
Veřejné veřejně 

Soukromé soukromě 

 

Je mnoho oblastí, které bychom rádi viděli fungovat lépe. Ohlédneme-li od evergreenů politických 

slibů „za pouťový balónek modré z nebe“ a „s mojí partou rovnou do ráje“, zůstanou nám podstatné 

věci, hodnoty, které je potřeba pravidelně znovunabývat a ritualizovat. Čím univerzálnější hodnota 

tím sdílenější. Naopak rozpad hodnot předznamenává zásadní společenské změny, někdy tragédie a 

bolestné rozpomínání na zapomenuté. Archaické nezabiješ, nepokradeš, řecké potěšení z krásy a 

rodné Ithaky, či novodobé vzývání volnosti, rovnosti a bratrství, máme právo zpochybňovat jen 

s velkou dávkou rozvahy. 

K důležitým hodnotám patří například také soukromí. Jako každá hodnota má i tato svoji historii, 

milníky a mučedníky. Soukromí nenáleželo poddaným, nevolníkům, otrokům, ne-lidem (těm co 

nejsou z našeho kmenu). Nerozvážné zpochybňování soukromí může vést k její ztrátě. Zároveň platí, 

že co si neobhájíme a neritualizujeme, o to časem přicházíme. 

V současné době si mnoho jedinců volí představitele svých nadějí, kteří bohužel stírají rozdíl mezi 

soukromým a veřejným. Stává se pak, že ani u věcí veřejných nevíme, nakolik jsou veřejné a na kolik 

soukromé.  Nemělo by to tak být.  

Mnohé veřejné věci, například to, kam jdou odebrané peníze, jak je s nimi nakládáno, kdo s nimi 

nakládá je nezveřejňováno, mlženo a záměrně utajováno. A naopak soukromé je nabouráváno a 

oklešťováno. Pod výhružkou a následně pokutou je potřeba sdělit informaci, zdali máme doma 

počítač nebo ne. Není již soukromou věcí, zdali chcete za slunečného dne svítit nebo ne (a nést si 

následky). Bylo rozhodnuto, že není soukromou věcí, zda chcete přispívat na vnucené čtyři televizní 

kanály z desítek dalších a nést si následky nebo ne. Popsalo by se mnoho věcí, které ještě nedávno 

patřily do soukromí a již tam nejsou a ještě by zůstaly některé, o nichž ani nevíme, že již nejsou 

soukromé. 

Přeji si, aby si lidé, až zase půjdou volit, vybírali s rozvahou. Nevěřili, že je někdo převede do země 

kde „pečení holubí lítají sami do huby“ a u těch co budou zvoleni, doufám, že nechají veřejné 

veřejným a soukromé soukromým.  

 

 


