
Do nově budovaného zařízení přijímáme spolupracovníky. Značka. Odmlouvání se netrpí! 
 

Kolektivní vina? 
 
Suma tisíců jednotlivých činů, z nichž každý mohl být sám o sobě nanejvýš svědomitý, 

vedla nakonec k činu kolektivní nesvědomitosti, nad jejímž dosahem jímá člověka hrůza. Ani 
prezident Spojených států se neodvážil zastavit běh atomového soukolí. 

Problém je, že kolektivní vina nezapadá do samé podstaty tzv. demokracie, neboť tam se 
rozhoduje právě se souhlasem většiny. A tato většina si následně nechce svou vlastní odpo-
vědnost přiznat, a bezzubě hledá konkrétní viníky. Ti však mohou být nalezeni pouze tehdy, 
kdy byl takovýto systém vojensky poražen a o vinících se rozhoduje z vnějšku. Sama podstata 
současné demokracie proto nemůže zabránit tomu, aby se v budoucnu lidstvo nepustilo do 
dalšího dobrodružství vzájemného se vybíjení ve jménu čehosi ušlechtilého. 

Cílené ovlivňování veřejného mínění na základě nepravdivých údajů ukázalo poslední 
dobrodružství části západní demokracie v Iráku (2003). Kolektivní „nezodpovědnost“ úzké 
skupiny lidí opět slavila úspěch, aniž by byli následně, po zjištění faktů, pohnáni voliči 
k zodpovědnosti, nebo z toho sami vyvodili důsledky. 

Proč taky? Prozatím to jsou jen epizody, vyhýbající se území průmyslového severu, zdů-
vodní si svou loajálnost řada z nás. I šlehnutí výhonků odporu okolního světa v podobě tero-
rismu bereme na vědomí pouze v tom případě, kdy se nás to bezprostředně dotkne, neboť 
nechceme myslet na svou smrt. Zato živě se zajímáme o to, jak lidé umírají jinde. 

Současná nechuť k manuelní práci je zakrývána pláštíkem demografických problémů 
v budoucnu a řešena „otevřením se“ migraci okolního chudého světa. Jaké to přinese problé-
my, až se „noví“ obyvatelé přiblíží magické 50% „demokratické“ hranici a začnou si prosa-
zovat své vlastní představy, se nikdo neodváží ani pomyslet. Dnes by nejspíš byl označen za 
extrémistu či rasistu. Ale pak se jistě najde někdo, kdo se postaví do čela původních obyvatel 
a s jejich mandátem začne vyčleňovat Árijce a ne-Árijce… 

Kolektivní vina existuje! Snad nejvýstižněji to konstatoval Alexandr Solženicyn 
v Souostroví Gulag: 

„K takové čistce bylo zapotřebí Stalina, jistě, ale bylo k ní zapotřebí i takové strany. Vět-
šina těch, kteří byli u moci, do posledního okamžiku, než sami byli zavření, zavírali nemilo-
srdně jiné, podle stejných směrnic poslušně ničili sobě podobné, poslali na smrt kteréhokoliv 
včerejšího přítele nebo spolubojovníka. A všichni přední bolševici, ověnčeni dnes svatozáří 
mučedníků, stihli ještě být katy jiných bolševiků (nemluvě už o tom, že předtím byli všichni 
katy bezpartijních)!“ 

 

 
Ještě dlouho po ukončení činnosti JD v Jáchymově slavila kolektivní „nezodpovědnost“ ostrov-

ských „uraňáků“ pod vedením KSČ všechna možná výročí (1975) 
 


