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nozí z nás si dnes kladou otázku dile-
matu mezi lidskostí a altruismem, 
jež jsou kýženými rysy naší kultu-
ry, a přirozeným strachem ze všeho 

cizorodého a neznámého.  Je načase tento dis-
kurs oprostit od přehnaných emocí a vzájemné-
ho osočování z rasismu, xenofobie, sluníčkářství 
a z naivity „dobroserů“ a vrátit se k pochopení 
přirozených zdrojů toho, co nás nyní tak trápí. 

Rozvoj strachu a úzkosti je u živočichů včet-
ně člověka zajištěn mechanismy, jež jsou nám 
dány a jimž vděčíme za to, že jsme dosud nevy-
hynuli. Podobně jako bolest, i strach a úzkost 
je ve většině případů život a zdraví zachraňují-
cí. Jestliže nepříjemnému zážitku zvířete, napří-
klad elektrické ráně do paciček, předchází pravi-
delně nějaký podnět, třeba zvuk zvonku, dojde, 
podobně jako u pavlovovských psů, k podmíně-
nému spojení obou podnětů a k posílení úleko-
vé reakce. Říká se tomu posílení úlekové reakce 
podmíněným podnětem, což je model strachu. 

Jestliže „prediktor“ nepříjemné události chybí 
nebo ho nejsme schopni v okolním světě najít, 
rozvine se averze na celé prostředí. Tomu se 
říká potenciace úlekové reakce kontextem, což 
je model úzkosti. Proto se bojíme víc v tmavých 
místnostech než ve světlých a v zubní ordinaci 
víc než v cukrárně. 

Máme tedy „hardwarově“ připravené mecha-
nismy obrany před neštěstím, jež zahrnují jak 
identifikaci toho, co nás skutečně ohrožuje, tak 
nespecifický strach (úzkost) pro jistotu ze všeho, 
co s tím souvisí, jestliže té identifikace nejsme 
schopni. Ukradne-li nám někdo s tmavou pletí 
peněženku v metru, neměli bychom paušalizo-
vat, měli bychom si uvědomovat, že barva pleti 

s kriminálním chováním přímo nesouvisí, a měli 
bychom respektovat presumpci neviny. Jelikož 
jsme však vybaveni mechanismy, jež našim před-
kům zachraňovaly životy, zdraví a majetek, sna-
žíme se eliminovat nebezpečí tím, že si napříště 
dáváme pozor na každého, kdo se podobá tomu, 
kdo nás poškodil. Kdybychom „zlodějovitost“ 
byli schopni rozpoznat na základě určitějších 
znaků, než je barva kůže, velikost boltců či vzdá-
lenost očí, nemuseli bychom být vůči nositelům 
těch kterých znaků zbytečně nespravedliví. 

Je příznačné, že schopnost rozlišovat bývá 
úměrná inteligenci a vzdělání, což jsou para-
metry, v nichž se mezi sebou původně „sluníč-
káři“ a „xenofobové“ liší. Tento rozdíl se ale stí-
rá ruku v ruce s tím, jak se hlad po „pořádku“ 
a „rázných řešeních“ rozšiřuje na všechny vrst-
vy společnosti. 

Většina lidí ví, že muslimové jsou zhusta řádní 
a slušní lidé, ale není schopna mezi nimi předem 
určit potenciální teroristy. Mechanismem uvede-
ným výše se tedy posílí úleková reakce kontex-
tem, padni komu padni – jako u sapéra Vodičky 
ze Švejka: „Vinen – nevinen, berte to po řadě.“ 

Aby mi bylo dobře rozuměno: rozhodně 
kolektivní vinu neospravedlňuji. Chci pouze 
ukázat, že je obranným mechanismem, jenž 
nastupuje tam, kde schopnost rozlišovat selhá-
vá, ať už z objektivních (není se čeho chytit), 
nebo subjektivních (nedostatečná rozlišova-
cí schopnost) důvodů. Bolest, strach, úzkost 
a obavy z neznámého jsou univerzálními, život 
zachraňujícími mechanismy. Než pro ně začne-
me někoho odsuzovat, měli bychom jeho moti-
vy rozpoznat a pochopit.
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