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Roèník XI.

NÁRODNÍ MYŠLENKA
ÚVODNÍK

Deset let za námi
asopis Národní myšlenka má za sebou prvních
Èdeset let své existence a to je snad dostateèný
dùvod pro malé zhodnocení v tomto úvodníku,
jenž je souèasnì také prvním èlánkem dalšího
desetiletí naší existence.
První èíslo tohoto èasopisu vyšlo v roce 1994
jako projekt nìkolika pøevážnì vysokoškolských
studentù, které znepokojovala tehdejší situace
v Èeské republice. Zámìrem nebylo žádné souvislé vydávání periodika, tvùrci nemìli na mysli
regulérní èasopis, jaký nakonec z NM vzešel; jejich
cílem bylo shromažïování vlastních materiálù a
teprve když jich byl dostatek, vyšlo nové èíslo a to
pak bylo distribuováno tìmi nejbìžnìjšími kanály, prakticky bez výjimky mezi pøáteli autorù.
Frekvence vydávání jednotlivých èísel tak byla
skuteènì rùznorodá. Pokud nebylo dost chuti a
nápadù, nevyšlo po celý rok tøeba ani jedno èíslo,
pokud byla však nálada na palubì dobrá, mohlo
se stát, že tìch èísel vyšlo tøeba i pìt.
Jenže když chcete dìlat nìjakou práci skuteènì poøádnì, jistì èasem zjistíte, že je stále co
zlepšovat, posouvat kvalitativnì kupøedu. Tak
jsme se i my dobrali k bodu zlomu, v nìmž jsme se
rozhodli vytvoøit èasopis, který na èeském trhu
k dispozici nebyl. Kvalitní národnì konzervativní
revue, zamìøenou pøedevším na elitu proudu,
oznaèovaného souèasnými politickými èiniteli a
tvùrci veøejného mínìní za pøespøíliš pravicový.
Chtìli jsme dokázat, a jsme pøesvìdèeni, že se
nám to i podaøilo, že tento proud prokázal pøes
snahu oznaèovat jej za primitivní ideologii nenávisti za staletí vlastní existence pozoruhodnou
intelektuální sílu, když vyprodukoval souvislé a
jen sotva vyvratitelné filosofické konstrukce,
vysvìtlující zákonitosti života spoleènosti a
pokoušející se zabránit jejímu definitivnímu rozpadu.
Protože za tyto zásady stojí za to bojovat, rozhodli se bývalí studenti, dnes už vìtšinou nenápadní usedlí otcové rodin, odložit stranou snahu
stavìt se na odiv svìtu v rolích grafomanù a spíše
zvolit cestu maximální kvality, kdy se nebude
moci stát, že na stránky èasopisu proniknou
mizerné pøíspìvky psané na poslední chvíli pøede
dveømi tiskárny. V Èeské republice se dosud nevytvoøila vrstva pravicovì orientované inteligence,
která by dokázala uspokojit nároky našeho èasopisu na pøísun nároèných pøíspìvkù; pravda je ale
taková, že lze v poslední dobì vypozorovat její
pozvolný vznik a postupný vývoj kupøedu. Úzká
a pravidelná spolupráce se zahranièními odborníky nám dává možnost nahlédnout dál za hranice
zemì a udìlat si globálnìjší pøedstavu o národnì
konzervativní ideologii, která rozhodnì není
zajatcem jediné doby a jediné zemì, na druhou
stranu cítíme, že by si naši ètenáøi zasloužili více
pøíspìvkù týkajících se vývoje této ideologie u
nás.
Národní myšlenka samozøejmì mnohými pøíspìvky pøesahuje striktní mantinely národního
konzervatismu a dotýká se též smìrù u nás spíše
exotických nebo úplnì neznámých, jako jsou
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napøíklad v poslední dobì v zahranièí populární
pokusy kombinující pravicové myšlenky s levicovými a vytváøející tak podivuhodné synkrese,
nebo øešící otázky spojené s ochranou kultury a
tradic každého národa v globalizovaném svìtì. Je
zjevné, že se ne vždycky strefíme do vkusu ètenáøù, ostatnì ani v naší redakci nepanuje na všechny
pøíspìvky jednotný názor. Nejsme ale politická
partaj, abychom psali v jediné nadiktované linii,
chceme spíš informovat, pouèit a vyvolat diskusi.

Slovo k bídì vnitøních struktur
Problémem národnì konzervativního hnutí v Èeské republice však stále zùstává slabá infrastruktura, která znemožòuje širší dopad jeho myšlenek
na pøesvìdèené i potenciální pøíznivce. Sami to
poznáváme na vlastní kùži s každým èíslem našeho èasopisu a dobøe víme, že se tento problém
netýká zdaleka jen nás. Nejde jen o chronický
nedostatek finanèních prostøedkù (mimochodem,
èíslo našeho úètu je 51–0944120237/0100, kdybyste mìli zájem nám pomoci) a obtíže s jejich získáváním, ale také o vìèné problémy s co nejlacinìjšími a proto nepøíliš kvalitními tiskárnami a zejména s distribucí tiskovin obecnì k cílovým zákazníkùm. Neexistuje prakticky použitelná sí spolehlivých prodejních míst, u nichž bychom mìli jistotu,
že jejich majitelé nezmìní do pøíštì názor a nepøestanou brát naše èasopisy do prodeje. Proto se
naskýtá otázka, zda by se èelní èinitelé národnì orientovaných skupin nemìli zaèít mnohem více
vìnovat otázkám vývoje tìchto struktur a pokoušet se je propojovat s existujícími nebo alespoò
vznikajícími sítìmi ideovì blízkých sdružení, aby
se koneènì podaøilo vytvoøit alternativní a funkèní možnosti šíøení materiálù. Bez výrazného zvýšení možností propagace vlastních idejí je totiž
prakticky vylouèené budovat relevantní politické
organizace vèetnì politických stran. Klíèovým
okamžikem každého takového úsilí je nejprve pøesvìdèit širší vrstvy národa, aby pøijaly naše názory, vtiskly si je do svého vìdomí.
V souèasném okamžiku pùsobí naše názory
nepatøiènì, dokonce snad témìø exoticky, tak hluboko na okraj nás vytlaèila oficiální média. Øešením mùže být jen široce založená mediální ofenzíva, v níž by mìly rozhodující roli sehrát všechny
síly, jež se nám podaøí zmobilizovat. A mìli
bychom se skuteènì ujistit, že využíváme všech
prostøedkù, kterých využívat mùžeme.
Vybudujme alternativní distribuèní sí . Využijme
distribuèních sítí velkých spoleèností, jako je PNS.
Zvyšme úsilí ve snaze prosadit naše myšlenky na
Internetu a nezapomínejme ani na velké oficiální
servery. A pracujme usilovnì na místní úrovni,
protože s lokálními plátky vycházejícími v tisícových nákladech se jistì domluvíme lépe než s peèlivì kontrolovanými velkými médii, v nichž pùsobí zcela nezastøenì redaktoøi – cenzoøi odpovìdní
za ideovou èistotu pøíspìvkù týkajících se právì
tìch témat, která mají od nadøízených na starosti.
Není pro nás nic dùležitìjšího než na pohled
málo pøitažlivá drobná práce všedního dne.

