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FRANTIŠEK ŠEBEJ

O pilieroch a Chaose
Všetci vedia, že politika stojí na pilieroch. O to viac to platí o politických programoch.
Piliere bývajú spravidla tri, lebo toľko si dokáže väčšina lídrov zapamätať. Ale môže ich
byť aj viac, ak sa ich stavby zmocnia intelektuáli. Potom však bývajú vratkejšie.

.k

eď príde vytúžený okamih zostavovania novej vlády po voľbách, začnú sa
lídri strán stretávať, ukazovať si svoje piliere
a porovnávať (hrúbku, výšku a tak). To je dôležité, lebo až keď si vzájomne pochvália piliere, môžu sa začať baviť o vládnych kreslách.
Stretávajú sa ako hostia na dvore lídra najmocnejšieho, najveľkohubejšieho a najľavicovejšieho. „Náš program má tri piliere –
národný (ten je najhrubší), kresťanský (no
dobre, ten je trochu tenší) a sociálny (ten je
tiež poriadne hrubý),“ vystatuje sa podozrivo triezvy líder národniarsky (netuším, ktorý debil ten eufemizmus vymyslel) na vohľadoch u lídra najľavicovejšieho. „Ani my
nemáme radi Maďarov a podobných a náš
najhrubší pilier je sociálny. Je oveľa hrubší
ako ten váš. A kresťanský nemáme. Čo vy pod
tým kresťanským rozumiete?“ odpovedá a pýta sa ten druhý líder. „To, že nemáme radi
Židov, liberálov, neznabohov a, samozrejme,
Maďarov,“ vysvetľuje národovec. „Aha. Ja
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som myslel, že to je ten národný pilier. A čo
ten sociálny?“ chápavo vraví líder socialistov.
„Všetkých ozbíjať!“ vyhŕkne úprimne národovec. „Tomu rozumiem, vidím, že naše piliere spolu celkom pasujú,“ konštatuje spokojne hostiteľ. „Aj my máme národný, kresťanský a sociálny pilier, ale v skutočnosti jediným naším pilierom, ale skutočne obrovským a hrubým, som ja sám,“ vraví skromne lídrovi socialistov líder ľudový, ktorému,
ktovie prečo, prischla prezývka Mufti. Pochopiteľne, že svoj národný, kresťanský a sociálny pilier prinesú ukázať i ďalší lídri, takže
ich môžeme pre túto chvíľu opustiť (ešte si tie
piliere budú nejaký čas ukazovať) a porozprávať si iný príbeh.
Starí Gréci verili, že svet sa začal ako prapôvodný zmätok – Chaos. Chaos bol dezorganizovaná prahmota. Chaos zrodil najprv večnú temnotu Erebos a temnú noc Nyx. Tie zasa zrodili svetlo Éter a jasný deň Hemera. Títo štyria potom zrodili zem Gaiu, podsvetie

Tartaros a život dávajúcu lásku Eros. Gaia potom porodila nebo Urana a more Ponta. S Uranom potom Gaia splodila veľmi prerastených
Titanov a Kyklopov (tí mali iba jedno oko).
Uranos chvíľu vládol, potom sa však proti
nemu vzbúril jeho syn Kronos (to bol najmladší a najprefíkanejší z Titanov). Kronos odšmykol kosákom svojmu tatkovi oné... mužnosť,
a tak ho zbavil vlády. Potom sa oženil so svojou tiež prerastenou sestrou Reiou a splodil
s ňou ďalších bohov, napríklad Demeter, Héru, Háda a Dia, ale hneď ich aj zjedol – okrem
Dia, ktorého Reia radšej skryla. Zeus v ilegalite vyrástol a spolu s Titanom Okeanom a ďalšími nakoniec Krona prinútili vyvrátiť zjedených súrodencov a zhodili ho do Tartaru.
Najprv sa však strašne mlátili a bol pri tom
všetkom obrovský rachot. Odvtedy taký ani
nebol. Ale nakoniec zavládol poriadok a začal
vládnuť Zeus. Jednoducho, začiatky sveta
bývajú chaotické a hlučné.
Že to nijako nesúvisí s príbehom o pilieroch a politických lídroch? Samozrejme, že súvisí – tak nejako štrukturálne, nie významom.
Stačí podumať a analógie sa nahrnú ako ľudia
do supermarketu, len treba zájsť v spomienkach ďalej v čase, k prapolitickému národnému Chaosu. Titanov síce nenájdeme, jednookých však áno. I zjedených súrodencov.
Iba všetko akosi v malom, maličkom. A kde sú
piliere? Aké piliere, vy ste uverili, že niekto má
piliere? Aj Chaos, ten beztvarý prazmätok, ich
z
mal viac.

