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BABIÅ A DEMOKRACIE
ÃšterÃ½, 12 zÃ¡Å™Ã- 2017

Dnes se projevuje vyÄ•ichlost obou hlavních ideálÅ¯ Západu &ndash; marxismu a liberalismu. Proto je moÅ¾né, aby se
uplatnily nihilistické programy, které uÅ¾ Å¾ádný ideál neobsahují a reagují pouze na momentální lidská pÅ™ání, mnohdy
protichÅ¯dná a bez zÅ™etelné jednotící my&scaron;lenky.

Marxismus staví na absolutní morálce &bdquo;pracujícího lidu&ldquo;, která není pÅ™irozená, reÅ¾im na ní zaloÅ¾ený je
nefunkÄ•ní, historicky neudrÅ¾itelný a musí pouÅ¾ívat násilí, aby se udrÅ¾el alespoÅˆ doÄ•asnÄ›. OdnoÅ¾e marxismu, které o
násilí, uÅ¾ dnes mají jen populismus a neomarxismus.
Liberalismus spoÄ•ívá na pÅ™irozeném mechanismu trÅ¾ní
ekonomiky, který funguje samovolnÄ›, a proto je stabilní a výkonný. TrÅ¾ní mechanika je zaloÅ¾ena na spí&scaron;e
&scaron;patných lidských vlastnostech, a proto sama o sobÄ› morální pravidla nevytváÅ™í. Minulé liberální spoleÄ•nosti
Ä•erpaly morální pravidla z tradiÄ•ního Å™ádu. Tento Å™ád dnes témÄ›Å™ neexistuje. Morální rovnováha se udrÅ¾ovala od
&scaron;edesátých let tím, Å¾e pravidla dodával neomarxismus a liberalismus mu to toleroval nebo jen slabÄ› protestoval.
Neomarxismus je v podstatÄ› niÄ•ivý chaos, postrádá hlavní parametr Å™ádu &ndash; rovnováhu práv a povinností, vytváÅ™í
jen poÅ¾adavky a zboÅ¾ná pÅ™ání (lidská práva jsou jen lidská pÅ™ání), která mohou rÅ¯st donekoneÄ•na, nebudou nikdy
splnitelná a stále bude jen nespokojenost, protoÅ¾e není Å¾ádná mez poÅ¾adavkÅ¯. NiÄ•ivost spoÄ•ívá v odmítnutí povinnost
rozdávání práv lidským skupinám, které vlastnÄ› dostávají nezaslouÅ¾ené výsady. Neomarxismus netvoÅ™í celkový
vyzkou&scaron;ený funkÄ•ní systém obsahující obÄ•anské povinnosti v rovnováze s právy. TradiÄ•ní obÄ•anský systém uÅ¾
nefunguje, realita dnes uÅ¾ Å¾ádný ze starých ideálÅ¯ neposlouchá.
Viditelné je to ve stÅ™etu s islámem, který má svÅ¯j
tradiÄ•ní Å™ád, má vnitÅ™ní soudrÅ¾nost, kolektivní sounáleÅ¾itost, pravidla pro vznik a rozvoj rodin, která znamenají
zaji&scaron;tÄ›ní budoucnosti, a výchovný systém. V prostÅ™edí morálního chaosu Západu je potom islám neporazitelný a vítÄ›
proto, Å¾e jeho pÅ™íslu&scaron;níci se Å™ídí pravidly svého Å™ádu, a postupnÄ› pomocí generaÄ•ní výmÄ›ny zvítÄ›zí v popu
zápase.
Hluboký stát jsou intelektuální instituce státní i soukromé (sdÄ›lovací prostÅ™edky, státní úÅ™ady, vysoké
&scaron;koly, neziskové organizace, rÅ¯zné vzdÄ›lávací organizace, establishmenty nÄ›kterých politických stran apod.),
které uÅ¾ dávno ovládli neomarxisté, kteÅ™í si u nás Å™íkají havlisté a jejichÅ¾ tvrdé jádro se nÄ›kdy nazývá &bdquo;praÅ¾s
kavárna&ldquo;. Dostat je z jejich funkcí je tÄ›Å¾ké, mají velkou, nikoliv v&scaron;ak pÅ™evaÅ¾ující podporu veÅ™ejnosti,
zvlá&scaron;tÄ› mladých lidí v tomto duchu vychovaných. Hluboký stát je tedy sloÅ¾en z lidí velmi vlivných, a jak vidíme dnes
v USA, dokáÅ¾e svázat i demokraticky zvoleného prezidenta tak, Å¾e není schopen prosadit svoji a tím i lidovou vÅ¯li. Tento
stav je jakýmsi konfliktem mezi lidem a institucemi, ve kterém demokraticky zvolené orgány nemají moc nic zmÄ›nit. Co
ov&scaron;em v tom zmÅ¯Å¾e Babi&scaron;? Bude sice Å™ídit stát jako firmu, coÅ¾ mÅ¯Å¾e být zajímavý experiment, ale jak
morální pravidla budou tomuto státu&ndash;firmÄ› nadÅ™ízena? Kdo je bude vymáhat? &bdquo;Hluboký stát&ldquo;, který
by mÄ›l pravidla tvoÅ™it a vymáhat, je má odvozena od neomarxismu. Babi&scaron; nemá pÅ™ipravena pravidla jiná,
konzervativní, bude proti hlubokému státu bojovat jen v zájmu svého udrÅ¾ení a za prosazení nihilistického programu
zaloÅ¾eného eklekticky jen na nÄ›jakých slibech. Babi&scaron;Å¯v program nemá jasné konzervativní cíle smÄ›Å™ující k vytvo
toho, co ve spoleÄ•nosti chybí, k vytvoÅ™ení pravidel odstraÅˆujících neomarxistický chaos a zaÅ™azených v pevném Å™ádu
s pÅ™irozenými pravidly. K jeho obhajobÄ› je zapotÅ™ebí Å™íci, Å¾e to nemá Å¾ádná ze zatím ve volbách úspÄ›&scaron;nýc
Demokracie vyÅ¾aduje národní sounáleÅ¾itost. Bez morálních pravidel zakotvených v lidech nefunguje ani demokracie.
K Ä•emu je demokracie, kdyÅ¾ lidé jsou jen konzumnÄ› zaloÅ¾eni a volí jen ty politiky, kteÅ™í jim slibují nÄ›jaké materiální výh
Potom vítÄ›zí populisté, slibovaÄ•i záÅ™ných zítÅ™kÅ¯ na dluh, nikoliv ov&scaron;em programy, které by Å™e&scaron;ily
budoucnost. Å˜e&scaron;it budoucnost vyÅ¾aduje morální akci, vyÅ¾aduje nejen znalosti, ale i schopnost si dnes nÄ›co odÅ™í
abych mÄ›l lep&scaron;í budoucnost. Nemorální politici ov&scaron;em toto my&scaron;lení z lidí odstranili, nauÄ•ili je, starat
se jen o sebe a stát pouÅ¾ívat jen jako &bdquo;dojnou krávu&ldquo;. Dnes nikdo nemá morální program, má jen
populismus.
Strany, které mají program, který zcela jasnÄ› dává najevo, Å¾e bude vyÅ¾adovat od lidí práci a obÄ›ti, jsou
dnes na okraji a nemají &scaron;anci zvítÄ›zit. Kdyby je lidé dovedli vybrat a opravdu zvolit, mohla by to být koneÄ•nÄ› vítaná
zmÄ›na. Ale lidé to pravdÄ›podobnÄ› neudÄ›lají z dÅ¯vodÅ¯, které jsem sdÄ›lil shora.
Víme, Å¾e demokracie vyÅ¾
svoji státotvornou skupinu obÄ•anÅ¯, obvykle ze stÅ™ední tÅ™ídy, která byla v zemi ukoÅ™enÄ›na svým majetkem a mÄ›la pÅ
zájem na fungování státu. AngaÅ¾ovanost je pro fungování demokracie podstatná. Dnes slábne trvalá a dostateÄ•nÄ›
mocná angaÅ¾ovanost &scaron;iroce zaloÅ¾ené stÅ™ední tÅ™ídy, mající svoje prostÅ™edky, které politická angaÅ¾ovanost
vyÅ¾aduje. Vidíme na protestních shromáÅ¾dÄ›ních, Å¾e lidé chtÄ›jí nÄ›jakou vÄ›c prosadit, pokud se to nestane do dostateÄ
krátké doby, ochabne jejich snaha a nakonec se uÅ¾ schází jen nÄ›kolik jednotlivcÅ¯.
Proto mají velký význam politické
strany, které mají velký poÄ•et Ä•lenÅ¯ (v na&scaron;ich podmínkách alespoÅˆ 100 000), zaplatí si svoje výdaje z pÅ™íspÄ›vkÅ¯
nemusí být závislé na velkém sponzorování, které je vÅ¾dy spojeno s podmínkami. Úpadek demokracie naznaÄ•uje
skuteÄ•nost, Å¾e takové strany, dÅ™íve obvyklé, dnes nejsou. NÄ›jaká pÅ™ímá demokracie nemÅ¯Å¾e v celé &scaron;íÅ™i t
stabilní a vlivné obÄ•anské organizace nahradit, protoÅ¾e jejich význam není jen ve volbách, ale v udrÅ¾ování politické
stability v zemi, v kulturním vlivu a vytváÅ™ení demokratického ovzdu&scaron;í. PÅ™edstavme si takovou velkou stranu, která
by Å™e&scaron;ila problémy svých poÄ•etných Ä•lenÅ¯ a tím vlastnÄ› problémy národa, zároveÅˆ mÄ›la dostateÄ•nÄ› velký zák
kvalitních kádrÅ¯.
Úpadek spoleÄ•enského Å¾ivota je v&scaron;eobecný. Na&scaron;i pÅ™edkové mÄ›li ménÄ› penÄ›z, ale
spolkový Å¾ivot byl bohatý. SounáleÅ¾itost lidí byla mnohem vÄ›t&scaron;í, zájem o spoleÄ•né záleÅ¾itosti byl dominantní, lidé
svojí obcí Å¾ili, protoÅ¾e vÄ›dÄ›li, Å¾e co si neudÄ›lají, nemají; dotace nedostávali.
Fenomén &bdquo;odlouÄ•ení&ldquo;,
rozhodující pro souÄ•asné sociální paradigma, jsem popsal jiÅ¾ mnohokrát, jen zopakuji, Å¾e vyplývá pÅ™edev&scaron;ím
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z výchovy ke kosmopolitismu, podléhání rÅ¯zným kosmopolitním ideologiím, kterými je nahrazován vztah k vlastní zemi a
zájem o její osud. Tato výchova má pÅ™edev&scaron;ím individuální charakter, to znamená, Å¾e centrem pozornosti je
pouze jednotlivec a jeho prospÄ›ch, spoleÄ•nost je nezajímavá. PovaÅ¾uji to v&scaron;e za zámÄ›r rozloÅ¾it kolektivní
sounáleÅ¾itost a likvidovat kolektivní identitu obÄ•anského charakteru. To má samozÅ™ejmÄ› vliv na ve&scaron;kerou
spoleÄ•enskou neangaÅ¾ovanost a politika je brána taktéÅ¾ v tomto hédonickém duchu: &bdquo;co mnÄ› dají?&ldquo;
Takový obÄ•an volí stranu, která mu &bdquo;nÄ›co dá&ldquo;. Ztráta kolektivní sounáleÅ¾itosti v rámci národní (státní)
identity znamená, Å¾e obÄ•an se obÄ•anem necítí, nechce vyvinout angaÅ¾ovanost, aby nÄ›co prosadil nebo zmÄ›nil, dokonce
angaÅ¾ovaným lidem smÄ›je. Je jen &bdquo;úÄ•elem sám o sobÄ›&ldquo; a volí, jak byl vychován, podle toho, kdo mu
&bdquo;nÄ›co dá&ldquo;, bez ohledu na to, &bdquo;kde to vezme&ldquo; (tÅ™eba na dluh). Toto je nejpodstatnÄ›j&scaron;í
fenomén oslabující demokracii. Ztráta kolektivní sounáleÅ¾itosti ke státu a národu je tak podstatná, Å¾e bez ní
demokracie nikdy nebude a stát postupnÄ› zanikne. Diskuse o programech a o tom, co je nejlep&scaron;í pro stát, se
nekoná, lidi to nezajímá.
Vlády budou zadluÅ¾ovat stát donekoneÄ•na a zrazovat jeho zájmy jakkoliv, pokud dostatek
prostÅ™edkÅ¯ rozdají, mohou si dÄ›lat cokoliv.
PovaÅ¾uji tento rozklad národního my&scaron;lení za zámÄ›rnou akci
globalistÅ¯, aby postupnÄ› zru&scaron;ili státy, tím i demokracii a dostali nÄ›kdej&scaron;í obÄ•any, nyní uÅ¾ jen &scaron;edou
masu konzumentÅ¯, do závislosti na penÄ›zích, ze které uÅ¾ nebude existovat metoda, jak se vymanit.
Proti tomu mÅ¯Å¾e být úspÄ›&scaron;ná jen nÄ›jaká konzervativní idea, to by ov&scaron;em znamenalo revoluci
(spí&scaron;e kontrarevoluci), podobnou jako je v Polsku, MaÄ•arsku nebo jakou pÅ™edstavuje prezident Trump v USA.
Babi&scaron; není jiný neÅ¾ ostatní populisté. DobÅ™e ví, co lidé chtÄ›jí sly&scaron;et. Také zru&scaron;ení senátu a omezení
poslanecké snÄ›movny nejsou jeho originální nápady, není to nÄ›jaké promy&scaron;lené taÅ¾ení proti demokracii, jak to líÄ•í
opozice. Lidé ka&scaron;lající dávno na demokracii, která vyÅ¾aduje angaÅ¾ovanost a zatÄ›Å¾uje, to uÅ¾ dávno povaÅ¾ova
velice dobrý úsporný krok, jak se nefunkÄ•ní demokracie zbavit. NicménÄ› lidé jeho experimenty vítají. Je to vítaná zmÄ›na
oproti starým zabÄ›hnutým stranám, vedoucím jen plané pÅ™etahování o peníze.
Demokracie tedy nefunguje
z tÄ›chto dÅ¯vodÅ¯: - Lidé se neangaÅ¾ují, obzvlá&scaron;tÄ› ve velkých politických stranách (více neÅ¾ 100 tis. Ä•lenÅ¯), pr
nepovaÅ¾ují stát za dÅ¯leÅ¾itý a ztratili, alespoÅˆ do znaÄ•né míry, identitu s ním. To je dÅ¯sledek kosmopolitní výchovy a podl
internacionálním ideologiím (multikulturalismu, ekologismu, relativistickým ideálÅ¯m, humanitáÅ™ství atd.), které mnohdy
zrazují, zvlá&scaron;tÄ› dlouhodobé zájmy státu a národa. - Politici nepÅ™edloÅ¾ili novou konzervativní ideu, která by
aplikovala nÄ›kdej&scaron;í úspÄ›&scaron;ná pravidla pro funkÄ•nost, pÅ™eÅ¾ití a schopnost obrany národa a civilizace do
nového prostÅ™edí. To proto, Å¾e se nemohou odpoutat od starých, dnes nefunkÄ•ních ideologií, jsou zamÄ›Å™eni na kosmop
ideologie, hájí jen skupinové zájmy a sami nemají vztah ke svému státu a národu. Nihilistické programy sledující jen
momentální lidské zájmy to jen potvrzují. - &bdquo;Hluboký stát&ldquo; obsazený vyznavaÄ•i kosmopolitních ideologií,
placený do znaÄ•né míry evropskými dotacemi a rÅ¯znými zahraniÄ•ními soukromými fondy a slouÅ¾ící zájmÅ¯m, které nejsou
zcela s národním zájmem sluÄ•itelné, je silnÄ›j&scaron;í neÅ¾ zvolené orgány pÅ™edev&scaron;ím proto, Å¾e zvolené orgány
nemají dostateÄ•ný mandát v parlamentu, nedostávají dost penÄ›z, nemají uÅ¾ z principu pÅ™íli&scaron; velkou moc a Ä•elí si
opozici dobÅ™e finanÄ•nÄ› zaji&scaron;tÄ›nému &bdquo;hlubokému státu&ldquo;. Tento stÅ™et vidíme v Polsku a MaÄ•arsku.
Vidíme jej v modifikované podobÄ› v USA. Proti &bdquo;hlubokému státu&ldquo; je v opozici Zeman, nikoliv
Babi&scaron;. Je schopen se &bdquo;hlubokému státu&ldquo; postavit? Bude fungovat jako Kaczynski nebo Orbán?
Pochybuji. Pokud by to skuteÄ•nÄ› udÄ›lal, mÅ¯Å¾eme se zaÅ™adit po bok rebelÅ¯ v EU. Zatímco lid si to pÅ™eje, Babi&scaro
jenom koketuje, pÅ™ímo k tomu nesmÄ›Å™uje.
U nás se tedy vzdor podobný Polsku a MaÄ•arsku konat nejspí&scaron;
nebude, nebo jen velkou náhodou. Nebude se v principu konat nic, lépe Å™eÄ•eno, budou se konat zase jen pÅ™etahovaÄ•ky
o peníze. Rozpor mezi pÅ™áním lidu a zámÄ›ry &bdquo;hlubokého státu&ldquo; se nevyÅ™e&scaron;í.
VLASTIMIL
PODRACKÝ

https://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 15 May, 2021, 14:26

