O MOCI A BEZMOCI
Zdeněk Vojtíšek
Obrázky na obálce i na této straně mají podobný motiv: zobrazení lidé
jsou pouhými loutkami v rukou někoho, kdo jim je skryt. Ze skrytosti
loutkoherce můžeme dokonce usuzovat na to, že tito lidé o svém údělu
loutek ani nevědí. Těžko si představit názornější ilustraci vyhrocené polarity moci: na jedné straně moc tak absolutní, že ve skrytu a bez odpovědnosti může pouze „tahat za provázky“, na druhé straně bezmoc tak
beznadějná, že o své situaci ani nemá ponětí.
Pocit vlastní nicotnosti uprostřed rychle se vyvíjejícího světa více či
méně známe patrně všichni. Takový pocit bezmoci vyvolává například
stále narůstající nepoměr mezi množstvím informací o politickém dění,
jemuž jsme (hlavně díky internetu a sociálním sítím) v nebývalé míře vystaveni, a vůči tomu nepatrnou možností tyto děje nějak ovlivnit. Konspiracismu navíc nahrává fakt, že postmoderní rozkolísání tradičních
autorit se dotýká i médií a dalších poskytovatelů výkladu světa. Důsledkem toho je jednak existence velkého množství různých možností, jak
chápat svět a dění v něm, což samozřejmě znejisťuje, jednak rozmlžení
hranice mezi informačními zdroji hlavního proudu a zdroji okrajovými,1
což poskytuje šanci na ohlas i nejméně pravděpodobným myšlenkovým
konstrukcím. Americký politolog Michael Barkun to cítil již před dvaceti lety: „Propast mezi konspiracistickým světovým názorem a hlavním
proudem se ještě před pěti lety zdála nepřekročitelná. Názory kdysi vytěsněné na nejzazší okraj amerického politického a náboženského života se nyní zdají méně izolované a stigmatizující, než jak tomu bývalo.“2
A právě tyto „stigmatizované znalosti“,3 dnes lehce dostupné a zároveň stále s chutí neo&iciálnosti, ba protestu, se pro značnou část populace této planety (tedy zdaleka ne jen pro Američany) staly lékem na pocit bezmoci a nástrojem získání moci. Nové zmocnění tito lidé prožívají
tím, že odmítají roli loutek, a dokonce loutkohercům kazí svými odhaleními hru. Nevadí jim, že ostatní považují jejich moc za &iktivní. Oni je
zase považují za loutky, dosud zajaté v nevědomosti. Diskuse mezi konspiracisty a ostatními připomíná rozhovor o pravosti náboženství mezi
jeho stoupenci a odpůrci a shoda je téměř vyloučena.
Tématu tvorby a šíření konspiračních teorií (konspiracismu) se Dingir věnuje vůbec poprvé, a to ve čtyřech článcích: téma je otevřeno nástinem religionistického uchopení konspiracismu od Zdeňka Vojtíška,
pokračuje dvěma studiemi o antisemitském a zednářském konspiracismu od Zbyňka Taranta, respektive Ivana Štampacha, a je uzavřeno
přehledem nejznámějších konspiracistických motivů spolu se zamyšlením o jejich šiřitelích od Leoše Kyši. K tématu patří i rozhovor s jungovským psychoterapeutem Vladislavem Šolcem, který připravila Jitka Schlichtsová.
Už nyní ale víme, že se k inspirativnímu tématu konspiračních teorií a náboženství chceme v Dingiru vracet. Ostatně to podobně děláme
často. I v tomto čísle je několik článků, které navazují na starší témata:
o homosexualitě a náboženství, o náboženství v Africe nebo o klášterním životě. A navíc – v návratu k tématu konspiracismu nás jistě podpoří Nový světový řád, ilumináti, židozednáři, Bilderberg, muslimští imigranti, Mossad, CIA i MI6.
n
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