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Když p estává sranda
Hysterie p ed volbami, hysterie po volbách. Jak ji-

nak? Až si lov k po tom tvrtstoletí zdejšího oslavo-
vaného kapitalismu íká, jestli ten tyjátr vážn  ješt
n koho baví. N koho ur it : Ty, kte í pracují pro vo-
lební  pr mysl  (to  je  stejné  jako  v  showbyznysu).
A pak ty podržtašky mocipán  – tedy politiky a kandi-
dáty  na  politiky.  Pro  ty  je  to  šance uspokojit ješit-
nost a mocenské choutky a trochu si nahrabat.
O obecnou prestiž jako takovou jim ur it  nejde,
i když povolání poslance nap íklad u nás v žeb í ku
popularity te  postoupilo z posledního místa na p k-
né p edposlední a p edstihlo tak poslání uklíze ek. Za
uklíze kami je ovšem aspo  vid t n jaká práce.

Když  to  ale  vezmeme  z  druhé  strany,  humor  nás
trochu p ejde. Výsledky voleb zrcadlí stav spole nosti
–  a  ten je široko daleko víc  než tristní.  Slovensko to
p edvedlo za átkem b ezna, kdy voli i poslali do par-
lamentu nejen neskrývaného fašistu Kotlebu, ale na-
p íklad i mafiána Borise Kollára, který v n kterých
momentech p edstihne i zdejšího hospodá e Babiše.
Oba se podobným zp sobem distancují od politik
(a Kollár asi víc oprávn n , protože jak známo, mafie
je organizovaný zlo in, kdežto politika jen neorga-
nizovaný) a nemají strany, ale hnutí. To Kollárovo se
nazývá rodina, podle n j tradi ní slovenská rodina.
Sám ji  založil  s  osmi  ženami  a  devíti  d tmi.  Protože
ale Slovensko nevyrostlo z muslimské tradice, máme
tu zase další podobnost, a to s eským Japoncem,
který apeluje na echy, aby dohlíželi na zdejší národ-
ní istotu. A takhle bychom mohli pokra ovat…

Okrajoví fašisti tí k iklouni tu byli svým zp sobem
vždycky, n kdy se jim poda ilo s od enýma ušima p e-
kro it práh volitelnosti, jindy na n j ani nedosáhli.
Bohá i a zbohatlíci deroucí se do politiky, jsou už no-
vodob jším trendem. Pro  by m li ídit v ci z ústra-
ní, když si mohou užít i oni zá i reflektor  politických
kruh .  Pokud  se  však  podíváme  na  východní  Evropu
posledních dvou let z širší perspektivy, m že nás
oprávn n  jímat hr za. Kdo ekal po pádu Zdi a rych-
lém etablování nových politických elit, které svou
rychlostí p edb hly snad jen elity ekonomické, po-
stupnou kultivaci politického prost edí, ekal marn
a dnes z ejm  stojí s hubou doko án.

Okrajoví fašisti tí k iklouni už ani zdaleka nejsou
tak bezvýznamní a okrajoví. Navíc si od nich mno-
hé vyp j ila zna ná ást politického spektra zleva
a zprava. Rasismus, homofobie, xenofobie, popírání
humanity a univerzálnosti lidských práv, to vše se stá-
vá výbavou nejednoho politika. Politické elity 90. let
se zdiskreditovaly svým podílem na zprivatizování
všech možných oblastí života spole nosti, které m lo
vést k rychlému dosažení úrovn  vysn ného Západu.
Na  jejich  selhání  trp liv  ekali  noví  ultra  proroci,
kte í p edhodí davu ob tní beránky, aby se násled-
n  vydrápali k moci. A za íná závod na dno. Kdo na-
žene víc strachu? Kdo p iloží víc polínek pod ohe  ne-
návisti?

Je jedno, který z takových panák  nakonec bude
sestavovat vládu. Výsledek je nasnad  – více útlaku
a nesvobody. A láska k národu bude h át ty, které po-
h nci režimu vzešlého z regulérních voleb budou vy-
hazovat z bytu, až nebude na nájem. H át asi tak, ja-
ko tuto zimu h eje lidi prchající p ed válkou na hrani-
cích Evropy falešná p edstava o kontinentu, kde má
lidský život n jakou hodnotu.

Na  východ  p ituhuje.  Nová  polská  vláda  strany
Právo a spravedlnost m ní ústavní po ádek. Zlikvido-
vala nezávislost ústavního soudu, pod ídila média mi-
nistru financí, leze lidem do soukromí a vynucuje
tmá skou nacionáln -katolickou morálku. Inspirovala
se i v orbánovském Ma arsku, které pro Evropu obje-
vilo zapomenuté p ednosti ostnatého (nyní žiletkové-
ho) drátu. Na Slovensku se na výrazném omezování
ob anských práv už pracuje v rámci tzv. protiteroris-
tického balí ku. Strašení vn jšími i vnit ními ne-
p áteli totiž stát m slouží k legitimizaci útlaku je-
jich nejv tšího nep ítele, vlastního obyvatelstva.
Sociální  demokrat  Fico  v  p edvolební  hysterii  vedle
uprchlík , kte í na Slovensku tak ka nejsou, plival
i na stávkující zdravotníky a u itele…

To, že se „hard“ fašisté dostávají do parlament
a jejich „soft“ politi tí blíženci ídí vlády, nezna-
mená, že by odmítnutí strašák  minulosti v novém
hávu nebylo na míst . Práv  naopak. Proti fašismu
je t eba bojovat hned, jinak už taky m že být
pozd .


