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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Euroútrpné právo
Mučenie väzňov s cieľom vynútiť si ich priznanie, alebo len
tak pre potešenie, má dlhú tradíciu. Človek by povedal, že
človek už objavil, pokiaľ ide o metódy ako spôsobovať bolesť
a utrpenie, všetko.

.a

predsa, umenie mučiť sa vyvíja a na prahu 21. storočia nezaostáva za inými ľudskými umeniami. Zdá sa, že odzvonilo časom, keď stačili hrubosti ako španielske čižmy, škripce a rozžeravené
háky. Tie možno stačili, aby sa nejaká chudera bosorka priznala, že
je bosorkou, dnes je však niekedy potrebné vynútiť si iné, vážnejšie
priznania. A nie sú to pandúri, pardon policajti, ktorí prišli s najprevratnejšími inováciami. Tí si vystačia už dávno s tradičnou hrou na dobrého a zlého policajta. Nie, zlom prišiel najprv z literárneho sveta,
kde si istý literárny vedec všimol výraz vlastnej tváre, keď zdvihol oči
od najnovšieho literárneho diela k zrkadlu. To utrpenie a bolesť v jeho vlastnom výraze ho najprv šokovali, a potom zaujali. Keď sa stretol s kolegom, skúsil mu z onoho diela čítať niektoré pasáže a ukradomky pozoroval jeho tvár. A bolo to tam – to isté utrpenie a bolesť znetvorili kolegove bodré črty. Neskôr to skúsil s rovnako ohurujúcim
výsledkom aj s inými modernými dielami. Tak sa zrodil sadistický
nápad použiť prednes vybraného literárneho textu na vynútenie
priznania čohokoľvek. Zafungovalo to, viacerí kolegovia priviazaní
ku stoličke sa po niekoľkých hodinách čítania priznali, že nie sú literárni vedci, ale inštalatéri, ktorým sa nechce robiť. Po ďalších dvoch
hodinách už boli ochotní zanechať literárnu vedu a robiť čokoľvek.
Po odviazaní od stoličky sa však rýchlo zotavili a nezostali na nich
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žiadne stopy. Mali, koniec koncov, značný tréning. Tento experiment
s moderným mučením však zostal zabudnutý v literárnych kruhoch.
Omnoho zásadnejší prielom sa podaril naopak v politických kruhoch. V politickej súťaži ide totiž často o to prichytiť súpera pri falošnej identite. Napríklad sa niekto tvári, že je liberál a vegetarián, a vy
ho tajne nafilmujete ako číta Korán a napcháva sa cesnakovým bôčikom. To je však primitívne. Vážnejším problémom je napríklad, ako
odhaliť euroskeptika. Je to veľmi významné, lebo všetci sa tvárime
ako eurooptimisti a je isté, že sa medzi nás votreli euroskeptici s cieľom rozkladať, sabotovať, škodiť a podrývať, prosto dezintegrovať.
Ale máme na to skutočne účinný nástroj. Vytypovaného falošného
eurooptimistu si pozveme trebárs na koaličnú radu, zavrieme dvere,
zatlačíme ho do kúta a môžeme začať s útrpným právom. Najprv mu
ukážeme Európsku ústavu. Tí slabší sa už pri pohľade na ňu zlomia.
Ak nie, stačí zalistovať a vybrať vhodnú pasáž. Napríklad: „Európske zákony a európske rámcové zákony môžu delegovať na Komisiu právomoc
prijať delegované európske nariadenia, ktoré dopĺňajú alebo menia určité časti európskeho zákona alebo európskeho rámcového zákona, ktoré nie sú zásadné. Ciele, obsah, rozsah a trvanie delegovania právomoci sú výslovne vymedzené v európskych zákonoch alebo európskych
rámcových zákonoch. Základné otázky určitej oblasti sú vyhradené európskemu zákonu alebo európskemu rámcovému zákonu, a preto nemôžu byť predmetom delegovania právomoci.“ Tvár falošného eurooptimistu sa skrúti bolesťou a z hrdla sa mu vyderie ston. Vtedy obyčajne stačí už iba prečítať ďalší nadpis: „Vykonávacie akty.“ „Prestaňte
vy svinskí sadisti,“ začne ten darebák kričať, „priznávam sa, som euroskeptický votrelec!“ Skúsení vyšetrovatelia pasáž však dočítajú a vychutnajú si do dna jeho strašné muky. Potom už trasúcou sa rukou podpíše priznanie.
Najskúsenejší eurooptimistickí vyšetrovatelia však vravia, že sa
nájdu euroskeptici, ktorí sú schopní vypočuť si aj celú Európsku
ústavu a nezrútiť sa. Pri tých sa treba vrátiť k španielskym čižmám,
z
škripcom a podobne.

