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Murrayovu knihu z angličtiny (The Madness of Crowds) do češtiny přeložil prof. Alexander Tomský. 

Smyslem publikace je důkladně a kriticky informovat o tom, co se v současnosti ideově děje ve 

Spojených státech amerických. Šílenství davů funguje pod dikcí neomarxismu a koncepce sociálních 

konstruktů. Penis je sociální konstrukt, takže s ním zameteme převýchovou. A cíl? Rozbít prakticky 

všecko, co bylo vybudováno. Najít viníka a v extrémních požadavcích jej zadupat do země. Taková je 

minimálně část dnešní Ameriky. Není bohužel od věci, že do značné míry se takovou stává i dnešní 

Evropská unie. Pomocníkem přerodu je absence ne toliko instrumentálního  vzdělání a odbourání 

schopnosti kriticky myslet.  Dav byl, je a bude podporou přestavby. Vzpomeňme Gustava Le Bona  

a jeho Psychologii davu (Praha: Portál, 2016). 

Murrayova publikace Šílenství davů je rozdělená do čtyř základních kapitol.  Autor v nich analyzuje  

nosné mýty, o něž se soudobá manipulace s masami opírá. První kapitola je věnována homosexualitě, 

druhá feminismu a genderismu, třetí rasismu a poslední problematice trans. Obrovská moc globálních 

firem jako je Google, Twitter a Facebook fakticky určují, co mají lidé znát, o čem mají přemýšlet  a co 

si mají myslet. Mládež přitahuje naděje na odstranění veškeré sociální nespravedlnosti.  

Z toho, že je někdo žena, někdo homosexuál nebo prostě nějak „jinej“ pro novodobou ideologii plyne 

vědomí vyšší morální nadřazenosti „postiženého“. A téměř všecko minulé bylo špatně. Koneckonců 

např. počmárání sochy Churchilla jako nositele zla jsme už absolvovali i v Česku.   

Nejvíc na vině jsou bílí heterosexuální muži. Skončit s patriarchátem! Americká psychologická 

společnost chce převychovávat a zbavit muže jejich pojetí odvahy a mužnosti. Jsou nositeli „toxického 

mužství“ a to je velmi zlé. S muži je proto potřebné zacházet  jako s pacienty nemocnými rakovinou. 

Léčit a převychovávat  muže by rádi pomocí kurzů. To je ovšem na druhé straně pro pacienty nadějné, 

dodávám já.  Veškeré ty  Schnellfeuerkursy (a kolik jich jen v nejnovějších dějinách bylo!) nikdy totiž 

nefungovaly. Vzpomeňme na mjr. Terazkyho v 1. díle brněnského seriálu Černí baroni: „Poznátě 

súdruha Mičurina? Ten bol šikovnejší ako Komenský! Koĺko ten prevychoval kulackých  

a belogvardejských dětí! Aj my buděme museť prevychovávať, súdruh Troník.“  A Troničky a Troníci se 

do toho s vervou pustí, to mi věřte! 

Chlapci se tak zastydí  nad svou „performativní rolí“. Odhodí ji jako se odhazuje zbytečnost a začnou 

bojovat za sociální rovnost. Feministická idea „Muži jsou odpad“ patři jen k lehčí výzbroji. Ty opravdu 

tvrdé bojovnice disponují nesmlouvavou ideou „Zabijte všechny muže!“. Me Too je jen lehký odvar. 

Převýchova mužů se v tomto světle jeví de facto jako zbytečná. Istanbulská úmluva,  slavně 

prosazovaná misandrií v Evropské unii, naznačuje spřízněnost s rozdělením lidí podle biologických 



kritérií na nadlidi a ty ostatní, jak jsme to viděli např. v Norimberku 1935. Ale nebuďme nespravedliví. 

Jsou ženy s velkým „Ž“ se schopností hlubokého promýšlení. A není jich málo.  Vzpomeňme např. 

Hannah Arendtovou a její knihu Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla (MF, 1995). 

Můj poukaz na vyhraněný agresivní feminismus, kterému se Murray v knize Šílenství davů významně 

věnuje neznamená, že se tak děje na úkor ostatních kapitol. Knihu vřele doporučuji už jenom proto, 

abychom poznali argumentaci, které je cizí mainstreamová manipulace. 
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