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Potíže s výrobou terorist
esko má vážn  sm lu. Tak by cht lo být sv tové

– a po ád nic. Ekonomickou produkcí se už nezviditelní-
me, to je po t ch letech z ejmé. Na druhé stran  ješt
ale nejsme ani montovnou na tak vysp lé úrovni, aby
u nás sv tové korporace typu Pegatron hledaly pracovní
síly, které budou sestavovat iPody dvanáct hodin denn
zhruba za osm tisíc m sí n  (po ode tení nájmu za
kavalec v baráku bez sociálního za ízení). Ani tudy se
z ejm  zatím neprosadíme. Snad by to šlo politicky?
Jenže narcisy a oligarchy mají v politice všude a zdejší
folklor v podob  beztrestnosti a cynické up ímnosti
vládnoucí mafie z nás spíš iní hrani ní zemi Balkánu
než sv toznámé a jedine né politologicky p itažlivé té-
ma.

A navíc na zemský ráj to na pohled z n jakého nepo-
chopitelného d vodu kašlou i teroristi. Ti jsou prý hlav-
n  mezi uprchlíky, jak dob e ví zastánci zdejšího lido-
vého fašismu. No a uprchlíci k nám necht jí. Kde
ovšem mohli vzít ty p edsudky o naší nesnášenlivosti?
Ješt  že  se  te  ukázalo,  jak  ekl  ministr  hodný  své
funkce, že „teroristé se už d íve vyjád ili v tom ohle-
du, že mají v plánu úto it na významné sv tové pa-
mátky“. To znamená, že p ece jen všechny teroristické
bu ky upírají zrak k naší zemi a nem žou si honem
vybrat, kterou ze všech zdejších sv tových památek
zasáhnout d ív. A víte, jak je vlastn  taky definován
terorismus? Jako  vyvolání  strachu  ve  spole nosti  za
ú elem dosažení zpravidla politicky motivovaných
cíl . Ale pozor, neplést si se strachem, který vám zp -
sobí ozbrojená policejn -vojenská hlídka v nákupním
centru i na nádraží, když vám zavrtá hlave  samopa-
lu do zátylku, jestliže se nebudete v as legitimovat. To
policie a armáda jako sou ást represivního mocenského
aparátu smí, ba musí. Je to sou ást ochrany p ed tero-
rismem.

Protože terorista ne íhá jen za hranicemi, policie je
stejn  agilní i ohledn  domácích nep átel s bombou
v igelitce. Je to taky cesta ke sv tovosti. Tak nap íklad
policejní agenti Petr a Robert s dalšími tajnými doká-
zali vyrobit celou eskou teroristickou organizaci,
když se p imíchali do zdejšího anarchistického hnutí.
A to jim zdejší legislativa už léta házela klacky pod no-
hy,  když  nebrala  vážn  t eba  návrhy  na  terminologic-
kou modernizaci – aby se jim totiž ne íkalo agenti jako
fízl m StB, ale t eba skrytí vyšet ovatelé. Oni tedy nic

nevyšet ují a spíš se snaží vyprovokovat n jaký ten
trestný in. Jenže tam jim zase d lá problémy Evrop-
ský soud pro lidská práva nebo Ústavní soud, když trvá
na tom, že je nep ípustné, aby stát vytvá el a provoko-
val  kriminalitu.  A  co  teprve  u  soused  na  Slovensku,
kde Nejvyšší soud rozhodl, že jediný jejich uv zn ný
terorista (který zp sobil výbuch v odpadkovém koši
p ed jídelnou McDonaldu, aniž by n koho zranil i
zp sobil vážn jší materiální škodu), odsouzený na
exemplárních 25 let, žádným teroristou není a že v je-
ho p ípad  šlo o b žnou kriminalitu. Je asi nutné ješt
trochu doladit sou innost represivních a soudních insti-
tucí. Ale žádná mafie nespadla z nebe u ená a všechno
chce sv j as. A režim. S oporou v historické tradici
(politické procesy za Rakouska-Uherska i za státního
komunismu) to zas tak obtížné nebude, zvláš  pokud
najdou ambiciózní politici oporu i ve zbab lých voli-
ích.
Fašizace systému se mimo jiné pozná podle toho, jak

moc má pot ebu strašit cizími záškodníky, dnes tak po-
pulárními teroristy. Masová hysterie z nebezpe í
ohrožení lidských práv a svobod je pak nejlepším ná-
strojem pro to, jak lidi t chto práv a svobod pozvol-
na zbavit, a to ve jménu všeobecného bezpe í a za
pomoci absolutní kontroly obyvatelstva. Aby se ne e-
klo, že hrozba je jen imaginární, ukáže se prstem t eba
práv  na anarchisty, pár se jich zav e do vazby a n ja-
ký proces se už vykonstruuje.

První taková policejní konstrukce se dostala už
i k soudu – údajný útok na d m ministra obrany, za
nímž m l stát zlot ilý ruský anarchista. Jenže tenhle
dome ek z karet spadl d ív, než sta il zafoukat vítr,
a sama státní zástupkyn  obvin ní b hem soudu stáhla.
Z nebezpe ného Rusa se vyklubal sympatický student
etnologie, který m l už problémy v Putinov  íši, když
s kamarády vyv šoval transparenty proti anexi Krymu
a dalším imperialistickým praktikám tamního režimu.
Absurdnost represivního aparátu byla dovršena, když
soudkyn  rozhodla, že se provinil alespo  tím, že
natá el na kameru protestní akci, p i níž n kdo jiný
napsal na ze  v znice „Touhu po svobod  žádná re-
prese nezastaví“. A  za  to  ho  (zatím  nepravomocn )
vyexpedovala zp t do Putinovy náru e, jejíž sev ení je
všechno jiné, jen ne v elé.

Že by cesta eska ke sv tovosti vedla práv  tudy?


