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&Scaron;ibenice na demonstraci proti migrantÅ¯m jsou signálem nové konfliktní linie ve spoleÄ•nosti, konec ospalých
sporÅ¯ mezi levicí a pravicí. Dnes uÅ¾ není dÅ¯leÅ¾ité, jestli nÄ›kdo patÅ™í k nÄ›které ze starých &scaron;katulek, novÄ› se ko
krystalizují dávno existující a dosud odsouvané postoje k národním zájmÅ¯m. NÄ›co takového muselo jednou
vybuchnout, protoÅ¾e uÅ¾ dlouho lidé cítí, Å¾e jejich pÅ™irozené a dlouhodobé zájmy, nejen ty materiální a momentální, jsou
opomíjeny a dokonce zrazovány.

ExistenÄ•ní obavy rÅ¯zné povahy Výbuch existenÄ•ních obav není jen na stranÄ› tÄ›ch, kteÅ™í vidí nebezpeÄ•í v migr
nyní, po extrémních obvinÄ›ních i na stranÄ› tÄ›ch, kteÅ™í zastávají názory vedoucí k nÄ›jaké újmÄ› obyvatel souÄ•asných neb
jejich dÄ›tí. Pokud migranti budou znamenat obrovské bezpeÄ•nostní problémy a znaÄ•nou materiální újmu ústící do nÄ›jaké
revoluce a lidové pomsty, je moÅ¾né, Å¾e se to bude dávat za vinu tÄ›m, kteÅ™í se dnes zastávají migrace na na&scaron;e
území.
Toho je si tato skupina lidí vÄ›doma, proto je &scaron;ibenice tak pobouÅ™ily a povstali proti tomuto zpÅ¯sobu
my&scaron;lení.
Typický projev je v petici VÄ›dci proti strachu a lhostejnosti: &bdquo;PÅ™edev&scaron;ím ale prosíme
veÅ™ejnost, kaÅ¾dého jednoho z vás, tedy nás, o opatrnost v soudech a kritický pohled na svÄ›t! Své názory musíme stále
znovu konfrontovat s fakty, s vlastním svÄ›domím i obyÄ•ejným selským rozumem. Jen tak nepodlehneme primitivním pudÅ¯m a
zÅ¯staneme dÅ¯stojnými bytostmi obdaÅ™enými svobodnou vÅ¯lí.&ldquo; Z petice vyplývá strach, mluví o komunikaci, o
metodÄ›, nikoliv o Å™e&scaron;ení situace. Druhá strana má také strach. PÅ™íznivci migrantÅ¯ mají strach z pomsty ulice a jí
nadbíhajících politikÅ¯, druhá strana má strach, Å¾e establishment pod tlakem ze zahraniÄ•í pÅ™ijme migranty. Ale podstata
strachu není jen o ztrátu svobody slova.
OdpÅ¯rci migrantÅ¯ mají pÅ™irozený strach z migrace jako takové, strach o svoje
dÄ›ti, o jejich budoucnost, protoÅ¾e migranti vytvoÅ™í men&scaron;iny, kterých se uÅ¾ nikdy nezbavíme, budou dÄ›lat problém
budou chránÄ›ny mezinárodnÄ› a vyuÅ¾ívány k zasahování dovnitÅ™ státu pod plá&scaron;tíkem ochrany jejich práv.
PÅ™íznivci migrantÅ¯ mají strach o sebe, protoÅ¾e jsou více &bdquo;odlouÄ•eni&ldquo; od prostÅ™edí, problémy s migranty s
moÅ¾ná ani tak nedotknou nebo mohou pÅ™ed nimi uniknout. NeohroÅ¾ují je tedy migranti, ale domácí obyvatelé.
PÅ™
postojÅ¯ Váhám, jak bych nazval obÄ› opoziÄ•ní skupiny, které se vytváÅ™í postojem k dlouhodobým zájmÅ¯m národa a
státu. Nemyslím si, Å¾e jde o doÄ•asnou konfliktní linii. Skupiny se oddÄ›lily zpÅ¯sobem Å¾ivota a my&scaron;lení, nemohou je
tak hned zaniknout, budou urÄ•itÄ› figurovat v dal&scaron;ích konfliktech, které tvoÅ™í novÄ› se formující mocenské paradigma
svÄ›ta.
UÅ¾ dlouho existuje skupina, která by za na&scaron;ich pÅ™edkÅ¯ nemohla existovat, protoÅ¾e nebere na zÅ™ete
zájmy spoleÄ•nosti a vÅ¯bec uÅ¾ ne dlouhodobé zájmy národa. Mnozí z tÄ›chto lidí si na to zvykli jako na samozÅ™ejmost, ale
najednou stojí snad poprvé tváÅ™í v tváÅ™ drastickému vyjádÅ™ení, Å¾e jejich postoj je nesprávný. Jejich reakce, symbolick
vyjádÅ™ená právÄ› shora uvedenou peticí, naznaÄ•uje, Å¾e si to uvÄ›domují. ProÄ• tedy existuje skupina, jejíÅ¾ zájmy jsou
v naplÅˆování univerzalistických ideologií, ale pÅ™irozené zájmy spoleÄ•enstva utváÅ™eného tisíciletí je zajímají daleko ménÄ›
Kde se vzala? Å˜ekl bych, Å¾e odklon od ideologického nacionalismu a jeho zatracení jako zhoubného jevu, který vede
k nacismu a rasismu, a vÅ¯bec odklon od ve&scaron;kerého kolektivismu, mÄ›l urÄ•itÄ› svoje oprávnÄ›ní. A to do té doby neÅ¾
se zaÄ•ala z tohoto odporu formovat dal&scaron;í ideologie jakéhosi odmítnutí spoleÄ•enské sounáleÅ¾itosti a vyzdviÅ¾ení
lidského jedince jako modly.
ZaÄ•alo to lidskými právy, které postrádají reciproÄ•ní povinnosti ke spoleÄ•nosti, jakoby uÅ¾
spoleÄ•nost neexistovala a práva prostÄ› padala shÅ¯ry. Jakoby práva prostÄ› bylo moÅ¾no rozdávat zcela zadarmo
kaÅ¾dému, kdo pÅ™ijde tÅ™eba z druhé strany svÄ›ta, a spoleÄ•nost, tedy vÄ›t&scaron;ina obÄ•anÅ¯, je povinna je plnit.
názory jsou podporovány slábnutím státu jako útvaru, který ve svÄ›tÄ› pozbývá vlivu, jeho obÄ•ané k nÄ›mu stále ménÄ›
nÄ›co cítí, nechtÄ›jí se nezi&scaron;tnÄ› spoleÄ•ensky angaÅ¾ovat a stále více poÅ¾adují od nÄ›j jen sluÅ¾by a stále ménÄ› m
nezi&scaron;tnÄ› dávají. Celý tento odklon od kolektivní sounáleÅ¾itosti smÄ›Å™uje k izolaci jednotlivce, který je pouhým
konzumentem, který uÅ¾ neÅ¾ije domovinou, nepracuje v politických stranách.
Spolky jsou jen úÄ•elové a politika je jen
pÅ™íleÅ¾itost k nahrabání penÄ›z. VyprázdnÄ›ná spoleÄ•nost podléhá iluzím více neÅ¾ realitÄ› a beznadÄ›jnÄ› se vyvíjí k esc
stále vÄ›t&scaron;ímu unikání realitÄ›, a stále vÄ›t&scaron;ímu pÅ™íklonu k iluzím. Escapismus je samozÅ™ejmÄ› o to vÄ›t&sc
o co jsou lidé vzdáleni Å¾ivotu v této zemi, nemají rodinu a cestují svÄ›tem; nejsou ukoÅ™enÄ›ni v domovÄ› a jejich zájmy nejs
s domovem spojeny. Únik od reality domova podporuje téÅ¾ únik od zodpovÄ›dnosti za nÄ›j. Nihilistická spoleÄ•nost, která
v podstatÄ› nemá jiné cíle neÅ¾ jen uspokojení individuálních potÅ™eb, která uÅ¾ dávno vychovává dÄ›ti jen k osvojení
dovedností a nástrojÅ¯m chování, nemÅ¯Å¾e smÄ›Å™ovat k niÄ•emu jinému neÅ¾ k duchovní prázdnotÄ›. Ta se Ä•ásteÄ•nÄ› z
ideologiemi a vizemi.
Odmítnutí nacionalismu k tomu pÅ™ispÄ›lo jaksi navíc, ale vidina postnacionální spoleÄ•nosti je stejnÄ›
prázdná jako celá kultura. Na místo nacionalismu nenabízí nic nebo únikové iluze. K tÄ›m patÅ™í téÅ¾ ta, o krásném
duhovém svÄ›tÄ›, ve kterém se budou v&scaron;echny odli&scaron;nosti tolerovat. Nereálné fantazírování nespoÄ•ívá
v toleranci odli&scaron;ností biologických, ale kulturních a ideových.
Petice &bdquo;vÄ›dcÅ¯&ldquo; má tedy kromÄ› jisté
míry vystra&scaron;ení je&scaron;tÄ› dal&scaron;í náboj &ndash; iluzi, Å¾e lze problém migrantÅ¯ Å™e&scaron;it
pÅ™esvÄ›dÄ•ováním veÅ™ejnosti aniÅ¾ by tato byla manipulována a její svobodná vÅ¯le omezena. To je ov&scaron;em jen
naznaÄ•ení, je Å™ada názorÅ¯, které to vyjadÅ™ují daleko otevÅ™enÄ›ji.
ZávÄ›r: Domnívám se, Å¾e se schyluje
pÅ™edev&scaron;ím ke konfrontaci lidí, které je moÅ¾no nazvat vlastenci, s lidmi, které je moÅ¾no nazvat ideology (nebo
fantasty).
Vlastenci budou hájit svoji zemi a její budoucnost jako hodnotu skuteÄ•nou a pÅ™irozenÄ› rostlou a moÅ¾ná se i
postaví proti v&scaron;eobecnÄ› uznávaným humanistickým ideálÅ¯m, ideologové budou hájit psychologické iluze, tedy
ideály samy od sebe bez zakotvení v realitÄ›. PÅ™itom tím nemyslím, Å¾e ti, kteÅ™í napsali a podepsali petici
&bdquo;vÄ›dcÅ¯&ldquo;, jsou jednoznaÄ•nÄ› zaÅ™azeni v nÄ›které ze skupin. Vlastenci se zatím neprojevují jako ideologiÄ•t
nacionalisté, ale jistÄ› budou obviÅˆováni, Å¾e podléhají primitivním pudÅ¯m, Å¾e jsou xenofobové, Å¾e smÄ›Å™ují k fa&scaro
apod. PÅ™esto jejich reakce jsou pÅ™irozenou obhajobou kolektivu, ve kterém vyrostli, obhajobou svých rodin a budoucnosti
svých dÄ›tí. Je samozÅ™ejmé, Å¾e se mohou vyskytnout i extremistické Ä•iny, mnohdy jako provokace druhé strany. PÅ™es
tato skupina ke svému úspÄ›chu nepotÅ™ebuje omezovat svobodu jiných, protoÅ¾e má na své stranÄ› pÅ™irozený zájem
vÄ›t&scaron;iny. BohuÅ¾el nemá podporu zahraniÄ•í, ani rétorickou, ani finanÄ•ní. Mohou spoléhat jen na politiky, které zvolí,
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ale kteÅ™í, jak víme, obvykle sliby pÅ™íli&scaron; naplní a také mnohdy se nemohou zahraniÄ•ním tlakÅ¯m dostateÄ•nÄ› stavÄ
NebezpeÄ•í ideologÅ¯ je, Å¾e nebudou mít Å™e&scaron;ení pro vÄ›t&scaron;inu lidí pÅ™ijatelné, budou poÅ¾adovat nepÅ™ir
spoleÄ•nost zatÄ›Å¾ující konstrukce. V takovém pÅ™ípadÄ› nejsou Å™e&scaron;ení realizovatelná jinak neÅ¾ mediální masáÅ
dirigistickým násilím, omezováním svobody.
Budou poÅ¾adovat cenzuru, omezení shromaÅ¾Ä•ovací svobody, tresty za
spáchání &bdquo;hÅ™íchÅ¯&ldquo;, jejichÅ¾ definice nemá Å¾ádnou objektivní hranici. Myslím si, Å¾e budou mít velmi silnou
podporu ze zahraniÄ•í a o to mohou být obavy z nich vÄ›t&scaron;í. Dovolil bych si parafrázovat petici
&bdquo;vÄ›dcÅ¯&ldquo;:
&bdquo;NepodlehnÄ›me spasitelÅ¯m svÄ›ta a pachatelÅ¯m dobra, nenechme svoji svobodnou
vÅ¯li a kritické my&scaron;lení ovlivnit nátlaky a psychickou manipulací&ldquo;.
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