Rozum? Ne, politická korektnost!
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RECENZE

Známý britský novinář se pustil do kritiky ideologie, která lidi nutí mluvit a jednat jinak, než myslí.

Slyšeli jste už nazývat mrtvolu »člověkem s pozměněným metabolismem«? Pokud ne, tak zřejmě nevíte, co je to politická korektnost. Ale jistě jste už slyšeli, že ve Spojených státech se nesmí říkat invalidé, ale »lidé s pozměněnými schopnostmi«. A naprosto nepřijatelné je slovo černoch, správné je jen Afroameričan. Zakázána je i přípona –man (muž) a místo ní je žádoucí používat genderově neutrální person. Tedy nikoli policeman, ale policeperson.
Zlaté české přípony a rody! Pokud se ale někdo začíná usmívat, pozor.
»Politická korektnost je často zesměšňována, ale legrace už skončila,« varuje Anthony Browne, autor knihy Úprk rozumu neboli Politická korektnost a smrt veřejné rozpravy v moderní Británii, kterou vydalo nakladatelství Dokořán.
Vyhazov za rozdíl žena–muž »Když prezident Harvardovy univerzity Larry Summers jemně naznačil, že příčinou rozdílných výsledků ve špičkové vědě by mohly být vrozené rozdíly mezi schopnostmi mužů a žen, čekaly ho stávky, veřejné odsouzení a výzvy k rezignaci od lidí, kteří nepředložili žádné důkazy, že se mýlil,« uvádí Anthony Browne.
Je to jen jeden z příkladů, na nichž známý britský novinář, který pracoval jako zpravodaj BBC a listu Observer a dnes píše pro deník The Times, ukazuje, jak politická korektnost nezaplavuje jen řeč, ale i konání amerických či evropských úřadů, škol a dalších institucí jako jed.
»Navzdory tomu, že vládní statistiky ukazují, že občané afrokaribského původu páchají nepřiměřeně vysoké množství násilných zločinů v porovnání s jinými etnickými skupinami, se zlou se potážete, řeknete-li to veřejně,« popisuje Browne další prohřešek proti politické korektnosti.
Browne se odvážně pouští zejména do kritiky a objasňování zhoubnosti ideologie, která nutí lidi mluvit a jednat jinak, než myslí, a psát jen to, co se má a smí. A která se od počátků, kdy správně pomáhala slabším a menšinám na úkor silnějších a většin, rozrostla do někdy až strašidelných podob. A taková ve finále škodí všem. Pravdě, diskusi a rozumu především.
Kondomy nepravým Příkladů se najde bezpočet: »Příslušníci černošské komunity jsou vedeni k názoru, že za špatný prospěch jejich dětí může rasismus učitelů, místo aby se zamysleli nad vlastní kulturou a vztahem ke vzdělání,« naráží Browne na situaci v amerických státních školách.
»Tak dlouho se v Nizozemsku podporoval multikulturalismus a zároveň se mlčelo o jeho stinných stránkách, až nakonec situace vyústila v náboženské násilí, kvůli kterému žije větší část země ve strachu,« připomíná Browne příklad země, kde byl zavražděn režisér Theo van Gogh.
Nakonec ve svém pojednání zmiňuje i vlastní příklad: BBC pozastavila jeho rozhovor, když v něm zmiňoval, že za pětadvacetiprocentní nárůst počtu HIV nemocných nemůže nezodpovědná britská mládež, ale příliv afrických imigrantů. A dlouho spolu s odborníky bojoval za to, aby se lékařská pomoc a osvěta v Británii nasměrovala správným směrem a nerozdávaly se jen kondomy mladistvým.
Ačkoli jsou Browneho soudy často až příliš tvrdé a politicky korektně vychovaná dušička čtenáře někdy trpí, nakonec s ním nemůže nesouhlasit: politická korektnost je svým způsobem totalitní ideologií a transformovaným marxismem a je na čase, abychom se vzpamatovali.
Jak jsme na tom v Česku?
V obsáhlé předmluvě, která má uvést českého čtenáře do problému a která je vlastně samostatným esejem, začíná český novinář Martin Weiss větou: »Politická korektnost je k smíchu a nemá u nás šanci.« Avšak hned dodává: »Tak mi to alespoň dlouho připadalo.«
»My jsme si přece za socialismu užili dost toho, kdy si člověk něco jiného myslel a něco jiného byl nucen říkat. My netrpíme komplexem viny bývalých kolonialistů a ani nejsme tak bohatí, abychom si mohli politickou korektnost dovolit,« připomíná Weiss.
Když jedna Američanka popisovala sexistický průběh českých Velikonoc, byla všem pro smích. A ženy, které nutí sedět své muže na záchodovém prkýnku, jakbysmet. Jsme tedy vůči politicky korektní viróze imunní?
Bohužel, v žádném případě. Nákaza přichází z ciziny. Evropská unie ji šíří svým jazykem, stejně jako se u nás již pevně usadila genderová témata. A některá řešíme už dávno: třeba jak se dívat na romskou komunitu.
Při této příležitosti se hodí jedno srovnání: »Donedávna bylo v Dánsku protizákonné členit policejní statistiky podle etnické příslušnosti pachatele,« píše Browne. Českým občanům to jistě něco připomíná.
Všichni to víme, ale nesmí se to říkat. Otázkou ovšem je, zda to pomáhá problém řešit.

