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Tolerancia - čo je to? – analógia zo sveta kapitalizmu – zo sveta politiky – zhrnutie – problém tzv. „Novej tole-
rancie“ a politickej korektnosti – fatálne zlievanie pojmov v idei „politickej korektnosti“ 

„Tolerancia“ je termín, ktorý sa v súčasnosti skloňuje pomaly 
všade a ktorým sa ospravedlňujú aj tie najväčšie blázniviny. Čo 
ale tolerancia v skutočnosti je? Pomôcť nám môže práve 
idea kapitalizmu. 

Podstatou kapitalizmu je vzájomné si konkurovanie rôznych 
firiem. Alebo povedané rovno: tvrdý boj, v ktorom sa presadí 
jedna firma na úkor ostatných a naopak. Tento boj môže mať 
rôzne podoby, vo filme Gangy New Yorku sme mohli vidieť 
krvavý boj budúcich politických strán, ale aj tragikomickú bitku 
príslušníkov dvoch konkurenčných hasičských zborov o to, kto 
bude hasiť požiar (budova, samozrejme, zatiaľ zhorela). Z 
minulosti poznáme boje medzi odbormi, vedené bombami a 
puškami, alebo súperenie amerických železničných spoločností 
pri stavbe železnice krížom cez územie USA, tiež občas vedené 
dynamitom a inými zbraňami. TOLERANCIA  v tomto smere 
viedla k posunu tejto súťaže od vojny ku konkurencii: firmy a 
spoločnosti rešpektujú jedna druhú v tom zmysle, že sa neusilu-
jú vymazať svoju konkurenciu pomocou násilia – nielen dyna-
mitu a teroru, ale napríklad aj pomocou neférových vládnych 
zásahov a podobne. Namiesto toho spoločne súťažia o priazeň 
zákazníka, usilujú sa vlastnou kvalitou, cenou, inovatívnos-
ťou,… prekonať konkurenciu a tak sa presadiť na jej úkor. V 
tejto konkurencii, iste, firmy vzostupujú, ale aj upadajú a 
zanikajú. Stále je to vojna – ale vedená podľa istých pravidiel, 
bez násilia a podobne. 

Podobne to prebieha aj v politickej oblasti. TOLERANCIA 
znamená, že politické strany sa nesnažia svoju opozíciu zaká-
zať, zlikvidovať jej členov (uväznenie, popravy, prenasledova-
nie,…), ani nič podobné. Hrajú podľa pravidiel demokracie, kde 
na „trhu voličov“ predstavujú a predávajú svoje plány, názory, 
predstavy a programy, uchádzajú sa ich priazeň – aby potom, v 
deň volieb, volič „kúpil“ svojim hlasovacím lístkom produkty 
tej strany, ktorá sa mu najviac páči. Politická demokracia je 
vlastne kapitalizmus v politickej a spoločenskej sfére – rovnako 
ako kapitalizmus by sme si mohli zadefinovať ako „ekonomickú 
demokraciu“. A, podobne ako medzi firmami, aj tu niektoré 
strany rastú a preberajú „trh voličov“ – a niektoré zase upadajú 
a časom skrachujú úplne – kto už dnes pamätá na slovenské 
kedysi vládne strany ako VPN, ANO, SOP,…  

Ak si to zhrnieme, tolerancia vo svojej podstate znamená, že 
plne rešpektujem FIRMU (politika, stranu,…), aj keď 
súčasne tvrdo konkurujem jej PRODUKTU (výrobok, 
volebný program,…) svojim vlastným produktom v rámci 
férovej súťaže na voľnom a slobodnom trhu (á la výrok 
pripisovaný Voltairovi: „Hlboko s vami nesúhlasím, no urobím 
všetko preto, aby ste mohli svoj názor slobodne hlásať“).  

Dosť to pripomína šport, kde tiež súťaž a boj prebieha nie 
medzi športovcami (vyvraždíme tím FC Barcelona a pohár bude 

náš ☺), ale medzi ich výkonmi vo férovom a rovnom zápo-
lení. Lepší výkon = víťazstvo. 

A teraz sa pozrite na tzv. „Novú toleranciu“, spojenú s 
politickou korektnosťou. Čo Vám pripomína? So svojou 
snahou „zákonne“ potierať isté názory a súčasne zákonne 
presadzovať a podporovať iné názory a postoje – vrátane 
vládnych dotácii a legislatívnych nariadení na jednej strane a 
trestných stíhaní voči ich oponentom na druhej strane? Snaha 
opozičné názory postaviť do pozície neprijateľných, neprí-
pustných a zakázaných – a tým ich eliminovať? 

V ekonomike sa tomu hovorí neslobodná direktívna 
ekonomika, kde štát vlastní firmy a súčasne zákonom 
zakazuje, aby im ktokoľvek svojimi výrobkami konkuroval. 
U nás sme to zažili v komunistickom totalitnom socializme. 

V politickej oblasti je to obdoba tzv. „ľudovej demokra-
cie“ (dodnes prežíva v plnej „sláve“ v Severnej Kórei“), 
ktorá má s demokraciou spoločné iba meno, v skutočnosti ale 
znamená, že vláda a vládna strana (u nás to bola KSČ) s 
pomocou legislatívneho násilia a s využitím štátnej mašinérie 
presadzuje vnucuje svoje idei a programy, pričom opozícia je 
likvidovaná tými istými nástrojmi (u nás sledovanie ŠtB, 
zatýkanie, väznenie, koncentračné tábory á la Jáchymov, 
dokonca popravy, ale aj odopieranie „nespoľahlivým“ 
ľuďom prístupu k vzdelaniu, lepšiemu zamestnaniu, vycesto-
vaniu,…). 

V športe sa to rovná napríklad korupcii, kde mocenské 
zložky (= vedenie klubov) vopred rozhodnú, kto v zápase 
musí vyhrať a kto musí prehrať a donútia hráčov takto hrať… 

Presne toto je podstatou tzv. „Novej tolerancie“, ktorá ale 
má s toleranciou spoločné len meno. V skutočnosti je to 
pokus o totalitné ovládnutie ideologického priestoru s pomo-
cou nástroja tzv. „politickej korektnosti“, ktorá ako mocen-
ský nástroj násilne potláča opozičné názory, využívajúc 
pritom nielen médiá, ale stále viac vládne zásahy, rôzne 
politické agendy, legislatívu, mocenský aparát štátov, aby 
prenasledovala svojich oponentov, bránila im prezentovať 
ich predstavy a názory vo férovom konkurenčnom súboji ideí 
a súčasne za použitia vládnych (a teda verejných!) zdrojov 
presadzovala svoje názory proti verejnosti za použitia peňazí 
tej istej verejnosti bez ohľadu na postoje a želania verejnosti. 

Alebo povedané ešte inak: NOVÁ TOLERANCIA nerozli-
šuje medzi FIRMOU (osobou,…) a jej PRODUKTOM  
(názorom,…). Nesúhlas s názorom sa v jej podaní rovná 
nesúhlasu s osobou, ktorá názor zastáva (vyjadrenia typu 
„kresťania nenávidia homosexuálov“, „Cirkev odsudzuje 
homosexuáílov“ a pod.). Predstavte si, ako by to vyzeralo v 
komerčnej oblasti: 



• FORD uvedie autá na nemecký trh. 
• Je obvinený, že tým zaútočil na firmu MERCEDES a ne-
rešpektuje ju, nenávidí ju – a to je zločin proti slobodnej spo-
ločnosti a tak. 
• Jediný spôsob, akým sa FORD môže vyhnúť tvrdým vlád-
nym postihom a trestom za tak nenávistný krok (vrátane vy-
vlastnenia a zániku) je stiahnuť sa z trhu a prestať predávať v 
Nemecku FORDY, pretože akýkoľvek pokus o podobný predaj, 
či reklama na autá FORD je prejavom neznášanlivosti a ne-
návisti voči automobilke MERCEDES, voči ľuďom, ktorí v nej 
pracujú – a to je v modernej demokratickej spoločnosti neprí-
pustné a vláda musí proti podobným prejavom neznášanlivosti 
a nenávisti tvrdo zasiahnuť! 

Absurdné?  

Iste. V komerčnej sfére jasne rozlišujeme medzi FIRMOU a 
medzi jej PRODUKTMI . Konkurencia produktov na voľnom 
trhu je OK. Snaha zničiť samotnú firmu násilím nie je OK.  

Politická korektnosť ale toto zámerne obchádza. Zámerne 
zlieva dohromady OSOBU a jej NÁZORY. Ako hovorí istý 
študent: „To, čo verím, nemôže byť oddelené od toho, kto som… 
kritizovať to, čo je pre niekoho dôležité, znamená kritizovať tú 
osobu“. 

Odtiaľ je už potom demagogická cesta jasná: 

• Všetci ľudia sú si rovní. 
• Človek = jeho názor. 
• Všetky názory sú si teda rovné. 
• Nesúhlas s niekoho názorom je teda aktom nenávisti, neto-
lerancie – a ako taký musí byť potlačený štátnou mocou. 
• Pri rozhodovaní, ktorý názor je ten nenávistný a hodný 
potlačenia rozhoduje súčasná štátna ideológia – teda „správ-
ne“ a „nekritizovateľné“ sú tie názory, ktoré sa (paradoxne 
neférovo a nedemokraticky) napojili na štát a jeho mocenské 
zložky – a nenávistné a netolerantné tak paradoxne ostávajú 
tie, ktoré tak neurobili a ďalej fungujú v rámci „férovej disku-
sie“, čiže „súťaži ideí“ na demokratickom „trhu poslucháčov“. 

POD RÚŠKOM BOJA PROTI NENÁVISTI SA TAK ŠÍRI 
NENÁVISŤ A POD POJMOM TOLERANCIE SA ŠÍRI 
TOTALITNOS Ť MYSLENIA A VYJADROVANIA… 

Výsledok? Len námatkovo zopár ilustrácií..: 

Definícia novej... tolerancie je taká, že presvedčenie, hodnoty, 
životný štýl a pochopenie pravdy každého jednotlivca sú rovno-
cenné. Neexistuje žiadna hierarchia pravdy. Tvoje presvedčenie 
a moje presvedčenie sú rovnocenné a všetka pravda je relatív-
na. (Thomas A. Helmbock, Lambda Chi Alpha Fraternity) 

„Za celých tridsať rokov vyučovania na vysokej škole profesor 
Robert Simon nikdy nestretol študenta, ktorý by popieral fakt, že 
holokaust sa udial. Čo však stretáva stále častejšie je niečo 
horšie: študentov, ktorí prijímajú to, že holokaust sa udial, ale 
nemôžu sa prinútiť povedať, že toto zabíjanie miliónov ľudí bolo 
zlé. Simon, ktorý vyučuje filozofiu na Hamilton College vraví, že 
10 až 20% jeho študentov sa zdráha vyslovovať morálne úsudky 
- a niekoľkí dokonca aj o holokauste. Hoci títo študenti možno 
aj hlboko nesúhlasia s tým, čo nacisti robili, ich nesúhlas je 
vyjadrovaný skôr ako otázka chuti či osobného prístupu, než 
ako morálny úsudok. „Pravdaže nemám rád nacistov," povedal 
mu jeden študent, „ale kto rozhodne, že sa morálne mýlili?"“ 
(John Leo, WASHINGTON TIMES) 

„Každý študent si rozvinie schopnosť porozumieť, rešpektovať a 
prijímať ľudí rozličných rás, rozdielneho pohlavia, kultúrneho 
dedičstva, národného pôvodu, náboženského presvedčenia a 
politických, ekonomických a sociálnych podmienok, ako aj ich 
hodnoty, presvedčenia a postoje.“ (Definícia z výchovného 

programu mesta New York) 

Takže namiesto „voľnej súťaže ideí“ vo férovom, demokra-
tickom prostredím, už len nútená uniformita a zákaz konku-
rencie… 

Jedna štátna škola pozvala rodičov študentov, aby „prišli do 
školy a porozprávali v triedach o priebehu a zvyklostiach 
Kwanzae, čo je náboženský sviatok budhistov, aby porozprá-
vali o viere moslimov ako aj o tradíciách a zvyklostiach 
židovského sviatku Chanucha." Ale keď sa jeden z rodičov 
pokúsil porozprávať o skutočnom význame Vianoc, kde ako 
vizuálnu pomôcku využil zobrazenie scény narodenia Ježiša 
Krista, bolo jeho vystúpenie okamžite zrušené. V spoločnosti 
ovládanej doktrínami novej tolerancie sa na akékoľvek 
pripomienky či zmienky kresťanského vierovyznania, modli-
tieb či symbolov (a to aj všetkého čo ich len vzdialene pripo-
mína) pozerá ako na pokus „dominantnej" kultúry (v tomto 
prípade kresťanstva) diskriminovať ostatné kultúry a viero-
vyznania. Pravdaže, dnes žijeme v dobe, kedy sa kresťanstvo 
často stáva obeťou „jediného fanatizmu, ktorý je dnes akcep-
tovaný — fanatizmus proti... Kresťanom.“ (in Josh MacDo-
well, Nová Tolerancia) 

„Dr. Jim Aist, profesor patológie rastlín na Cornellovej 
univerzite v meste Ithaca, v štáte New York, bol „obvinený zo 
sexuálneho prenasledovania, diskriminácie a zneužitia moci. 
"Študenti proti nemu usporiadali šesťhodinový protest v sede. 
Obvinili ho a jednanie s ním viedol jeho vlastný vedúci 
katedry a rektor. Musel sa dostaviť na vypočúvanie bez toho, 
aby mu vopred bolo umožnené vedieť, čo obžaloba obsahuje. 
V priebehu dvoch rokov bol vystavený desiatim podrobným 
vyšetrovaniam. V novinách boli proti nemu uverejňované 
rôzne obvinenia, ale on nedostal žiadnu možnosť vyjadrovať 
sa k nim". Akého trestného činu sa Dr. Aist dopustil? Toho, 
že na internátnych chodbách rozvešal letáky, ktoré ponúkali 
„Pomoc homosexuálom." Leták ponúkal zdarma študentom a 
fakulte dôkladne preskúmané vedecké informácie o príčinách 
homosexuality a usmernenia pre homosexuálov, ktorí by 
chceli opustiť tento životný štýl.“ (in Josh MacDowell, Nová 
Tolerancia)  

Všimnime si, že tento „boj“ sa neviedol férovou diskusiou a 
argumentovaním, ale pomocou sily a nátlaku, úplne v štýle 
totalitných režimov… 

[Nedávno] začal rektor Stanfordskej univerzity vyvíjať nátlak 
na evanjelikálne kresťanské skupiny pôsobiace na jej pôde, 
aby prestali so snahou „obracať iných študentov na svoju 
vieru." Ironické je, že rektora nerozhneval obsah posolstva, 
ktoré tieto skupiny šíria, ale to, že to vôbec robia. On sám 
totiž verí, že keď niekoho oslovujete evanjeliom, dávate tým 
najavo, že jeho presvedčenie má nižšiu hodnotu ako to vaše. 
Takéto zdôvodnenie je však neprijateľné, pretože je pokry-
tecké, zaujaté a netolerantné. (Scott Scruggs, Truth Or 
Tolerance) 

P.S.: Dekan pravdaže nepovažoval za zaujaté ani netolerant-
né „obracať" kresťanských študentov na svoje pochopenie 
tolerancie, pretože tým podľa neho, len likvidoval „zlo" 
netolerancie. (Josh McDowell) 

Čo je dôvod, prečo sa tejto novej „ľudovodemokratickej“ 
totalite treba veľmi dôsledne brániť! 

Boh Vám žehnaj!  

Váš Inky 


