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EVROPA PÃ•CHÃ• SEBEVRAÅ½DU?
PondÄ›lÃ-, 06 duben 2015

Dovolím si knihu T. Sarrazina: NÄ›mecko páchá sebevraÅ¾du, zobecnit na celou Evropu. NejvÄ›t&scaron;ím ohroÅ¾ením
EvropanÅ¯ není vnÄ›j&scaron;í nepÅ™ítel, ale oni sami. Sarrazin dodává celou knihu statistik z NÄ›mecka a v&scaron;echny
argumenty nejenom proti pÅ™istÄ›hovalectví a islámu, ale i proti chování samotných EvropanÅ¯. Na základÄ› jeho knihy je
moÅ¾no dokázat, kam aÅ¾ se dostaly ideály západní civilizace.

Autor podává svÄ›dectví o tom, o Ä•em jsem uÅ¾ psal v r. 2003 ve své knize ObÄ•anská obroda (bohuÅ¾el bez pÅ™esných
analýz a spousty grafÅ¯), které má k disposici on. Tenkrát mi bylo vyÄ•ítáno, Å¾e nemám dÅ¯kazy ke svým názorÅ¯m. Dnes
bych je mohl pÅ™edloÅ¾it na základÄ› Sarrazinových výzkumÅ¯. BohuÅ¾el, dÅ¯kazy o nÄ›jakém zhoubném jevu existují, aÅ¾
masivnÄ› pÅ¯sobí. Ale to uÅ¾ také bývá pozdÄ›&hellip;
Sarazin vidí problematiku demografického vývoje v tÄ›chto bodech:
1/ PÅ™esun lidí z kategorie produktivního vÄ›ku do kategorie za hranicí tohoto vÄ›ku 2/ Stárnutí výdÄ›leÄ•nÄ› Ä•inného obyvate
3/ Úbytek obyvatelstva od generace ke generaci. Za tÅ™i generace poklesne o 75% 4/ Rozdílná plodnost vzdÄ›laných a
nevzdÄ›laných. ÚÄ•inky se projeví na celkovém &bdquo;blbnutí&ldquo;. 5/ VzrÅ¯stající podíl obyvatelstva s muslimským migraÄ
pozadím, které se straní vzdÄ›lání a
zaÄ•lenÄ›ní do spoleÄ•nosti. Nejsem sociolog jako on, neÅ™e&scaron;ím vÄ›ci jako on - sociálními, legislativními a politic
opatÅ™eními. OpatÅ™ení si musí lidé zvolit sami - podle svých moÅ¾ností v místÄ› a dobÄ›, kde a kdy Å¾ijí. V krizi je celé
modernistické paradigma, materiální rozvoj a hodnotový systém Å¾ivota. PÅ™esto chci zdÅ¯raznit, Å¾e v úpadku nejsou
základní hodnoty evropské civilizace: svoboda, demokracie a lidská práva, ale jejich modernistické deriváty, jakési
pÅ™ebujelé nadstavby, zpÅ¯sobené spoleÄ•enskými jevy. &bdquo;OdlouÄ•ení&ldquo; - základní fenomén doby, znamená
izolaci a asertivitu lidských jednotlivcÅ¯ a úpadek kolektivních hodnot: vÄ›rnosti, loajality, sounáleÅ¾itosti, úcty atd. OdlouÄ•ení
deformuje hodnoty, a hlavnÄ› blokuje uvÄ›domÄ›ní krize a pravdivé vysvÄ›tlení skuteÄ•ností. Ve vývoji spoleÄ•nosti byl pÅ™ekr
jistý bod, který nazývám &bdquo;bod nepÅ™irozenosti&ldquo;, tedy moment, kdy Å¾ivot se odlouÄ•il od pÅ™irozených postupÅ
TÅ™eba umÄ›lé Å™ízení plodnosti (antikoncepce, bÄ›Å¾nÄ› pÅ™ístupné potraty) ovlivnilo zakládání rodin. Zásahy do pÅ™írod
nemusím vysvÄ›tlovat. Sociální zabezpeÄ•ení rozvrátilo pÅ™írodní výbÄ›r, podpoÅ™ilo &bdquo; práce neschopné&ldquo; rodit
dÄ›tí, neÅ¾ mají pracující.
Zde bych seÅ™adil nÄ›které hodnoty západní civilizace, které se deformovaly: 1/ Svoboda
&bdquo;pový&scaron;ila&ldquo; na svévoli jednotlivce, zamÄ›Å™enou proti jiným jednotlivcÅ¯m a proti spoleÄ•nosti. Jediným
cílem jsou peníze; pÅ™estal se sledovat skuteÄ•ný cíl práce (dÅ¯kazem je korupce ve veÅ™ejných sluÅ¾bách, výroba nekvalitn
potravin, sniÅ¾ování Å¾ivotnosti výrobkÅ¯ atd.). 2/ ObÄ•anská rovnost se deformovala do bezpodmíneÄ•né rovnosti muÅ¾e a
Å¾eny, sexuálních orientací, ras, kultur. Rovnost se pÅ™emÄ›nila v relativizaci hodnot a lidského chování. A hrÅ¯za zodpovÄ›dný pracující Ä•lovÄ›k má stejnou hodnotu jako pÅ™íÅ¾ivník. 3/ Demokracie nefunguje, protoÅ¾e lidé se neshodno
se, nejsou schopni spoleÄ•nÄ› pracovat ve stranách na programech a nezi&scaron;tnÄ› se angaÅ¾ovat, od ostatních chtÄ›jí víc
neÅ¾ od sebe. Dav sebestÅ™edných individualistÅ¯ se shodne pouze na jednoduchých záporných cílech (dÄ›kujeme odejdÄ›te
odstoupení vlády, prezidenta apod.). 4/ Individualismus se deformoval na &bdquo;odlouÄ•ení&ldquo; lidí, coÅ¾ znamená
ztrátu obÄ•anské sounáleÅ¾itosti, neustálé soudní spory a hou&scaron;Å¥ nepÅ™ehledných zákonÅ¯. Funguje pouze soutÄ›Å¾
Å™ízená ziskem, která se promítá do v&scaron;eho, vÄ•etnÄ› politiky, úÅ™adÅ¯, veÅ™ejných funkcí atd. 5/ Tolerance se prom
v ustupování zlu - vÄ•etnÄ› pÅ™íÅ¾ivnictví a akceptování expanze násilnických etnik. 6/ Emancipace Å¾eny témÄ›Å™ promÄ
mateÅ™ství v nepotÅ™ebnou zátÄ›Å¾, pÅ™ekáÅ¾ející v kariéÅ™e a hédonickém Å¾ivotÄ›. 7/ VzdÄ›lání lidu skonÄ•ilo deva
samotného obsahu vzdÄ›lání. Stalo se pouze nástrojem k dosaÅ¾ení osobního úspÄ›chu, nikoliv ke kultivaci Ä•lovÄ›ka jako
spoleÄ•enského tvora. Dlouhodobé studování zbyteÄ•nÄ› opoÅ¾Ä•uje nástup do zamÄ›stnání, nutný k zaloÅ¾ení rodiny. 8/
Materiální zabezpeÄ•ení a snaha o lidskou radost skonÄ•ily konzumismem a hédonismem, které jsou pÅ™ednÄ›j&scaron;í neÅ¾
pÅ™irozené principy Å¾ivota &ndash; rodina, spoleÄ•nost, sounáleÅ¾itost atd. 9/ Materiální rozvoj nekoneÄ•nÄ› expanduje,
materiálnÄ› bohatý Å¾ivot vytváÅ™í zbyteÄ•né vyÄ•erpávání zdrojÅ¯ a zneÄ•i&scaron;tÄ›ní Å¾ivotního prostÅ™edí 10/ VyspÄ
zdravotnictví zachraÅˆuje i dÄ›ti, které Ä•eká zcela pÅ™edvídatelnÄ› nekvalitní Å¾ivot, a pÅ™edstavují zátÄ›Å¾ spoleÄ•nosti. D
zcela zbyteÄ•nÄ› nepÅ™irozenými zpÅ¯soby. A na druhou stranu plodnost se sniÅ¾uje nepÅ™irozenými zásahy. 11/ Psychick
manipulace reklam a politických propagací zneÄ•i&scaron;Å¥uje ideové prostÅ™edí, zabraÅˆuje reálnému my&scaron;lení a
blokuje hledání pravdy, nutné ke správným Å¾ivotním rozhodnutím. VÄ›t&scaron;ina lidí je zmanipulovaná a nepouÅ¾ívá svÅ¯j
úsudek. Jsou poté obÄ›tí tÄ›ch, kteÅ™í propagace vytváÅ™ejí, cítí se témÄ›Å™ neustále podvedeni, ztrácí Å¾ivotní elán a hod
12/ NekoneÄ•ný rÅ¯st technologií pÅ™ivedl Ä•lovÄ›ka k nepÅ™irozenému Å¾ivotu bez práce a tím k psychosomatické degradac
ztrátÄ› dÅ¯stojnosti a nezávislosti.
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Dokonce se dá pÅ™edpokládat, Å¾e existuje silnÄ› mocensky podporovaná snaha zhoubnou nástavbu maximalizovat a
vytvoÅ™it tak pÅ™edpoklady pro nástup totality. Hlavní je ov&scaron;em snaha ve&scaron;keré oponenty marginalizovat,
diskreditovat a likvidovat. Pro tuto snahu mluví alespoÅˆ tÄ›chto nÄ›kolik pÅ™ípadÅ¯:

- Å½oldnéÅ™ská armáda uÅ¾ slouÅ¾í jen za peníze a tím se znemoÅ¾Åˆuje ovlivnÄ›ní ideály spoleÄ•nosti.
- Je podporován rozklad demokracie podle bodu 3.
- VytváÅ™ení obrazu nepÅ™ítele vnitÅ™ního &ndash; to nejsou komunisté, ale nacionalisté a prý rasisté. NÄ›kdy se propagand
vytváÅ™í i vnÄ›j&scaron;í nepÅ™ítel.
- VytvoÅ™ení etnických konfliktÅ¯ uvnitÅ™ zemí na základÄ› pÅ™istÄ›hovaleckých skupin s jiným náboÅ¾enstvím a kulturou, n
pÅ™istÄ›hovalcÅ¯, kteÅ™í se nepÅ™izpÅ¯sobí domácím.
- UmÄ›lý rozklad rodiny mající mnoho tváÅ™í &ndash; emancipace Å¾eny, odebírání dÄ›tí, neschopnost jednoho z rodiÄ•Å¯ uÅ
rodinu. Cílem je zbavit lidí tradiÄ•ních hodnot a vytvoÅ™it z nich individualisty.
- Podpora fenoménu &bdquo;odlouÄ•ení&ldquo; snahou o asertivní výchovu, individualistické my&scaron;lení, absenci
podpory kolektivních ctností.

Sarrazin ve své knize udává mnoho konkrétních legislativních a politických opatÅ™ení na vyÅ™e&scaron;ení spoleÄ•enské
krize. Domnívám se, Å¾e lidé to sami od sebe neudÄ›lají, nemají sounáleÅ¾itost, Å¾ijí v &bdquo;odlouÄ•ení&ldquo;, nebudou s
obÄ›tovat, neopustí staré ideologie, pohodlí a neangaÅ¾ovanost. Je zapotÅ™ebí se vrátit k základÅ¯m a zaÄ•ít znovu.

Nechci vytváÅ™et nÄ›jakou novou ideologii, ideál NadÄ•asového humanismu není nic jiného neÅ¾ poÅ¾adavek
konzervativního my&scaron;lení zaloÅ¾eného na základních kÅ™esÅ¥anských principech. Je postaven na jedné stranÄ› proti
marxistickým ideálÅ¯m ekonomické rovnosti a na druhé proti liberálnímu my&scaron;lení, redukovanému jen na soutÄ›Å¾
nezávislých subjektÅ¯. V nÄ›Ä•em se vrací pÅ™ed osvícenectví.
Shrnul jsem jej do sedmi bodÅ¯: 1/ Pokora rozumu. ÄŒlo
musí opustit pÅ™edstavu, Å¾e v&scaron;e mÅ¯Å¾e zmÄ›nit a do v&scaron;eho zasahovat. Rozum uznává, Å¾e existují vÄ›ci,
jej pÅ™esahují a nÄ›které vÅ¾dy pÅ™esahovat budou. Nová fáze kritického racionalismu, ve které &bdquo;rozum dostává
rozum&ldquo;, kritizuje sám sebe, zaÄ•íná uvaÅ¾ovat sám o sobÄ› a pÅ™ichází k poznání své omezenosti.
2/ PÅ™irozenos
KdyÅ¾ se Ä•lovÄ›k pový&scaron;il nad svoji pÅ™irozenost, vydal svoji budoucnost vrtochÅ¯m svého nedokonalého rozumu.
Proto musí nastoupit rozumem Å™ízená podpora pÅ™irozeného Å™ádu v pÅ™írodÄ› i lidské spoleÄ•nosti. UpÅ™ednostÅˆová
pÅ™irozených zákonitostí a vitálních lidských vlastností. Návrat funkÄ•ních tradiÄ•ních pravidel. Podpora pÅ™irozených vitálních
vlastností Ä•lovÄ›ka. 3/ ZodpovÄ›dnost za svÄ›t/sounáleÅ¾itost SouÄ•asný vývoj biosféry byl deformován nepÅ™irozenými
zásahy tak, Å¾e se stal od jisté doby zhoubným a není moÅ¾né jej nechat spontánnÄ› pÅ¯sobit. ÄŒlovÄ›k proto musí pÅ™ijmo
zodpovÄ›dnost za své Ä•iny, nikoliv vládu nad svÄ›tem. Stávající vypjatý individualismus není schopen vytvoÅ™it lidské ctnosti
zodpovÄ›dné za svÄ›t. Proto je zapotÅ™ebí navrátit ctnosti vytváÅ™ející sounáleÅ¾itost s lidským spoleÄ•enstvem a pÅ™írodo
(vÄ›rnost, jednota, spoleÄ•enská solidarita, péÄ•e o spoleÄ•né záleÅ¾itosti vÄ•etnÄ› kultury prostÅ™edí atd.). 4/ Zachování;
zabránÄ›ní expanzi PÅ™irozené pÅ™esvÄ›dÄ•ení o nutnosti &bdquo;zachovat se&ldquo; v nadÄ•asovém mÄ›Å™ítku, nikoliv
&bdquo;expandovat&ldquo;. To platí pro Ä•lovÄ›ka i pÅ™írodu, platí to i pro národy a vztahy mezi nimi, je to základní princip
míru.
5/ Respektování nadÅ™ízených (kosmických) zákonitostí a jejich poznávání jako nezmÄ›nitelných omezujících a Å™ídí
norem v zájmu zachování existence celé Å¾ivé planety.
6/ Uznání nedokonalosti a nezmÄ›nitelnosti lidské podstaty
ÄŒlovÄ›k není zcela dokonalý tvor, je schopen konat zlo. Jeho podstata se nezmÄ›ní ani výchovou, ani samovolnými vývojovým
procesy, mÄ›ní se pouze kultura, která musí zajistit funkÄ•ní spoleÄ•nost.
7/ Úkol Ä•lovÄ›ka ve zdokonalování svÄ›ta. ÄŒlov
úÄ•elem sám o sobÄ›, ale je nástrojem vy&scaron;&scaron;í &bdquo;kosmické vÅ¯le&ldquo; k zachování a
zdokonalování svÄ›ta. V rámci této vÅ¯le má velkou svobodu omezenou nadÅ™ízenými principy. Více ke kaÅ¾dému bodu viz
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http://nadcasovy-humanismus.cz/
Pokud chceme bojovat, musíme mít za co. Pokud chceme, aby evropská civilizace
byla vzorem ostatním, nesmí být vymírající a zadluÅ¾enou spoleÄ•ností bojovníkÅ¯ za osobní materiální a hédonický prospÄ›ch
Vidíme, Å¾e jiné civilizace uÅ¾ na&scaron;i stávající kulturu, na rozdíl od pÅ¯vodní, nechtÄ›jí. VLASTIMIL PODRACKÝ
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