protesty konali. Tieto faktory 
sa podieľajú na�podobe toho, cez aké témy je glob�lny narat�v formulovaný 
na�lok�lnej úrovni (Eriksen 2020: 37–40).

Vzhľadom na�veľkosť a�charakter zdokumentovaného súboru som sa 
rozhodla vždy uviesť ilustračné pr�klady, ktoré najlepšie vystihujú rozma-
nitosť tém, poz�ci� a�spôsobov formul�cie n�zorov a�v�zi�, ktoré sa podieľajú 
na�konštruovan� vzťahu minulosť – pr�tomnosť – budúcnosť v�narat�ve ���. 

V�r�mci analýzy nebol priestor pre sledovanie genézy hesiel na�pozad� 
histórie environment�lnych hnut�. ��� vo svojom ch�pan� sveta, ekologic-
kých, environment�lnych a�klimatických problémov i�budúcnosti planéty 
nadväzuje na�environment�lne hnutia, ktoré sa začali výraznejšie formovať 
v�70. rokoch 20. storočia v�Spojených št�toch amerických (�ov�k 2017) 
a�postupne sa š�rili do�ďalš�ch kraj�n.6 Je teda pravdepodobné, že i�samot-
né slogany a�hesl� využ�vané na�demonštr�ci�ch ��� môžu nadväzovať, 
obnovovať, či parafr�zovať n�pisy na�transparentoch z�predošlých obdob� 
(viď nižšie pr�klad obnovenia hesla z�roku 1989). Genéza hesiel predstavuje 
možnosť ďalšieho a�hlbšieho výskumu. 

Ako výskumn�čka som vstupovala do�terénu so sympatiami a�podporou 
hnutia, bez akt�vnej účasti na�pr�prave protestov a�bez pocitu pr�slušnosti 
ku�gener�cii protestujúcich. �opri dokument�cii transparentov som sa 
zamerala i�na�ďalšie zložky protestu ako špecifického typu festivity, či 
performat�vnej udalosti, no tým v�tejto štúdii nie je venovan� pozornosť. 

Minulosť

�asledujúci text sa drž� line�rneho vn�mania času a�kauzality javov, 
ktor� je ukotven� v�n�pisoch na�transparentoch. �ostupne bude venova-
n� pozornosť konštruovaniu obrazu minulosti, pr�tomnosti a�budúcnosti 
v�analyzovanom materi�li.

Dejiny, i�tie pr�rodné, sme naučen� ch�pať z�perspekt�vy druhu homo 
sapiens sapiens, ktorý je referenčným bodom pre orient�ciu v�čase. Jeden 
z�glob�lne rozš�rených sloganov na�protestoch ��� „prekračuje“ tento an-
tropocénny pohľad a�ironicky pripom�na osud dinosaurov, ktor�, na�rozdiel 
od�n�s, nemali možnosť ovplyvniť svoje vyhynutie. Heslo „Aj dinosaury 

6 Ekologický aktivizmus v�Českej a�Slovenskej republike sa začal formovať  
v�80. rokoch. Viac �ov�k 2017.
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si mysleli, že majú čas“7 a�jeho varianty boli zaznamenané na�všetkých de-
monštr�ci�ch zahrnutých do�výskumu a�objavovali sa i�na�fotografi�ch 
z�protestov z�celého sveta.

Veľké dejiny ľudstva neboli v�analyzovanom súbore z�sadným zdrojom 
inšpir�cie. Výnimkou sú dva transparenty vzťahujúce sa k�novodobej histórii 
Českej a�Slovenskej republiky. Oba využ�vali mot�v nežnej revolúcie. �rvý 
symbolicky stotožňoval význam revolúcie, ktor� priniesla koniec komunis-
tického režimu, s�demonštr�ciami ��� (1989 za slobodu / 2019 za prírodu)8. 
Druhý transparent prep�jal dnešné dianie s�rokom 1989 pomocou zn�meho 
novembrového hesla „Kdo, když ne my / Kdy, když ne teď.“9 Tento pr�klad 
ukazuje, že �etr�ňov�, ktor� vo svojom kritickom texte venovanom pr�cam 
Sirov�tku,�Beneša a�Hrn�čka o�n�pisoch na�sten�ch (�etr�ňov� 2009: 425), 
sama podcenila proces folkloriz�cie a�čas, ktorý vyžaduje. Ako uk�zal môj 
výskum transparentov realizovaný v�rokoch 2018–2019, časť hesiel z�ob-
dobia nežnej revolúcie ostala uchovan� v�kolekt�vnej pamäti, pren�ša sa 
medzigeneračne a�je využ�van� v�nových kontextoch a�variantoch na�rôz-
nych demonštr�ci�ch.

Do�súvislosti s�kolekt�vnou pamäťou môžeme dať aj využitie obsahov 
z�vysokého umenia (Mali sme štyri ročné obdobia;10 obr. 2), ktoré sa viažu 
na�kultúrne dejiny.

 S�tvorbou kolekt�vnej pamäti súviselo aj ojedinele zaznamenané volanie 
po�tom, koho a�čo si treba pamätať. V�r�mci výskumu bol zaznamenaný 
jeden transparent nesúci n�pis In memory of David Buckel.11 �ripom�nal 
amerického aktivistu a�pr�vnika, ktorý sa v�roku 2018 up�lil v��ew Yorku, 
aby upozornil na�dopady znečisťovania vzduchu spaľovan�m fos�lnych 
pal�v. Transparent sa podieľal na�tvorbe obrazu hrdinu – mučen�ka, ktorý 
sa sebaobetoval – čo je jav úzko súvisiaci s�kolekt�vnou pamäťou a�n�-
rodnou identitou (�ubišov� 2014). �odobne je možné interpretovať aj 
uv�dzanie cit�tov od�rôznych environment�lnych aktivistov a�aktivistiek 
(viď nasledujúci text), ktor� sú zo strany protestujúcich identifikovan� ako 
osobnosti a�autority, a�teda majú potenci�l udržať sa pomocou opakova-
ného pripom�nania v�pamäti. 

�ajvýraznejšie sa na�transparentoch objavovala medzigeneračn� per-
spekt�va. ��pisy sa priamo či nepriamo vzťahovali k�predošlým gener�-
ci�m ako k�tým, ktoré spôsobili súčasný stav klimatickej kr�zy, a�z�roveň 
ako k�tým, ktoré zo svojej poz�cie dospelých majú aktu�lne v�ruk�ch viac 

 7 Brno, 15. 3.
 8 Bratislava, 20. 9.
 9 Brno, 15. 3.
10 Bratislava, 20. 9.
11 Brno, 3. 5. David Buckel (1957–2018).
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možnost�, ako vytv�rať tlak na�dosiahnutie potrebných zmien vedúcich 
k�z�chrane budúcich gener�ci�. �odobný n�dych mali i�hesl� postavené 
na�generalizujúcom „my – ľudstvo“ (Tvoje máma měla lepší klima; 12 Aj toto 
je dôkaz globálneho otepľovania našej planéty. Čo bude ďalej? [dobové ženské 
spodné pr�dlo zavesené na�šnúre, ktor� z�roveň predstavuje časovú os 
od�roku 1800 do�2019, ukazuje, ako sa spodné pr�dlo menilo a�postupne 
zmenšovalo];13 In the 1970s the Earth was nice... but now it is wacky;14 Pokud se 
nebudete chovat jako dospělí, tak my ano!15 Pohoreli sme16).

S�medzigeneračnou perspekt�vou súvis� aj využ�vanie stereotypov, ktoré 
sú mladosti prip�sané zo strany starš�ch a�ktoré demonštrujúci pri tvorbe 
transparentov preberali. D�vali problematiku klimatickej kr�zy do�kontrastu 
s�každodennými problémami ml�deže – vzťahy, l�ska, škola; pričom často 
využ�vali slang a�obsahy zo súčasnej popul�rnej kultúry (Break ♥ not the 

12 Brno, 15. 3.
13 Bratislava, 20. 9.
14 V�sedemdesiatkach bola Zem pekn�... ale teraz je švihnut�. Bratislava, 20. 9.
15 Brno, 15. 3.
16 Bratislava, 20. 9.

Obr. 1   Chceme žiť... Transparent žiaka prvého stupňa ZŠ, ktorý sa na�proteste 
��� zúčastnil v�r�mci vyučovania v�sprievode učiteľky. Výroba transparentu 
bola zjavne súčasťou vyučovania a�text žiaka bol doplnený vyučujúcou. 
�oto: autorka, Bratislava, 24. 5. 2019. 
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ozone;17 Planet is hotter then my boyfriend;18 Love CO2 is in the air;19 Klima�aus�
sichtsloser als unsere Matura!20). �a�paradoxné postoje dospelých k�významu 
vzdelania upozorňoval n�pis Hört auf Experten! Wozu studieren wir?21 Uvedený 
pr�klad i� jeho varianty otv�rali ot�zku potreby vzdelania, pretože pr�ve 
nepočúvanie odborn�kov a�odborn�čok viedlo a�vedie k�zničeniu planéty 
a�k�budúcnosti, v�ktorej vzdelanie nebude užitočnou hodnotou.

Silný medzigeneračný n�dych mali aj transparenty vytvorené deťmi rôzne-
ho veku od�tých najmladš�ch po�žiakov prvého stupňa z�kladných škôl.22 
Boli tvorené detskými „čm�ranicami“, kresbami či textami nap�sanými ešte 
nepevnou rukou, niektoré doplnené výzdobou alebo textom dospelého. 
Detsk� naivita a�krehkosť kontrastovala s�kruto maľovanou budúcnosťou 
(Zľutujte sa!;23 Chceme žiť a dýchať čistý vzduch24).

�a�transparentoch sa často objavoval aj mot�v pominuteľnosti, ktorý je 
takisto možné dať do�súvislosti s�pamäťou a�procesmi zabúdania a�spom�-
nania. �ozornosť sa upriamovala na�časovosť, kauzalitu pr�činy a�dôsledku, 
pričom prin�šala kus melanchólie a�nostalgie, ale i�skepse vedúcej k�irónii 
a�sarkazmu (Až uschnou poslední zbytky stromů, až nebude kam se vrátit domů, 
pak vzpomeneš si, jaká byla to slast, nekoupit ten jednorázový plast;25 Došly nám 
planety;26 Som za tradičnú klímu;27 If the climate were a bank it would have been 
saved!28).

Vn�manie a�reflektovanie minulosti generačnou optikou je možné dať 
do�súvislosti s�tou časťou soci�lnej pamäti, ktorú Jan Assmann nazýva 
komunikat�vnou a�ktor� je podľa neho charakteristick� medzigeneračným 
prenosom a�nekodifikovanou podobou (Assmann 2001: 48–50). Sme sved-

17 L�mať srdcia, nie ozón. Brno, 15. 3.
18 �lanéta je rozp�lenejšia ako môj frajer. Brno, 15. 3. Varianty často odkazovali 

na�popkultúrne celebrity.
19 L�ska CO2 je vo vzduchu. Viedeň, 5. 4. �ôže byť ch�paný aj ako parafr�za 

na�popul�rnu pieseň z�roku 1978 Love is in the Air od�Johna �aula Younga.
20 �l�ma je bezn�dejnejšia ako naša maturita. Viedeň, 5. 4.
21 Verte expertom! �vôli čomu študujeme? Viedeň, 5. 4.
22 Účasť školských tried prvého stupňa z�kladných škôl v�sprievode učiteľa/

učiteľky bola výrazne zastúpen� na�protestoch v�Bratislave. V�Brne a�Viedni 
sa mladšie deti zúčastňovali protestov v�sprievode rodičov. 

23 Bratislava, 20. 9.
24 Bratislava, 24. 5.
25 Brno, 3. 5.
26 Brno, 15. 3.
27 Bratislava, 24. 5. Slogan ironicky využ�va pojem tradičný v�kontexte inej 

spoločenskej a�politickej témy, ktorou je „ochrana tradičnej rodiny“. T� nie-
koľko rokov rezonuje v�slovenskej spoločnosti, je otv�ran� konzervat�vnymi 
kresťanskými politikmi,�občianskymi a�cirkevnými iniciat�vami.

28 �eby kl�ma bola banka, už by bola zachr�nen�. Bratislava, 20. 9.
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kami toho, ako sa mlad� gener�cia pomocou reinterpret�cie minulosti zo 
svojej poz�cie vymedzuje voči gener�ci�m predošlým, č�m buduje „vlastnú“ 
pamäť vzťahujúcu sa na�obdobie po�druhej svetovej vojne, na�minulosť, 
ktor� sa diala popri budovan� a�pren�šan� iných spomienok (tragédia 
druhej svetovej vojny, rozdelenie sveta železnou oponou, odmietnutie 
sovietskeho totalitarizmu a�v�pr�pade českého a�slovenského prostredia aj 
post-socialistické „dobiehanie z�padu“).29 �ri procese reinterpret�cie mi-
nulosti do�„ich“ nového obrazu vkladajú aj emocion�lny n�boj postavený 
na�neistote a�obav�ch z�budúcnosti (Eriksen 2020; 2021). 

Prítomnosť

�a�chyby minulosti a�z�nich vyplývajúci pocit pominuteľnosti nadväzo-
valo reflektovanie pr�tomnosti. Vzhľadom na�z�very 5. spr�vy I�CC hesl� 
upriamovali pozornosť na�súčasnosť ako z�sadný moment, ktorý rozhodne 
o�podobe budúcnosti, a�vyzývali ku konaniu tu a�teraz. 

Časť hesiel upozorňovala na�to, čo je dôležité. Glob�lne rozš�reným 
heslom, ktoré zastrešuje tento typ, je „There is not �lan/et B!“ �atr� 
medzi najčastejšie sa objavujúce hesl� na�protestoch ��� naprieč št�ty 
a�kontinenty. Hesl� podobného charakteru (Svět je důležitý;30 Planeta = 

29 V�iných krajin�ch a�na�iných kontinentoch prebieha vymedzenie pravdepo-
dobne v�kontexte iných historických m�ľnikov dôležitých pre danú krajinu/
oblasť. 

30 Brno, 15. 3.

Obr. 2   Stvorenie Adama. Vizu�lny transparent d�va do�kontrastu ľudské 
umenie s�ľudskou schopnosťou ničiť. �oto: autorka, Bratislava, 20. 9. 2019.
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priorita č. 1;31 Fandím planetě Zem;32 What I stand for is what I stand on;33 Dycky 
Země;34 Jsme na jedné lodi;35 Wir wollen Leben!36) prin�šali z�kladné kategórie, 
ktoré upozorňovali na�celoplanet�rnu perspekt�vu problémov spojených 
s�klimatickou kr�zou a�problémami, ktoré prinesie.

�adväzovali na�ne tie hesl� a�n�pisy, ktoré situ�ciu hodnotili a�ukazo-
vali súčasný stav cez symbolickú rovinu postavenú na�metafor�ch, prirov-
naniach, personifik�cii (Klima�aussichtsloser als unsere Matura!;37 #MeToo / 
Mother Earth;38 Jsem tvůj environmentální žal, pozvi mě dál;39 Klimawandel 
leugnen kann tödlich sein;40 „Den poté“ měl být varování, ne návod!41). Iné vy-
povedali o�konkrétnych, dnes pozorovateľných prejavoch klimatických 
zmien a�ďalš�ch problémoch spojených s�ochranou planéty (Uns steht 
bis hier [š�pka k�teplomeru, ktorý je vystrihnutý z�kartónu a�nalepený 
na�transparente];42 100 000 T Plastik pro Jahr in den europäischen Meeren ist 
eindeutig zu viel!43).

Ďalšia skupina hesiel upriamovala pozornosť na�nutnosť okamžite konať 
(Budoucnost začíná dnes;44 „Ta největší hrozba naší planety je víra, že ji zachrání 
někdo jiný.“ Robert Swan;45 The clock is ticking... ;46 Čas na zmenu;47 We must act 
now before it’s too late48).

31 Brno, 12. 5.
32 Brno, 15. 3.
33 To, za�č�m si stoj�m, je to, na�čom stoj�m. Bratislava, 20. 9.
34 Variant: Dycky klima. Oboje: Brno, 15. 3. Slogan odkazuje na�český seri�l �ost! 

(réžia Jan �rušinovský, 2019).
35 Brno, 12. 5.
36 Chceme život! – Viedeň, 5. 4.
37 �l�ma je bezn�dejnejšia ako naša maturita. Dva varianty. Viedeň, 5. 4.
38 Ja tiež / �atka Zem. #�e too (ja tiež) je heslo spojené s�hnut�m bojujúcim 

proti sexu�lnemu obťažovaniu a�sexu�lnemu n�siliu, ktoré vrcholilo v�roku 
2017. Viedeň, 5. 4.

39 Brno, 12. 5.
40 �opieranie klimatických zmien môže spôsobovať smrť. Viedeň, 5. 4. Jedn� sa 

o�alúziu na�varovania pred škodlivosťou fajčenia na�cigaretových krabičk�ch.
41 Brno, 15. 3. Odkazuje na�katastrofický americký film Deň po�tom (The Day 

After Tomorrow, režia Roland Emmerich, 2004).
42 ��me toho potiaľto. Viedeň, 5. 4. 
43 100�000 ton plastu v�európskych moriach je jednoznačne pr�liš veľa! Viedeň, 

5. 4.
44 Brno, 15. 3.
45 Robert Swan je cestovateľ a�dobrodruh. Ako prvý prišiel pešo na�severný aj 

južný pól. Brno, 15. 3.
46 Hodinky tikajú. �odobné: Oink, oink! Your time is up [�roch, kroch, v�š čas 

vypršal; We don´t have time [�em�me čas]; všetky Brno, 15. 3.
47 Brno, 15. 3.
48 �us�me konať teraz, skôr, ako bude neskoro. Viedeň, 5. 4.
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Značn� časť transparentov poskytovala odpoveď na�ot�zku „ako na�to“. 
Jednalo sa o�široký diapazón rôzne zameraných hesiel, ktoré zjednocoval ich 
apelat�vny charakter. Čiastočne mapovali komplexnosť a�štruktúrovanosť 
pr�čin i�dôsledkov klimatickej kr�zy. Túto skupinu hesiel je možné rozdeliť 
na�dve z�kladné podskupiny. �rvú tvorili hesl� imaginat�vne, ktoré mali 
najmä povzbudzujúci význam. Druhé poskytovali (naznačovali) konkrétne 
riešenia či kroky pre jednotlivcov, skupiny i�politických predstaviteľov.

Do�prvej skupiny patria rôzne varianty glob�lne rozš�reného hesla posta-
veného na�predvolebnom slogane bývalého amerického prezidenta Donalda 
Trumpa – Make America great again;49 pričom jednotlivé slov� boli v�hesl�ch 
nahradzované tematickými term�nmi (Make my home cool again50). Ďalšie 
pomocou slovnej hry a�metafory prep�jali problém stúpajúcich hlad�n mor� 
a�oce�nov a�protestných hnut� (Sea levels are rising so are we51). Vyzývali ku 
klimatickej spravodlivosti, okamžitému konaniu a�ochrane/z�chrane Zeme. 
�ričom ľudstvo nebolo v�r�mci narat�vu vn�mané len ako pr�čina zrýchľu-
júcich sa klimatických zmien, ale aj ako ohrozený živoč�šny druh (Climate 
Justice now or never;52 Smrt globálnímu oteplování;53 Nicht Warten, jetzt handeln;54 
Wake up humans you’re endangered too55). �rotestujúci na�dokumentovaných 
transparentoch požadovali zmenu systému (For climate change we need a system 
change56). O�tom, aký systém m� byť zmenený, nevypovedali konkrétne, no 
ozrejmenie priniesli iné hesl� a�n�pisy. �nohé sa kriticky vyjadrovali ku kapi-
talizmu a�s�n�m úzko prepojenému energetickému priemyslu (Klimaschutz statt 
Kapitalismus57), nadprodukcii a�konzumnému spôsobu života (viď pr�klady 
nižšie). �o v�zia nového systému nebola prezentovan�.58

Druh� skupina hesiel ponúkla konkrétne možnosti, ktoré môže vo svo-
jom živote začať zav�dzať každý jednotlivec. Jednalo sa o�výzvy k�šetreniu 

49 Urob Ameriku opäť úžasnou! Varianty: Make Earth great again [Urob Zem 
opäť úžasnou], Brno, 15. 3.; Make Earth cool again [Urob Zem opäť chladnou/
trendy], Brno, 12. 5.; Let’s make World Greta again [�oď urobiť svet opäť Gréta/
veľkým], Brno, 3. 5.

50 Urob môj domov opäť chladným. Viedeň, 5. 4.
51 Hladina mora stúpa, tak aj my. Brno, 15. 3. Varianty: Rise your voice, not the sea 

level [�ozdvihni hlas, nie hladinu mor�], Brno 15. 3.; Hladina moře se zvedá, my 
taky! Brno, 12. 5.

52 �limatick� spravodlivosť, teraz alebo nikdy. Viedeň, 5. 4.
53 Brno, 15. 3.
54 �ie čakanie, začať konať. Viedeň, 5. 4. 
55 Zobuďte sa ľudia, ste ohrozen� tiež. Viedeň, 5. 4.
56 �re zmenu kl�my potrebujeme zmeniť systém. Bratislava, 20. 9.
57 Ochrana kl�my namiesto kapitalizmu. Viedeň, 5. 4.
58 Oproti ���, prefigurat�vne hnutia v�r�mci svojej činnosti ukazujú konkrétne 

spôsoby organizovania sa, spolupr�ce, produkcie etc. V�českom prostred� je 
pr�kladom takéhoto pr�stupu združenie Limity jsme my.
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vody a�elektriny, k�recykl�cii odpadov, zn�ženiu osobnej spotreby tovarov 
(Přes přikázání boha konzumu, navzdory svodům mistrů reklamy: Snižujme 
každý svoji spotřebu. Stop zbytečnému plýtvání59), k�minimalizovaniu tvorby 
odpadov na�osobnej úrovni (Nepoužívejte jednorázový plasty, fosilní paliva/
palmový olej, neplýtvejte vodou/elektřinou, třiďte odpad60), prechodu na�veg�n-
sku stravu (Vegan sein schützt das Klima61), upusteniu od�využ�vania leteckej 
dopravy a�výmenu auta za�bicykel pri preprave v�meste (Am Boden bleiben 
[preškrtnuté lietadlo v�kruhu]62). Viackr�t sa objavila výzva k�pozeraniu 
konkrétnych dokument�rnych filmov ako možnosti vzdel�vania sa v�prob-
lematike ochrany planéty (Watch: Earthlings, Dominion, What the health, 
Cowspiracy, Seaspiracy).63

Okrem osobnej úrovne upozorňovali autori a�autorky transparentov aj 
na�konkrétne opatrenia, ktoré sú v�kompetencii vl�d,64 alebo sú možné na�regi-
on�lnej úrovni. Jednalo sa o�zastavenie ťažby fos�lnych pal�v (Keep the Oil in the 
Soil65), prechod na�zelenú energiu [papierové makety veterných elektr�rn�66], 
dôraz na�emisné dane (Emission besteuern67), obmedzenie moci korpor�tnych 
spoločnost� (Klimagerechtigkeit statt Konzernmacht!68), ustúpenie od�plošného 
pestovania repky olejnej (Nechceme řepku69), podpora ochrany lesov a�výsadby 
stromov (Nechajme prírode priestor. 5 % územia [lesov, pozn. autorky] bez zása�
hov70), z�kaz jednorazových plastov, výstavbu cyklo-infraštruktúry (Cyklopa�
tření / žádná [kresba auta] v centru!71), lepšiu ochranu zvierat (Killing animals 
is killing the planet72) a�oce�nov (Don’t make me eat plastic! [kresba velryby]73). 

��pisy a�hesl� vzťahujúce sa k�pr�tomnosti niekedy explicitne, no častejšie 
implicitne ukazovali, čo by malo ostať v�minulosti, ak chceme zlepšiť bu-
dúcnosť. �r�ve súčasnosť je v�narat�ve konštruovan� ako kľúčový moment. 
To, ako sa v�nej ľudstvo i�jednotlivec zachovajú, môže ovplyvniť budúcnosť. 

59 Brno, 12. 5.
60 Brno, 12. 5.
61 Byť veg�nom chr�ni kl�mu. Viedeň, 5. 4.
62 Zostaňte na�zemi. Viedeň, 5. 4.
63 �ozri si: Earthlings, Dominion, What the health, Cowspiracy, Seaspiracy. 

Viedeň, 5. 4.
64 �a�viedenskom proteste boli politici a�političky priamo oslovovan� výraznejšie 

viac ako v�ostatných mest�ch zahrnutých do�výskumu.
65 �echajte ropu v�zemi. Viedeň, 5. 4.
66 Viedeň, 5. 4.
67 Emisné dane. Viedeň, 5. 4.
68 �limatick� spravodlivosť namiesto moci koncernov. Viedeň, 5. 4.
69 Brno, 12. 5.
70 Bratislava, 24. 5.
71 Brno, 12. 5.
72 Viedeň, 5. 4.
73 �enúť ma jesť plast. Viedeň, 5. 4.
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Budúcnosť

�r�ve mot�v vzťahovania sa k�budúcnosti je z�kladným pilierom hnutia 
���. Vidina neistej a�neblahej budúcnosti podložen� vedeckým výskumom 
a�podporovan� nečinnosťou moci predstavovala ústredný kumulačný bod 
narat�vu. �asledujúca časť textu predstavuje n�pisy a�hesl�, ktoré sa k�bu-
dúcnosti vzťahovali priamo.

Časť z�nich poskytovala priestor širokej�imagin�cii a�interpret�cii (For 
future;74 Green Future;75 Whose future / Our future;76 One planet / one people / 
one future;77 Save environment / save future78). Len niektoré za�pomoci rôz-
nych liter�rnych trópov upresňovali, ak� budúcnosť planétu čak� (Po nás 
ať přijde potopa!;79 March now or swim later;80 Nechceme je znát jen z pohádky 
[obr�zky rozpr�vkových postavičiek Čmelda a�Brumda];81 Lieber Zukunft 

74 Brno, 15. 3. a�3. 5.
75 Brno, 15. 3.
76 Brno, 15. 3.
77 Brno, 15. 3.
78 Brno, 15. 3.
79 Brno, 15. 3.
80 �rotestovať teraz, alebo potom pl�vať. Viedeň, 5. 4.
81 Brno, 12. 5. Odkazuje na�československý/český detský b�bkový seri�l Příběhy 

včelích medvídků (réžia Ivo Houf, Libuše �outn�, 1984–1994).

Obr. 3   Spoločn� výroba transparentov zorganizovan� lok�lnou bunkou ���. 
�oto: autorka, Brno, 14. 3. 2019.
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ohne Matura als Matura ohne Zukunft82). Iné upozorňovali na�re�lie súčas-
nej spoločnosti, ktoré podmieňujú kvalitu budúcnosti (Touhou po pohodlí 
zabíjíme budoucnost;83 Budoucnost bez uhlí84).

�ajvýraznejš�m mot�vom hovorenia o�budúcnosti bola opäť medzigene-
račn� perspekt�va. Tentoraz sa však nevzťahovala k�minulým gener�ci�m, 
ale hovorila o�osude súčasných mladých a�gener�ci�, ktoré pr�du (Our parents 
will die of old age. Our children will die of climate changes;85 No one will blame 
you for global warming except your children!;86 Chci dál žít! Chci lepší ekologii;87 
Myslete na nás [detské p�smo];88 Tohle nepočká, až vyrostu;89 Ich streike für 
meine Enkelkinder und bin nicht einmal 15;90 Schützt das Klima – Schützt unsere 
Zukunft – Schützt uns91).

Volanie po�lepšej budúcnosti malo vo väčšine pr�padov pochmúrny 
podtón naliehavosti, obavy, neistoty. �očas výskumu bol zaznamenaný 
len jeden transparent reflektujúci tému klimatických zmien a�protestné 
hnutie s�n�dejou. �iesol cit�t od�rakúskeho maliara, soch�ra a�architekta 
�riedensreicha Hundertwassera (1928–2000), ktorý sa venoval aj ekológii: 
When we dream alone it is only a dream, but when many dream together it is the 
beginning of a new reality.92 

Rovina budúcnosti sa objavovala aj vo vizu�lnej zložke transparentov. 
Časté bolo d�vanie do�kontrastu stavu pr�rody/Zeme, v�akom sa nach�dza, 
s�vidinou, ak� bude v�budúcnosti, ak nepr�de zmena ľudského spr�vania 
(polovica zemegule zelen� a�modr�, polovica hned� a�horiaca, zastavan� 
tov�rňami). Objavoval sa aj mot�v Zeme ako cifern�ka hod�n, ktorých ru-
čičky ukazovali čas o�päť minút dvan�sť (obr. 4). �ot�v zn�my z�obdobia 
studenej vojny, počas ktorej symbolizoval celosvetovú jadrovú hrozbu, 
bol vedome, či nevedome prevzatý do�nových súvislost� a�reprezentoval 
akútnosť problémov vyplývajúcich z�klimatickej kr�zy. 

82 Radšej budúcnosť bez maturity, ako maturita bez budúcnosti. Viedeň, 5. 4.
83 �a�druhej strane transparentu: Chvalme bož� jména a�země bude prosperovat. 

Brno, 15. 3.
84 Brno, 12. 5.
85 �aši rodičia umrú na�starobu. �aše deti zomrú na�klimatickú kr�zu. Bratislava, 

20. 9.
86 �ikto v�s nebude obviňovať z�glob�lneho otepľovania, iba vaše deti. Brno, 

15. 3.
87 Brno, 15. 3.
88 Brno, 15. 3.
89 Brno, 12. 5.
90 Štrajkujem za�svoje dieťa a�nie je mi ani 15. Viedeň, 5. 4.
91 Chr�ňte kl�mu, chr�ňte našu budúcnosť, chr�ňte n�s. Viedeň, 5. 4. 
92 �eď sn�vame sami, je to len sen. Ale keď sn�vame spoločne, je to začiatok 

novej reality. �riedensreich Hundertwasser. Viedeň, 5. 4.
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Obr. 4   Aj dinosaury si mysleli, že majú čas. Variant jedného z�glob�lne 
rozš�rených hesiel. Doplnený o�mot�vy plynutia času a�premeny Zeme pod 
vplyvom klimatických zmien. �oto: autorka, Viedeň, 5. 4. 2019.

Obr. 5   Boj�m sa! Vyjadrenie 
súčasného pocitu z� vidiny 
budúcnosti. �oto: autorka, 
Bratislava, 20. 9. 2019. 
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Zhrnutie	a záver

�a�z�klade analyzovaných transparentov vytvorených účastn�kmi a�účast-
n�čkami vybraných demonštr�ci� organizovaných lok�lnymi bunkami 
Fridays for Future je možné identifikovať os narat�vu hnutia zodpovedajúcu 
line�rnemu vn�maniu času a�kauzalite, ktoré sú typické pre euroatlantické 
kultúrne prostredie (�ersoon – van Est 2000: 7–8). Vn�manie časovosti 
a�poz�cia, do�ktorej sa ml�dež štylizuje, predstavujú z�kladné interpretač-
né r�mce (Dundes 1966) kvalitat�vnej obsahovej analýzy hesiel a�n�pisov 
na�transparentoch. Širšie kontexty protestov a�spoločenskej situ�cie po-
skytujú hlbšie pochopenie tvorby a�miesta narat�vu.

�a�časové roviny bolo pri analýze nahliadané z�dvoch perspekt�v. Cieľom 
prvej bolo pochopiť miesto jednotlivých rov�n v�narat�ve demonštrujúcich, 
ako s�nimi bolo pracované, ako jednotlivé roviny vz�jomne interagujú a�ako 
v�nich demonštrujúci vn�majú seba samých. Druh� perspekt�va je zameran� 
na�to, ako sú tieto vzťahy konštruované a�demonštrované na�úrovni obsahu 
analyzovaných transparentov. 

�ri analýze bude ako prvej venovan� pozornosť pr�tomnosti, pretože 
t� je východiskovým bodom konštruovania a�rekonštruovania minulosti 
i�budúcnosti (Bryant – �night 2019; Appadurai 2013; Bourdieu 2010; 
Assmann – Czaplicka 1995; Wallman 1992). Z�poz�cie prvej analytickej 
perspekt�vy je pr�tomnosť vn�man� v�prvom rade ako kritický či zlomový 
moment. Bryant a��night hovoria o�„prahoch očak�vania“ (thresholds of 
anticipation), ktoré na�jednej strane implikujú bl�zkosť budúcnosti a�z�roveň 
smerom k�nej vykračujú. �r�ve apokalyptické videnia (medzi aké patr� aj 
budúcnosť konštruovan� v�narat�ve hnutia ���) uk�žkovo reprezentujú 
takéto ch�panie pr�tomnosti, pretože anticipujú deštrukciu sveta, ako ho 
pozn�me, a�jeho radik�lnu zmenu v�bl�zkej budúcnosti (Bryant – �night 
2019: 35–36).

Toto vykračovanie z�pr�tomnosti smerom do�budúcnosti sa z�druhej 
analytickej perspekt�vy v�hesl�ch a�n�pisoch ukazuje v�apeli na�okamžitú 
potrebu konať na�celosvetovej, n�rodnej i�individu�lnej úrovni. Autori 
a�autorky transparentov identifikovali niekoľko tém/problémov, ktoré sú 
z�glob�lneho i�lok�lneho kontextu dôležité, a�z�roveň je možné a�potrebné 
ich zmeniť (prechod na�veg�nsku stravu, menšia spotreba, ochrana lesov, 
zastavenie ťažby uhlia). 

�arat�vy protestných hnut� vytv�rajú dynamickú interakciu medzi vn�-
man�m minulosti a�pr�tomnosti (�reiswirth 2000: 303), čo je badateľné 
i�v�analyzovanom materi�li. �inulosť je zo súčasnej poz�cie ch�pan� ako 
pr�čina aktu�lneho stavu planéty. �ajsilnejšie sa tento mot�v objavuje 
v�podobe výčitiek smerujúcich k�minulým gener�ci�m, ktoré napriek dl-
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hodobému upozorňovaniu na�potrebu ochrany planéty zo strany vedeckej 
i�aktivistickej komunity ďalej uprednostňovali ekonomické a�hospod�rske 
z�ujmy. V�narat�ve ��� sa tak d�vajú do�popredia dejiny hospod�rske 
a�ekonomické pred tými politickými. „Veľké dejiny“ sa v�narat�ve objavo-
vali minim�lne (nežn� revolúcia), lok�lne (Česk� a�Slovensk� republika) 
a�na�symbolickej úrovni ako úspech, ktorý je možné zopakovať i�v�pr�pade 
protestov ���. Ot�zne je využitie glob�lne rozš�renej parémie „o�päť minút 
dvan�sť“, ktor� je vo svetových�dejin�ch druhej polovice 20. storočia úzko 
prepojen� so studenou vojnou a�hrozbou jadrových útokov. Z�realizované-
ho výskumu nie je možné určiť, či sa jedn� o�vedomé prirovnanie minulej 
a�súčasnej kritickej situ�cie. V�každom pr�pade otv�ra použitie parémie 
priestor na�„rozpom�nanie“ starš�ch gener�ci� na�obdobie studenej vojny.

Demonštrujúci vo svojom narat�ve len ojedinele otvorene nadväzovali 
na�minulosť environment�lnych hnut� (spom�nanie a�citovanie aktivistov). 
�evedome však nadväzovali na�ich aktivity a�myšlienky, ktoré rozv�jali 
a�aktualizovali v�kontexte súčasnosti.

��� prin�ša preformulovaný pohľad na�dejiny 20. storočia, ktorý m� 
potenci�l stať sa výraznejšou súčasťou kolekt�vnej pamäti a� identity bu-
dúcich gener�ci�. Súčasn� t�nedžeri a�t�nedžerky sa v�r�mci posúvania ply-
núcej prieluky, ktor� oddeľuje celospoločensky živé, akt�vne spom�nanie 
a�pripom�nanie ned�vnej minulosti (3–4 gener�cie) od�spoločensky menej 
akcentovaných obdob� (Vansina 1985), vzďaľujú od�kľúčových udalost� 
druhej svetovej vojny a�rozdelenia sveta železnou oponou, na�ktorých 
bol postavený povojnový narat�v moderny. Súčasn� mlad� hľadajú svoje 
miesto v�neistom svete ohrozenom klimatickou kr�zou (Eriksen 2021: 220) 
cez interpret�ciu minulosti v�z�vislosti od�vlastnej poz�cie v�pr�tomnosti 
(Assmann – Czaplicka 1995: 130). Či a�ako presne sa takto reinterpreto-
vané dejiny stanú súčasťou kolekt�vnej pamäti súčasnej mladej gener�cie 
a�pr�padne i�tých nasledujúcich, uk�že budúcnosť.

Obraz budúcnosti je na�z�klade dostupných inform�ci�, ich selekcie, 
interpret�cie a�reflektovania súčasného stavu spoločnost� budovaný so 
strachom a�neistotou (Eriksen 2020; 2021). Z�mnohovrstevného a�rôzno-
rodého obrazu budúcnosti (Bryant – �night 2019), ktorý je k�dispoz�cii 
(odmietanie, popieranie a�zľahčovanie klimatickej kr�zy, techno-optimiz-
mus, dystopické až apokalyptické vn�manie), sa narat�v demonštr�ci� najviac 
prikl�ňal k�pesimistickým perspekt�vam. �a�transparentoch protestujúci 
rozv�jali, rozširovali a�prehlbovali vybrané obrazy a�problémy sp�jané 
s�klimatickou kr�zou. Iné, ako napr�klad viera v�technický pokrok, ktorý 
môže priniesť riešenia predpokladaných problémov, neboli na�protestoch 
pr�tomné. �esimistick� v�za budúcnosti sa podmienila času (napr. hesl� Času 
je málo, Budúcnosť začína dnes). Budúcnosť približovali k�hranici spom�na-
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ných prahov očak�van� (Bryant – �night 2019). �odmienenosť prež�vania 
pr�tomnosti pod vplyvom predst�v o�budúcnosti, na�ktorú upozorňujú 
odborn�ci (Bryant – �night 2019; Appadurai 2013; Bourdieu 2010), sa 
uk�zala vo voľbe akt�vne upozorniť na�klimatickú kr�zu formou protestov. 
�onanie a�aktivity sú súčasťou hľadania zmyslu, ako o�ňom p�sal Bourdieu 
(2010), a�miesta mladej gener�cie v�dnešnej spoločnosti, sú spôsobom, ako 
sa vysporiadať s�neistotou, ktorú predstavuje budúcnosť a�ktor� sa prejavuje 
napr�klad environment�lnym žiaľom.

V�kontexte tohto vn�mania bola budúcnosť na�transparentoch vykres-
ľovan� ako prich�dzajúce a�bl�zke ohrozenie, alebo ako niečo, čo sa str�ca 
spolu so „zanikajúcou“ pr�rodou. Tomu zodpovedal výrazný apelat�vny 
charakter hesiel a�n�pisov, sprev�dzaný iróniou, ale aj melanchóliou a�hne-
vom. Emócie boli vyjadrované aj vizu�lne, napr�klad farebnosťou. 

Z�analýzy vyplýva, že kľúčovým mot�vom, ktorý prep�jal všetky tri ča-
sové roviny, bolo medzigeneračné vn�manie. Jeho z�kladom je symbolické 
uchopenie vzťahu rodič–dieťa, pričom už sa nejedn� o�anonymné deti, 
ale „my=deti“, ktoré „vy=rodičia/dospel�“ vid�te denne doma, v�školských 
laviciach, na�ihrisk�ch, v�parkoch a�aj�na�n�mestiach počas demonštr�ci�. 
�a�z�klade generačného vzťahu a�obrazu rodič–dieťa sú budované sym-
bolické poz�cie, ktoré sú v�narat�ve prip�sané jednotlivým gener�ci�m. Tie 
sú vyabstrahované zo soci�lnych rol� a�kultúrnych predst�v vzťahu rodič–
dieťa, dospel�–ml�dež/deti. �redošlé gener�cie sú identifikované ako tie, 
ktoré nezačali včas počúvať vedcov a�vedkyne či environment�lne hnutia 
a�nechali situ�ciu prer�sť do�aktu�lneho stavu (poz�cia vinn�ka). Z�roveň 
sú identifikovan� ako t�, ktor� v�súčasnosti disponujú (politickou) mocou 
zabezpečiť potrebné zmeny, a�je na�nich apelované, aby to urobili „pre 
budúcnosť svojich det�“. �lad� sa oproti tomu vn�majú ako t�, ktor� touto 
mocou nedisponujú, ale na�rozdiel od�súčasných dospelých poc�tia podľa 
prognóz dopady klimatickej kr�zy už počas svojho života. Ako uv�dza 
Czarniawska, pr�ve poz�cia v�narat�ve poskytuje pochopenie soci�lneho 
jednania (Czarniawska 2004: 11). �odobne ako v�pr�pade n�rodných mýtov 
a�kolekt�vnej pamäti i�utv�rajúci sa narat�v dnešnej ml�deže využ�va mot�v 
spoločného osudu a�stavia sa do�poz�cie obete (�ubišov� 2014: 106–107). 
�arat�v ��� ale zbavuje poz�ciu obete svojej heroickosti, ktor� je typick� 
pre n�rodnú perspekt�vu. V�pr�tomnosti a�s�vidinou budúcnosti identifi-
kujú mlad� ľudia ako nevinnú a�bezbrannú obeť seba samých a�nasledu-
júce gener�cie. Rovnako ako v�kontexte pamäti, tak aj�v�tomto pr�pade sa 
poz�cia obete podieľa na�tvorbe identity a�podpore solidarity (�ubišov� 
2014: 106–107).

Vymedzen�m sa na�z�klade gener�cie a�poz�cie vinn�k – obeť apeluje 
hnutie na�dospelých cez atribúty sp�jané s�rodičovstvom a�ich emoci-
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on�lnym potenci�lom (výchova budúcich gener�ci�, dôraz na�vzdela-
nie, zodpovednosť, starostlivosť, zabezpečenie domova, zdravia, kvalit-
ných životných podmienok, bezpečia, istoty – tzn. budúcnosti). �riamo 
na�transparentoch boli k�apelu často využ�vané paradoxy a�kontrasty, ktoré 
protestujúci dav identifikoval medzi kultúrne konštruovaným obrazom 
soci�lnych rol�, generačných vzťahov, proklam�ciami zodpovedných do-
spelých a�mocných a�medzi realitou, ako ju interpretujú mlad� zo svojej 
poz�cie „det�“. �ozornosť teda upriamovali na�rozpor medzi soci�lnou 
normou a�soci�lnou praxou.

Ďalšia rovina vytv�rania vzťahu medzi minulosťou, pr�tomnosťou a�bu-
dúcnosťou stavala na�obraze pr�rody a�metafore planéty Zem ako domu/
domova (v�nadväznosti na�jeden z�prvých medi�lne úspešných prejavov  
G. Thunberg [Thunberg 2019]), ktor� sa stala pilierom narat�vu (viac Gadi-
ner – Smith Ochoa – Yildiz 2019). V�menšej miere sa objavilo ust�lenejšie 
prirovnanie �atka Zem. �omocou nich sa d�val do�popredia osud celej 
planéty, na�ktorom z�vis� i�budúcnosť druhu homo sapiens sapiens. Časovosť 
bola viditeľn� aj v�pr�pade vizu�lnych obsahov, ktoré zobrazovali planétu 
Zem „pred tým“ a�„po�tom“.

Je potrebné upozorniť na�to, že n�pisy na�transparentoch nevysvetľova-
li a�nepokrývali širokú šk�lu problémov, ktoré sú sp�jané s�klimatickou 
kr�zou. �rotestujúci pracovali s�vybranými témami (rozt�panie ľadovcov, 
stúpanie hlad�n mora, znečistenie plastami, ničenie lesných porastov, otep- 
ľovanie atmosféry, fos�lne paliv�, vymieranie druhov), pričom iné témy sa 
neobjavovali, alebo boli margin�lne (potravinov� kr�za, dostupnosť�pitnej 
vody, vplyv zmeny kl�my na�poľnohospod�rstvo, environment�lna migr�cia 
etc.). Selekt�vnosť, jednoduchosť, emocion�lnosť, ktoré boli uplatňované, 
sú vlastnosťami všetkých politických narat�vov (Gadiner – Smith Ochoa – 
Yildiz 2019). �reto boli témy, ktoré vyžadujú komplikovanejšie vysvetlenie, 
z�narat�vu vylúčené, alebo zastúpené margin�lne, napriek tomu, že sa jedn� 
o�problémy, ktoré pociťujú v�mnohých afrických a��zijských krajin�ch už 
dnes (Ionesco – �okhnacheva – Gemenne 2017). Dôvodom, prečo sa tieto 
témy nedostali do�stredoeurópskeho prostredia, môže byť pr�ve fakt, že sa 
života v�Rakúsku, Českej republike a�na�Slovensku týkajú (zatiaľ) nepria-
mo. Alebo nevykazovali požadovaný estetický potenci�l, ako napr�klad 
prepojenie stúpajúcich hlad�n mora a�búriaceho sa davu (Hladina moře se 
zvedá, my taky!).

Hlavný glob�lne rozš�rený narat�v hnutia bol zasadený do�lok�lneho 
kontextu rôznym spôsobom a�bol prispôsobený pre dom�ce prostredie. 
Toto prispôsobovanie odr�ža dopad glob�lnych javov, tém a�problémov, 
ktoré sa podľa Eriksena a�ďalš�ch odborn�kov v�z�vislosti od�lok�lnych 
charakterist�k l�šia naprieč krajinami (Eriksen 2020: 37–40). V�Českej 
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a�Slovenskej republike sa jednalo napr�klad o�vzťahovanie sa k�nežnej 
revolúcii, ale i�využ�vanie odkazov na�dom�cu popul�rnu kultúru (Dycky 
Země), upozorňovanie na�dom�ce problémy ochrany pr�rody a�krajiny 
(extenz�vne hospod�rstvo, ťažba uhlia, ťažba dreva v�n�rodných par-
koch), či oslovovanie konkrétnych politikov a�političiek na�viedenskej 
demonštr�cii.

Hnutie Fridays for Future malo významný glob�lny dosah. Jeho aktivity 
v�podobe protestov boli prerušené celosvetovou pandémiou COVID-19. 
�resunuli sa do�online prostredia a�pr�ležitostne sa vracali späť do�ul�c 
(napr�klad na�jeseň 2021 a�v�spojitosti s�klimatickým summitom v�Glas-
gowe). Je ťažké odhadovať, akým spôsobom sa bude upozorňovanie 
na�klimatickú kr�zu zo strany mladých uberať ďalej. V�každom pr�pade 
sa davom na�n�mestiach podarilo tému zviditeľniť, dostať do�pozornosti 
médi�, upútať pozornosť politikov a�političiek, ktor� sa k�nej začali ak-
t�vne (súhlasne, nesúhlasne či zdržanlivo) vyjadrovať. Silný emocion�lny 
potenci�l, ktorý je pri téme pr�tomný, a�etablovanie témy v�spoločnosti 
predstavujú možnosť tvoriť z�klad generačnej identity. �limatick� kr�za 
predstavuje aktu�lne živú a�silnú tému, no z�poz�cie humanitných vied je 
ťažké predv�dať, ako sa téma ust�li, modifikuje a�aké podoby a�významy 
z�ska v�priebehu času. Hnutie ��� uk�zalo, že téma dok�že osloviť široké 
masy, ktoré i�cez osvojenie si témy klimatickej kr�zy a�účasti na�protestoch 
konštruujú svoje vn�manie minulosti, pr�tomnosti, budúcnosti i�svoje 
miesto v�meniacom sa svete. 

Ako upozorňuje Eriksen, je potrebné pýtať sa aj na�dopady tejto skú-
senosti smerom do�budúcnosti – bude skúsenosť s�hnut�m a�pr�tomnosť 
ohrozenia viesť dnešných protestujúcich k�zmene politickej praxe v�dospe-
losti? (Eriksen 2021: 220–221). Z�roveň je otvoren� ot�zka, ako sa téma 
klimatických zmien premietne do�tvorby identity, ktor� zohr�va svoju 
úlohu v�čase protestov. Uchov� sa aj ako jednotiaci prvok dnešnej mladej 
gener�cie aj v�budúcnosti?

��pisy na�transparentoch predstavujú špecifickú časť tohto procesu, 
ukazujú, ako je téma klimatickej kr�zy a�ochrany planéty prij�man�, inter-
pretovan� a�re-interpretovan� z�poz�cie zdola, ako sa okolo problematiky 
tvoria obsahy slovesného charakteru, ktoré sa spätne podieľajú na�po-
silňovan� povedom� o�problematike a�formulujú predstavy o�minulosti, 
pr�tomnosti a�budúcnosti. 

Duben 2022
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