Demokracie – ideologie nebo instituce?
Adam Wielomski o současném pojetí demokracie
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řed časem jsem v televizi viděl jistého mladíka, který se v soudní
síni zodpovídal z vraždy. Dopustil se tohoto činu, protože se s kolegou vsadili o to, kdo první vyjde na ulici a zabije člověka. Na otázku,
jak ho vůbec napadlo, aby na něco takového přistoupil, odpověděl, že
v tom nevidí nic zlého, „protože přece máme demokracii“.
Tento přiznejme extrémní příklad poukazuje na mnohem širší a
mnohem nebezpečnější proces chápání, čím je liberálně–demokratický
stát, v kterém musíme žít. Je to snad místo ovládané anarchií, kde vládne svébytná hobbesovská válka každého s každým o přežití – a to
doslova? Ne, to není jen hobbesovská válka o přežití, to je konsumpční
„seberealizace“ – jenže za cenu života druhých. Od roku 1989 se totiž
vize demokracie v našich krajích šíří jako synonymum úplné anarchie,
odmítání všech hodnot a normativních systémů. Noviny se rozepisují
o četných aférách, přepadeních a vraždách – násilí, podvody, zločiny a
odmítání norem na nás už přestaly dělat dojem, staly se čímsi běžným.
Není těžké uhodnout, odkud takový mladý člověk, jako je ten popsaný
v prvním odstavci, čerpal vzorce a definice demokracie – z masmédií
prosazujících konsumpční kulturu a perverzní kult „dělejte si, co chcete“. Dnes se každý zločinec, degenerant, úchyl a nihilista považují za
demokraty a každý, kdo se protiví jejich teoriím, je vnímán jako nepřítel svobody – Richard Rorty má pravdu: demokracie porazila filozofii –
anarchistické pojetí svobody porazilo všechny normativní zásady.
Jenže takové chápání demokracie není jen naším folklórem. Tak je
chápána ve všech západních zemích. Z etiky zodpovědnosti a republikánských hodnot, kterými šermovali Otcové zakladatelé Spojených států a také demokratičtí ideologové 19. století, zbyl jen „pustý výsměch
generací“.
Když se demokracie rodila jako politická idea, byla pojímána jako
způsob výběru vlády a nikoli jako realizace neomezené svobody.
Papež Lev XIII., když akceptoval demokratické instituce, prohlásil, že
„existence lidské svobody, ať už je jakéhokoli druhu (...) v sobě spojuje
nezbytnost vyslyšení nejvyššího a věčného rozumu, který není ničím
jiným, než autoritou rozkazujícího a zakazujícího Boha (...), neboť nejvyšším cílem, o který musí lidská svoboda usilovat, je Bůh.“ A Svatý
otec dodával, že pokud se demokracie omezí pouze na způsob výběru
vlády a neohrozí universální morální zásady a také dobro společnosti,
je zřízením stejně legitimním, jako mnoho jiných.
Při pohledu na současnou demokracii ale vidíme, že se tak nestalo. Místo toho není dnes demokracie chápána jako politické zřízení, ale
jako ideologie, světonázor, určitá vize světa. Stalo se tak ze dvou příčin.
Za prvé, nechala vyjádřit se ty, kteří podlehli Pavlovu „vnějšímu člověku“, uznávají tedy vizi světa bez hodnot a jediným absolutnem se pro
ně stal egoismus a konsumpcionismus. Máme zde co do činění s nedostatkem „etiky zodpovědnosti“. Svoboda spočívá na uvědomování si
zodpovědnosti za své činy. Kdo to nechápe, bylo by lepší, aby svobodným nebyl – pro své vlastní dobro i dobro jiných lidí.
Z druhé strany je toto anarchistické pojetí svobody založeno na
koncepci práv člověka, kterou určuje rouhačská parodie Božích i přirozených práv – tak jak je vidí katolická církev. V křesťanské koncepci přirozeného práva se práva vyvozují ze zákazů, které jsou naloženy na
jiné lidi – protože mě nesmějí zabít, mám právo na život; protože
nesmějí žádat cizí statky, mám právo vlastnit atd. Laická, osvícenecká
koncepce práv člověka toto chápání odmítá: mám veškerá práva, protože jsem člověkem a z tohoto faktu vyplývá, že mám práva na to a na
to. Mezi právy člověka je těžké nalézt pojetí závazků – zde jsou jen práva. Médii bombardovaný dnešní člověk slyší jen o svých právech a
zapomíná, co jsou to povinnosti.
Když se ideologie spojí se slabou výchovou, které se jedinci
dostane od rodiny, dostaneme dobré podhoubí pro všechny formy
anarchistického pojetí svobody a demokracie. Celé generace jsou dnes
vychovávány podle tohoto vzorce, kde existují jen práva, ale ne už
povinnosti. Svoboda se zde mění ve svůj protiklad: v totální svobodu,
kde neexistují žádné zásady a normy, tedy v anarchii. Je snadné pochopit, odkud se bere sklon k anarchistické svobodě. Po několika desetiletích totalitarismu jedna krajnost nahradila druhou. Zákazy uvolnily
místo anarchii. Jenže kdysi, ale ne dnes, se lidé nebáli večer chodit po

ulici. Co je lidem po svobodě bez řádu a autority?
Po období přejedení se svobodou přišel
čas na návrat ke ctnostem zodpovědnosti.
Křesťanská koncepce
člověka jako bytosti
zkažené hříchem byla
úspěšně prověřena tisíciletou historií.
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dobrý příklad praktických postojů a vlastenectví.
Zatím naše rodina chátrá, autorita Církve je odevšad zpochybňována, škola už jen vzdělává a nevyučuje, o politicích ani nemluvě. Po
patnácti letech rozvolnění a negace všech zásad máme dnes spoustu
času k nápravě. A za všechno může falešné pojetí svobody a demokracie!
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