Dokonalé je nepriateľom dobrého
Romantika je v mnohých situáciách fajn, ale v týchto voľbách zohrala úlohu, ktorú si
ani sami jej vyznávači zrejme neželali.
Spoločnosť sa pri rozhodovaní o rôznych alternatívach (voľby, tvorba koalícií,
realizácia reforiem atď.) zvyčajne delí na tých, ktorí vo vlastnom záujme podporujú
alternatívy lepšie, a na tých, ktorí vo vlastnom záujme bránia alternatívy horšie.
A potom sú tu romantici, ktorí sú z princípu proti všetkým riešeniam, keďže nie sú
dokonalé. Podľa nich dobré aj zlé riešenie je rovnako zlé, pretože nie je ideálne.
Útočia pritom najmä na lepšie alternatívy, pretože vedia, že tie majú väčšiu šancu
presadiť sa než alternatívy horšie. Tak napríklad keď sa začínala privatizácia, boli za
ňu tí, ktorí chceli modernú trhovú ekonomiku, proti boli napríklad tí, ktorí chceli
štátne podniky ďalej tunelovať, ale aj tí, ktorí snívali o tom, že najprv treba lepším
štátnym riadením ekonomickú situáciu podnikov zlepšiť a potom ich predať drahšie.
V mene nereálnej alternatívy bránili lepšej z oboch reálnych (boli proti privatizácii, za
neprivatizáciu). Viacerí slovenskí názoroví lídri predstavujú skupinu romantikov.
Svojím postojom nielen nepomáhajú krajine, ale jej škodia.
Neznamená to, že lepšie alternatívy netreba zlepšovať či kritizovať. Netreba však
proti nim bojovať tak, aby sa vytvoril priestor pre horšie. Zdôrazňujem, že kritizovať
treba aj to najlepšie riešenie. Ak to však chceme robiť zodpovedne, tak kritizujeme
všetky alternatívy pomerne podľa toho, čo si o ich správnosti myslíme. Nekritizujme
len tú najmenej zlú, čiže reálne najlepšiu alternatívu.
Občas sa námietka romantikov nasmeruje na oblasť hodnôt, morálky. Vraj bojujú za
morálku. Útok na lepšie riešenia v mene nereálnych, je podporou riešení horších. Je
amorálny. Najlepšie reálne riešenie je morálne vyššie než akékoľvek riešenie
nereálne.
Zdá sa mi, že romantici po voľbách akoby vytriezveli. Obávam sa však, že pred
nasledujúcimi voľbami opäť začnú podporovať koalíciu v zložení Ježiš Kristus,
Matka Tereza a Mahátma Gándhí. V jej menej sa pokúsia potopiť hlavne tú koalíciu,
ktorú inak sami potom volia. Dovtedy si to s nimi vydiskutujme, prosím.
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