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Ve jménu  
všeobecného oblbnutí 

Rasistické eské jaro máme v pl-
ném proudu. Na Prvního máje zkou-
ší v Brn  policie nové bambitky  
s barvou, aby bránila mladé neona-
cisty proti p esile antifašisticky na-
broušených  dav .  Pár  dní  poté  vy-
stoupí  se  zdravicí  ve  Sn movn   
v  Praze francouzská fašistka Le Pe-
nová na tour, kde prom uje svou 
Národní frontu ve „vále ný stroj“  
a souká p itom sí  sp ízn ných 
stran  a  politik .  Pat í  k  nim  t eba  
náš nejv tší klausista Václav Klaus, 
ale i bývalý ódéesák Jane ek z Ob-
anské konzervativní strani ky 

(ano,  ten,  co  cht l  budovat  se-
grega ní tábor pro pražské bezdo-
movce vedle malešické spalovny, 
z ejm  aby  to  k  pecím  nebylo  tak  
daleko a šet ily se náklady m sta 
spojené s kone ným ešením neru-
dovské otázky Kam s nimi?). 

Po átkem ervna se dozvídáme 
hr zostrašné novinky, že imigranti  
v Itálii úto í. Zabírají domy bílých, 
kte í si odsko ili na nákup. Samuraj 
Okamura bije na poplach. Noviny 
ho citují, vzáp tí vše dementují, 
ale mezitím mu tená i v anket  
dávají za pravdu. Vše pr b žn   
s ironií sob  vlastní glosuje europo-
slanecký sociolog Keller, který vy-
sv tluje, že se s prezidentem Ze-
manem shoduje v podpo e turistiky 
a omezení nebo radši zákazu migra-
ce. Jak že to íkaly zdejší kulturní 
elity na prahu druhé republiky? „Je-
nom my však víme, co jest ta pravá 
skute nost národa… Jenom v rnost 
k n mu nám zaru uje právo na ži-
vot.“ Nebo: „Místo mýtu domn lé 

rovnosti  je  t eba  praktikovat  i  vy-
znávat skute nou ob anskou nerov-
nost: hierarchii.“ 

Jako bychom zase vstupovali do 
stejné eky. Rozdíl možná spo ívá 
už jen v rasové istot , kterou s ta-
kovou samoz ejmostí hájili tehdejší 
nacionalisté a kterou dnes ob tova-
la Le Penová, stejn  jako tzv. slušní 
eši. P edsedkyn  Národní fronty 

bere za vd k i volební podporou Ži-
d , zatímco vd ní bílí echové p i-
jímají ochranu p ed barevnými imi-
granty od zbohatlého Japonce  
z Nuslí. 

Politika, sociologie (nic proti ní)  
a nenávist mají jedno spole né: do 
jejich rovnic se nehodí lov k o so-
b ,  lov k  se  svým  vlastním  osu-
dem. Je totiž mnohem snazší 
ozna it lidi prchající p ed válkami 
za nebezpe nou hordu a pokud 
možno ekat, až n kdo z té masy 
n co  provede,  aby  se  dalo  íct:  Vi-
díte, já to íkal!  

Kdo  by  se  zajímal  o  osudy  kon-
krétních lidí? Je to nepohodlné. 

lov k by si totiž pak uv domil, 
že nic není tak jednoduché, jak se 
to v xenofobních p ísp vcích na so-
ciálních sítích jeví. lov k by pak 
pochopil, že má proti sob  zase jen 
lov ka. lov k by pak mohl proje-

vit soucit. A soucit je n co, emu 
vládnoucí ideologie dravého neoli-
berálního kapitalismu nep eje. 
Soucit je p ece pro slabé. A my p i-
tom tak rádi koukáme do zrcadla  
a  namlouváme si,  že  pat íme k  sil-
nému  Západu.  A  n kte í  si  i  se  sa-
moz ejmostí hodnou nacist  íkají, 

že  místo  pro  uprchlíky  je  práv  na  
dn  St edozemního mo e. 

Jenže skute ný odraz v zrcadle 
ukazuje n co zcela jiného. Ukazuje 
lov ka, který asto sotva vyjde  

s výplatou; lov ka ustrašeného  
z možnosti, že nebude moct splácet 
hypotéku; lov ka, co si musí ne-
chávat  líbit  p íko í  od  svých  šéf ;  
lov ka, kterého ob as zkontroluje 

arogantní policejní hlídka, jelikož 
sám  nezapadá  do  obrazu  t ch  sil-
ných a úsp šných.  

Pokud si lidé nechají namluvit, 
že k sou asnému systému, kdy 
hrstka bohatne a zbytek se plácá 
kousek nad dnem, neexistuje al-
ternativa, je jich jedinou nad jí 
na kapku alespo  falešné d stoj-
nosti nenávist v i slabším a v i 
jiným. A práv  odtud se bere to 
nejvýživn jší hnojivo fašismu. A ne-
ní divu, že v dob  krize, kterou ne-
zap í inili žádní muslimové, uprch-
líci, homosexuálové, nezam stnaní 
ani d chodci, se kdejaký politik, 
který  se  s  vidinou  politických  bod  
vzdal i té trochy snobského vkusu, 
snaží ten hn dnoucí kompost zkyp-
it. 
Oblbují nás! A je smutné, že se 

tolik lidí oblbovat nechá a nako-
nec z toho ješt  d lá ctnost. Ti, 
co dnes nadávají na slabší, nechá-
pou, že až je tenhle systém dotla í 
na úplné dno, nebude nikoho zají-
mat jejich osud.  P estanou být  lid-
mi. Stanou se sou ástí masy ne-
cht ných a slabých a bez soucitu 
ostatních  budou  šlapat  vodu  ve  
svém vlastním St edozemním mo i. 


