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Něco mezi nebem a peklem
„Já jsem z Kutné Hory z Kutné hory kouzelníkův syn…“
„Tak jestli si opravdu kouzelníkův syn, tak vytáhni hůlku a mazej si uklidit ten nepořádek, co máš
v pokoji! Babička je tady každou chvíli, a jestli uvidí ten chlív, tak si mě nepřej!“
Smutně jsem zaklapl zpěvník a ublíženě se šoural vstříc nevyhnutelnému úklidu. Půjdu si vypíglovat
pokoj, srovnat věci, vyluxovat a utřít prach. A kvůli čemu? Babičce? Mámě? Nebo snad tátovi? Ne,
kvůli hloupé lidské potřebě nalhat někomu něco jiného - lepšího, než jaké to ve skutečnosti je.
Člověk je už od přírody falešný tvor, který se snaží přesvědčit ostatní o dokonalosti své práce. A
pokud se tato práce úplně neslučuje s všeobecně zakotveným přesvědčením, prostě trochu upraví,
většinou jen na čas, celkový dojem a hned působí jako nedostižný ideál. A to ať už se jedná o
návštěvu prarodičů, volební programy politických stran, televizní reklamy nebo židovský Terezín.
Je těžké zhodnotit, jestli je to pouze špatná, lživá nebo naopak dobrá, záchvatům předcházející
vlastnost. Myslím, že si všichni dokážou představit, jak by dopadla chudák stařenka, která by nic
netuše otevřela dveře tradičního dětského pokoje. Se vší pravděpodobností by omdlela pouze
z letmého pohledu na hračkami a oblečením zaskládanou podlahu. Nebo kdyby politikové na
billboardy opravdu vypsali své cíle. Místo „Naplňte sny našich dětí!“ by tam stálo „Naplňte kapsy
našich peněženek!“ nebo namísto „Dáme zemi do pořádku.“ „Dáme si chalupy do pořádku.“. Z toho
vyplývá, že někdy v zájmu ostatních je lepší zalhat nebo dočasně potlačit své já, než otevřeně přiznat
pravdu.
Ovšem všeho s mírou. Pokud by totiž někdo (někdo jako třeba jako Hitler) naprosto přeměnil význam
této lidské přirozenosti v extrémní podobu tak, jako tomu bylo v například v Terezíně, kdy Červený
kříž uvěřil dokonalé nacistické lži o životě židů v báječných podmínkách, mohla by naprosto ztratit
svůj kladný charakter a propadnout se mezi podvody, bezcitnou faleš a zvrácenou přetvářku.
Výrok je tedy stále nejednoznačný. Lidskou propagandu nelze upřímně bez mrknutí oka odsoudit do
sfér zločinu ale ani k záviděníhodným vlastnostem. Vždy bude záležet na okolnostech, prostředí a
především na lidech, o které se bude jednat. Ale to už je otázka každého jednotlivce zvlášť, jeho
osobní morálky, etiky a humanity.

