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Nobelistovi zlomila kariéru nevinná poznámka na adresu žen

Zdravý rozum v ilegalitě
Dlouhá bitva o rovnost
žen a mužů se mění
v bitvu o zdravý rozum.
Profesor TIM HUNT (72)
přišel o místo jen proto,
že vtipkoval o rizicích
společné práce žen
a mužů.

střel k mediálnímu honu. Takový
sexismus je prý nepřípustný, vědkyně si ze „zabedněného“ kolegy
dělaly na sociálních sítích legraci.
Komentátorka listu The Guardian
pak označila výrok za vědeckou
verzi obviňování znásilněných
žen, že si za své potíže mohou
samy, neboť provokují násilníky
krátkými sukněmi… Profesorovi
nepomohlo ani pokání s omluvou.

TEN TRAGIKOMICKÝ PŘÍBĚH
si zapamatujme. Oblétl planetu a může se kdykoli zopakovat.
Uznávaný vědec na uzavřené konferenci v žertu plácl větu, jež rozpoutala bouři: Když muži a ženy
pracují v jedné laborce, „zamilujete
se do nich, ony se zamilují do vás,
a když je kritizujete, tak brečí“.
K breku ta story opravdu je. Stačilo, že jedna novinářka vynesla
profesorovu nevinnou poznámku
na Twitter, což byl startovní vý-

MLČ, NEBO PŮJDEŠ SPÁT
Nic proti kritice a posměchu. Ale
veřejná hysterie zlomila profesorovu celoživotní kariéru. Sir Tim,
nositel Nobelovy ceny za fyziologii
a lékařství, byl donucen rezignovat
na post čestného profesora University College London, rozloučila
se s ním i Evropská vědecká rada
a Královská společnost Británie.
Zastání kolegyň vědkyň, že se profesor nikdy nedopustil ani stopečky nekorektnosti, bylo marné.

Profesor je letitý muž a evidentně jen nesprávně vyhodnotil
tuze korektní dobu. Podobně kdysi
vtipkovali i u nás jeho vrstevníci, prezidentští kandidáti Zeman
a Schwarzenberg. První z nich
v kampani žertoval o znásilnění coby evoluční výhodě zemanů
oproti knížatům, druhý o náhrdelnících, které dostávají ženy
za sex. Také to byly pitomé vtípky
a také to ve veřejné diskusi schytali. Ale tím aférka – rozumně –
skončila.
Výraz „sexismus“ řadě příslušníků jejich (a nejen jejich) generace připadá umělý. Vtipy o ženách
a mužích jsou přece běžnou výbavou vzájemného popichování obou
pohlaví. Připravit kvůli tomu kohokoli o místo je znakem šílenství
moderní civilizace. Svatá gender
válka oběti nepočítá. Planoucí bojovníci a bojovnice v ní ztrácejí
smysl pro humor i nadhled. Jako

TIM HUNT v roce 2001, kdy získal
Nobelovu cenu

by nestačilo profesorovo celoplanetární znectění, musel být obětován. Ustrašená reakce akademiků
je varovná.
Neurologové z Chicaga nedávno
popsali metodu, jak lze manipulací
myšlení v průběhu spánku vytěsnit nevědomé rasistické a sexistické předsudky. Nezbývá než se
modlit, aby se „spánková terapie“
jednou neordinovala jako trest
za nekorektní šoufky.

