Potraty a otroctví
Willam Gairdner kritizuje genocidu ve jménu ideologické èistoty

A

ntické demokratické režimy nikdy nepøipustily útoky na svou
možnost definovat urèité skupiny lidí jako ne–obèany èi ne–lidi.
Jednalo se zejména o otroky.A nyní se stejnì chovají moderní demokracie. V antice by v právních otázkách sebemenší náznak pøedpokladu,
že otrok je schopen dopouštìt se takových vìcí jako napøíklad krádeže
nebo cizoložství znamenal, že se pøipouští, že se jedná o èlovìka a obèana, který tudíž požívá plné právní ochrany proti otroctví. Toto pøipuštìní otrokova lidství by znamenalo rozklad samotného otrokáøského
systému, a proto mohli být nìkteøí pøíliš citliví vlastníci otrokù právnì
stíhání za to, že si dovolili pøistupovat k otrokùm zpùsobem pøíliš pøipomínajícím pøístup k obèanùm. Kato tak jedl i pil spoleènì se svými
otroky a jeho žena kojila dìti otrokù, ale otroky zásadnì prodával a
nakupoval, jak bylo tehdy zvykem.
Význam takového skupinového práva (a skupinové psychologie
s pøíslušnou propagandou) pro ideologickou èistotu všech politických
systémù by nemìl být podceòován. V antice tak bylo ospravedlòováno
otroctví a rùzné masakry. Pøi moderních genocidách hraje roli pøi likvidaci celých národù. A skupinové právo bylo samozøejmì používáno
chytrými a vzdìlanými nacistickými politiky, kteøí zcela jasnì chápali
nutnost existence kategorií „neobèanù“ a „nelidí“, která umožnila
vraždy postižených jedincù a vyhlazení všech nežádoucích obèanù.
Skupinové právo je technika vládnutí používaná k pøemìnì urèité èásti lidských jedincù na pøedmìty bez práv (nebo na jedince s pouze
zvláštními, druhoøadými právy). Tato technika vládnutí se používá k
podpoøe pøežívání rùzných ideologických režimù. Moderní liberální
demokraté a jejich konzervativnì liberální bratøi se vydali stejnou cestou.
Zuøivá novodobá bitva o „právo“ na potrat rozdìluje spoleènost
ve všech moderních demokraciích proto, že moderní emancipovaná
nastávající matka vyžaduje stejné neomezené a emancipované právo
na sexuální a ekonomickou svobodu jako mají muži. Této míry svobody nemùže dosáhnout bez naprosté kontroly nad výsledkem ukájení
svých vášní, které by ji jinak omezovaly, což emancipovaná žena
nesnese. A tak aèkoliv nemá v úmyslu vraždit, pøikládá nejvyšší váhu
na svém ideovém žebøíèku hodnot možnosti nechat své nenarozené
dítì legálnì zmizet. Historie to jednou nejspíš zhodnotí jako nejvýraznìjší a nejzhoubnìjší vyjádøení základních demokratických práv v lid-

ských dìjinách.
Tento boj se nevede o samotné nenarozené dìti. Na jedné stranì
barikády stojí fanatická obrana rovnostáøské demokratické ideologie a
proti ní lidská biologie a z ní spontánnì plynoucí zásady „pøirozené
spoleènosti“. Krátce øeèeno: argumenty zastávající právo na potrat
mají stejnì zásadní význam pro udržování ideologického zázemí rovnostáøské demokracie, jako mìlo právo vlastnit otroky pro udržování
zázemí antických demokracií – nebo právo Árijcù likvidovat Židy o
nìco pozdìji. Paradoxní a ironické je, že moderní liberálové (obzvláštì
židovští liberálové) s povýšeneckým úsmìvem jednoznaènì odsuzují
otrokáøské režimy a stejnì zásadovì obhajují právo na potrat s na nic se
neohlížející zapáleností typickou pro všechny, kdo obhajují skupinová
práva.
Za základ sporu bývá oznaèován spor mezi právy jednotlivce –
ženy a právy nenarozeného dítìte. To je však omyl. Spor se nevede
mezi právy dvou jednotlivcù, ale mezi uplatòovanými právy ženy a
vyšším právem spoleènosti chránit neuplatòovaná práva nenarozených obèanù. U tìhotných žen jsou obì tato práva symbolicky pøítomna v jediném tìle. Moderní demokracie se však omezila na pouhý boj
mezi právy soutìžících jednotlivcù – v tomto pøípadì matky a dítìte – a
neuznává žádnou vyšší mravní autoritu. Proto byla opìt zavedena filozofie skupinových práv, aby byl zakryt lidský charakter bezmocného
úèastníka sporu. Zbývá tedy Platónova otrokáøská metafora (která
popisuje, jak je každý z nás v nebezpeèí zotroèení ze strany našich
vlastních vášní) v nové podobì: tento niterný otrok není vášní, ale plodem vášnì, který se v souladu s právem stává otrokem.
Ideologická potøeba definovat nenarozené dìti v kategoriích skupinového práva jako „ne–lidi“ vyšla z horeènaté touhy obhájit rovnostáøskou demokracii stejnì jako antická obhajoba „ne–lidství“ otrokù
byla zásadní pro antickou demokracii. Vìtšina antických filozofù (od
Platóna dále) tvrdila, že demokracie není možná bez otroctví. Podobnì
je na tom demokratické rovnostáøství. Nevyhnutelným závìrem je, že
moderní národy každoroènì likvidují okolo 20 % svých potenciálnì
narozených obèanù ve jménu práv a ideologické èistoty.
Kategorie „ne–lidí“ (pùvodnì nejspíš vychází z potøeb vést válku) je
samozøejmì právním vyjádøením zásadnìjšího mravního pøístupu
„naše/cizí“ pomocí kterého se lidé oznaèovali a seskupovali k boji proti
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Polniceby mìl být mìsíèník, který by reflektoval názory na spoleèenské
a kulturní dìní oèima lidí z okruhu Národního sjednocení. Mìl by zaèít
vycházet od èervence letošního roku. Navazovat by mìl na list
Národního sjednocení Polnice volá, který vycházel ve tøicátých letech.
Polnice by mìla být odtroubením národní ofenzívy v mediální oblasti.
Zároveò by to mìl být také hlas varovný, který poukazuje na blížící se
nebezpeèí a dodávající sílu v nadcházejícím støetu s „novým svìtovým
øádem“, který je už na obzoru a jehož prvním projektem je souèasná
Evropská unie.
Co vidíš jako nejvìtší úkoly strany do nejbližší budoucnosti?
Za nejvìtší úkol považuji vybudování celoplošné struktury strany.
Naším cílem je, aby pøed parlamentními volbami v roce 2006 mìlo
Národní sjednocení fungující aktivní místní organizace ve všech okresních mìstech v ÈR. Dalším úkolem je získání nìkterých èeských vlastenecky smýšlejících podnikatelù, kteøí by vytvoøili spoleèný podnik,
z kterého by bylo možné financovat spoleèné projekty ve prospìch
národního hnutí vèetnì NSJ. Mám na mysli silné vydavatelství, které
by ve spolupráci s exilem vydávalo dostatek kvalitních knih, které
dnes vycházejí v minimálních nákladech jen pro omezený poèet ètenáøù.
Dùležité je také rozbití mediálního monopolu „evropeistù“. Naše
úsilí musí smìøovat k získání dostateèných prostøedkù, abychom tak
jako za první republiky mohli informovat èeskou veøejnost národnì
konzervativním deníkem. Vzdávat bychom se nemìli ani projektu rozhlasové stanice prozatím vysílající pouze na støedních vlnách, kde

bude slyšet hlas svobodného národa. Intelektuální a lidský potenciál
máme dostateèný, nyní se musíme soustøedit na získání finanèního krytí, což bude sice velmi obtížné, ale pøi dostateèném nasazení a pomoci
Boží realizovatelné.
František Èervenka se narodil 14. 10. 1965 v Kladnì.
Po absolvování støedního odborného uèilištì pracoval do roku 1989
v mnoha rùzných profesích. Pùsobil v okruhu køes anského
samizdatu, který aktivnì rozšiøoval a spolupodílel se na poøádání
bytových semináøù s protikomunistickou tématikou. Po listopadu
1989 se aktivnì podílel na vydávání pravicových antikomunistických periodik. Spolupracoval s Necenzurovanými novinami a Èeským deníkem. Pracoval jako redaktor Kladenských novin a pozdìji
jako parlamentní zpravodaj Èeské tiskové agentury. V souèasné
dobì pracuje jako knihkupec. Pøed listopadem 1989 nebyl èlenem
žádné politické strany ani SSM. Byl èlenem Demokratické unie (DEU), odkud po vytunelování strany Ratiborem Majzlíkem odešel.
Pozdìji pùsobil také ve Stranì konzervativní smlouvy a Pravém bloku, kde byl místopøedsedou. Podpora Pravého bloku vstupu ÈR do
EU vedla k abdikaci na všechny funkce a k vystoupení ze strany.
V èervnu 2002 se zúèastnil zakládajícího sjezdu politické strany
Národní sjednocení a v prosinci 2003 byl zvolen na mimoøádném
sjezdu pøedsedou Národního sjednocení. Je ženatý, má dva syny a
dceru. Dceru má také z prvního manželství.
Pùsobil jako koordinátor projektu Obèané proti EU.
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nepøátelským skupinám. V minulém století byl tento pøístup hojnì užíván totalitními státy pøi vìznìní vlastních obèanù (coby vnitøních
nepøátel), pøi jejich zplynování a spalování, vyhladovìní èi nucení pracovat až k smrti, nebo k jejich prosté likvidaci.

Potøeba zástupného rozhodování
Strategie vylouèení urèité skupiny osob z lidstva má hluboký ideologický a ekonomický význam také pro moderní stát blahobytu.
„Ne–lidství“ urèitých kategorií osob vede k potøebì takzvaného
„zástupného rozhodování“, pøi kterém státní úøedník nebo jiný oprávnìný pracovník mùže provádìt zásadní rozhodnutí o osudu „ne–lidí“,
jako napøíklad rozhodování o jejich výchovì, lékaøské péèi, životì èi
zabití v podobì rùzných forem eutanazie, atd. „Ne–lidství“ a návazná
strategie zástupných rozhodnutí jsou zásadní pro každý politický systém coby odpovìï na silné protiargumenty pøírody (také ve smyslu pøirozenosti, pozn. pøekl.) proti takové ideologii. Pøíroda volá matku k plnìní mateøských povinností, zatímco ideologie ji volá do armády nebo do
kanceláøe. Pøíroda neustále dokazuje, že neexistují dva zcela stejní lidé,
zatímco rovnostáøská ideologie se je snaží vytváøet. A jelikož v soudobých demokraciích blahobytu je stále vìtší èást našich soukromých
životù ovládána veøejnou mocí, vše je také spojeno se zápasem o omezené finanèní prostøedky v rámci veøejných rozpoètù. Pro udržení ideologické soudržnosti svých obèanù proto stát musí pøebírat mnohá klíèová rozhodnutí o životì svých obèanù pod svou vlastní pravomoc.
Takto se mohou celé rozsáhlé skupiny obèanù ocitnout v kategorii
„ne–lidí“, za nìž bude rozhodovat stát, aby zajistil stabilitu svého rozpoètu. Tak napøíklad u potratù dìtí (tedy „ne–lidí“) vycházejí jednoduché ekonomické poèty jednoznaènì pro jejich provádìní. Provedení
potratu prostì vyjde mnohem levnìji než vydávání veøejných penìz na
podporu matky samoživitelky. Pomìr je zhruba 400 kanadských dolarù oproti pìtileté podpoøe této matky ve výši 10 000 dolarù roènì.
Již nyní musí mnozí zoufalí obèané èekat mnoho mìsícù na lékaøskou
péèi jen proto, že vláda nechce z ideologických dùvodù pøipustit narušení pøedstavy o zdravotnictví jako o službì státu poskytované všem
obèanùm zdarma. Stav mnohých pacientù oèekávajících veøejnou
lékaøskou péèi se bìhem èekání zhorší a pacienti zemøou. Znal jsem lidi
v Kanadì, kde je uzavøení smlouvy o soukromé lékaøské péèi protiprávní, kteøí byli v takové situaci, že nabízeli lékaøùm uhrazení péèe ze
svých kapes. Byli odmítnuti a zemøeli. Poøadníky na veøejné služby
jsou jedním ze zpùsobù odmítnutí péèe ve snaze udržet ve veøejnosti
iluzi o rovnostáøské státní službì. Takto demokracie blahobytu obìtuje
své obèany, aby uhájila své ideály. Stejnì tomu bylo u antických demokracií. Ekonomické zoufalství povede stát ke snaze zaøadit stále více
slabých èi obrany neschopných obèanù do kategorie tìch, kteøí potøebují, aby za nì stát èinil zástupná rozhodnutí a vydal je napøíklad
katùm povìøeným státem realizovat politiku eutanazie. To je dalším
pøíznakem rozkladu rovnostáøské ideologie. Je to pøíklad rozpoètové
války uvnitø státu blahobytu, která nese zásadní podobnost antickým
otrokáøským režimùm v tom smyslu, že nikdo není zøetelnìjším otrokem èi obìtí státu než ti, kteøí byli nejprve oznaèení za „ne–lidi“ a poté
pøedání vládì ke „koneènému øešení“.

Filozofický dùsledek – velká ironie naší doby
Kdekoliv se objevila demokracie, vždy byla zavádìna jako praktická
politická teorie umožòující vìtší kontrolu více lidmi a vìtší nezávislost
na svazujících omezeních, z nichž nejdéle odolávala omezení daná pøírodními zákonitostmi.
Ve své souèasné rovnostáøské podobì, vyjádøené snad nejvýraznìji v teorii sexuálního osvobození, zaèala demokracie znamenat také
nezávislost na jakýchkoliv mravních závazcích. Nyní mùže demokra-

cie znamenat i svobodu zvolit si svùj vlastní morální životní styl nezávisle (èi dokonce v protikladu) na hodnotách naší spoleènosti. Ve skuteènosti jsou navíc obecné mravní hodnoty ve jménu demokratického
pluralismu nyní oznaèovány za snahu o mravní zotroèení svobodného
a jednou provždy dobrého jednotlivce. Jako prozatím extrémní pøíklad
tohoto moderního „jazyka svobody“ (aèkoliv se objevoval již u antických zhýralcù) si mùžeme pøeèíst rùzná prohlášení podporující incest,
pedofilii èi mezigeneraèní sex jako techniky spoleèenského a mravního
„osvobození“ ze „sexuálnì negativní“ spoleènosti. Zaznamenejme, že
pøedstavy o demokratické spoleènosti se vyvíjejí stále stejným smìrem
– smìrem k extrémní autonomii jednotlivce a témìø anarchistickému
popøení spoleèenské morálky.Ale kde se tento vývoj zastaví?
Prastaré pøedstavy o morálce byly nyní postaveny na hlavu.
Svoboda duše podle nich vycházela výhradnì ze sebeovládání a sebekontroly. Vnìjší svìt vytváøený zejména takovými událostmi jako narození, válka a smrt byl považován za nahodilý a jako takový nemohl èi
v zásadì nemìl by narušit sílu sebekontroly. Sebekontrola znamenala
svobodu.
Podle názoru moderních lidí povzbuzených demokratickou
domýšlivostí vychází svoboda duše ze sebeuvolnìní a vyjádøení sebe
sama – svoboda má vycházet ze zavržení kontroly jak sebou samým (jinak byste mohl být oznaèen za pøíliš upjatého), tak zejména druhými,
kdy vyžadování urèitého chování od ostatních je oznaèováno za vnucování vlastní spoleèenské, mravní èi politické pøevahy.
Nejvìtší ironií moderní doby a jedním z nejvìtších paradoxù souèasné demokracie je pøedstava moderních lidí, že oni sami jsou spoleèensky, morálnì a politicky svobodní. Zároveò však sami o sobì hovoøí
výhradnì v deterministických pojmech, které je vždy popisují jako
otroky èi „produkty“ nìjaké síly mimo jejich moc. Moderní èlovìk se
bez zaváhání popisuje jako produkt spoleèenských podmínek a tato
víra je základem témìø všech moderních spoleèenskovìdních prací.
Èlovìk je také chápán jako hraèka vnitøních psychologických sil (freudovské psychoanalýzy), materialisty je chápán jako pouhá kombinace
hmoty, pro biology je výsledkem náhodných pøírodních selekcí podle
Darwinovy teorie. A ve výètu ironií nesmíme zapomenout na fakt, že
se v poslední dobì zjiš uje, že nejbohatší spoleènosti na svìtì jsou pøesyceny stovkami milionù „závislých“ osob, jimž není pomoci a které
potøebují bezodkladnou podporu.
Stejné poznatky nalezneme v celém moderním „pokrokovém“
politickém monologu, podle kterého mnoho milionù bezduchých obìtí sociálního a ekonomického prostøedí je øazeno do kategorie osob, u
nichž je vhodná pouze pøevýchova èi terapie, nebo které potøebují jiné
zvláštní zacházení, které vytvoøí a budou provádìt vyškolení specialisté. Tito specialisté tvoøí inteligenci moderního sekulárního fundamentalismu a zpravidla sami sebe vidí jako ty, kteøí se vyvarovali –
díky svým zvláštním vìdomostem – špatného hodnocení a nesprávných myšlenkových postupù, kterých u druhých litují (a které vesmìs
oznaèují jako jednu z forem otroctví). Oni jsou elitami – již nikdy otroky – ve smyslu sebechvály a vlastní sebedùvìry.
Marxismus – nejrozšíøenìjší a nejagresivnìjší z konspirativních
teorií, která popisuje celý rozvinutý svìt jako otrockou obì nevyhnutelných historických procesù – popisuje také tøídní systém, v jehož rámci je vykoøis ována vìtšina lidí.
Moderní teorie takzvané dekonstrukce, která je svou nièivostí a
silou oslabit spoleènost soudobým následníkem Marxových teorií, tvrdí, že mocenské systémy všeho druhu prostupují každou složkou lidské spoleènosti a že i provìøené altruistické snahy jsou ve skuteènosti
souèástí strategických plánù, jak ovládnout veškeré systémy a udržet
masy lidstva v otroctví vùèi tìmto mocenským systémùm. Požadují
„osvobození“ lidskosti tím, že spoleènost bude zahrnuta povinnými a
nákladnými programy pøerozdìlující a nezávislé spravedlnosti, která
má pøevrátit výsledky pùsobení pøírody a spoleènosti urèováním rozdílného zacházení s jednotlivými lidskými bytostmi, které jsou oficiálnì považovány za zcela stejné.
Je velice ironické a bizarní, že v dobì všudypøítomných oslav
demokratické svobody se náš údajnì nekontrolovaný èlovìk sám chápe jako zcela poddajný produkt – nebo obì – pøírodních procesù a pøíkazù svìta v mnohem vìtší míøe, než kdykoliv pøedtím.
William Gairdner je lékaø a spisovatel
Pøeklad Jiøí Hojer

12

NÁRODNÍ MYŠLENKA 2/2004

