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dostáváte do rukou přílohu Revue Politika USA, Irák a pod-
pora demokracie, kterou jsme připravili v rámci projektu De-
mocratic Institution Building Process in Transition  – Lessons 
from the Czech Republic. Jde o rozsáhlý projekt, který CDK 
realizuje s podporou americké nadace International Repub-
lic Institute (IRI). Cílem projektu, jak se dočtete ve zprávě 
na konci této přílohy (s. 17), je nejenom předávání českých 
zkušeností z transformace vybraným iráckým představite-
lům, což pochopitelně tvoří jeho hlavní část, ale i informo-
vání české veřejnosti o průběhu, šancích a rizicích přechodu 
Iráku od nedemokratického režimu k demokracii. A právě 
to je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli ve formě přílohy 
seznámit čtenáře Revue Politika i širší veřejnost s projektem 
a zároveň přinést několik zajímavých textů, které se nám 
v jeho průběhu nashromáždily.

Blok textů zahajujeme rozhovorem s Carlem Gershma-
nem, ředitelem The National Endowment for Democracy 
(NED), instituce zřízené v době vlády prezidenta Ronalda 
Reagana americkým Kongresem (1983), jejímž cílem je pod-
porovat rozvoj demokracie ve světě. Carl Gershman zastává 
funkci ředitele NED od roku 1984 a v obsáhlém interview 
zasvěceně hovoří o možných výhledech demokratizačního 
procesu nejen na Blízkém východě, ale o jeho celkových vy-
hlídkách v globalizovaném 21. století. V tomto směru  bude 
pro českého čtenáře jistě zajímavé Gerhmanovo popisování 
minulých aktivit NED v demokratizačním procesu v zemích 
střední a východní Evropy včetně České republiky (s. 2). 

Příspěvek „Novakova optimistická vize globálního vývoje 
a válka v Iráku“ jsme vybrali nejenom pro jeho originální 
a optimistický pohled na budoucí vývoj v nedemokratických 
arabských zemích, ale také proto, že Michal Novak je dnes 
nejznámějším katolickým zastáncem ozbrojeného zásahu 
v Iráku a často se proto dostává do rozporu s většinovým 
názorem křesťanského spektra (s. 7).

Text známého slovinského spisovatele Drago Jančara „Čím 
je vlastně vinna Amerika? 11. září – klišé a skutečnost“ nás 
zaujal především svou bezprostředností, s níž pojmenovává 
některé aspekty protiamerických postojů v Evropě (s. 12).

Přílohu, jak již bylo zmíněno, uzavírá zpráva o dosavad-
ním průběhu projektu Democratic Institution Building Process 
in Transition  – Lessons from the Czech Republic (s. 17). Druhá 
polovina projektu je nyní ve stádiu intenzivní přípravy a bu-
de zahájena po prázdninách, kdy do České republiky přiletí 
na školení další skupina iráckých reprezentantů. Současně 
bude vydána obsáhlá publikace v arabštině o českých zku-
šenostech s přechodem k demokracii (s. 18).

Věříme, že vás náš projekt zaujme stejně jako texty otiště-
né v této příloze.

Vážení 
čtenáři,

This supplement of Revue Politika (Review of Politics) en-
titled The USA, Iraq and Support to Democracy is published 
as part of the project Democratic Institution Building Process 
in Transition  – Lessons from the Czech Republic. This ambi-
tious project si carried out by The Democracy and Culture 
Studies Centre (CDK) with the support of the International 
Republic Institute (IRI), an American foundation. As you 
will learn from the report at the end of this supplement 
(p. 17), the objective of the project is not only to pass on to 
Iraqi representatives the Czech experience with democratic 
transition, though this is its main task, but also to inform the 
Czech public about the progress of Iraq’s transition from a 
non-democratic regime to democracy and about the oppor-
tunities and risks this process entails. And that is one of the 
reasons behind this supplement which is designed to inform 
the wider public about this project and make available to 
them some of the interesting texts resulting from it.

The first text is an interview with Carl Gershman, Pre-
sident of The National Endowment for Democracy (NED), 
an institution established by the American Congress under 
Ronald Reagan’s Presidency (1983), whose aim is to support 
democratic processes throughout the world. In this in-depth 
interview, Carl Gershman, President of the NED since 1984, 
talks about possible prognoses for the democratic process in 
the Near East as well as about its general outlook in the globa-
lized 21st century. Of special importance to Czech readers is 
undoubtedly Mr. Gershman’s description of the role the NED 
played in the democratic processes in Central and East Euro-
pean countries, including the Czech Republic (p. 2).

The article “Novak’s Optimistic Prognosis for the Global 
Development and the War in Iraq” has been chosen not 
only for its original and optimistic prospect for the future 
development in the non-democratic Arab countries, but 
also because Michal Novak is today’s most famous Catho-
lic supporter of the military action in Iraq, whose views 
therefore often conflict with the opinion prevalent among 
Christians (p. 7).

The text “What is America’s Guilt?: September 11 – Cli-
ché and Reality” by the Slovenian writer Drago Jančar is 
notable for its straightforward analysis of several aspects of 
the anti-American attitudes in Europe (p. 12).

As already mentioned, the texts are rounded off by a 
report on the progress of the project Democratic Institution 
Building Process in Transition  – Lessons from the Czech Repub-
lic (p. 17). The second half of the project has now entered the 
phase of intensive preparations and will be launched after 
the holidays when another group of Iraqi representatives 
will come to the Czech Republic and at the same time a com-
prehensive book will be published in Arabic on the Czech 
experience with the transition to democracy (see p. 18).

We hope that you will find both the project and the texts 
presented in this supplement of great interest.

František Mikš,
Ředitel Institutu pro politiku a kulturu, CDK 
Director of The Institute for Politics and Culture, CDK
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Jaké máme šance, že se jednou demokracie uchytí i na 
Blízkém východě?

Je to běh na dlouhou trať. Jsem ale sám překvapen, jak 
rychle se věci vyvíjejí. Na to má samozřejmě zásadní vliv 
změna režimu v Iráku. Lednové irácké i palestinské volby 
byly napjatě sledovány lidmi v celém regionu. Všichni 
se začali ptát, proč také oni nemají právo vybírat si své 
představitele. Jsem přesvědčen, že svůj vliv sehrál i vývoj 
na Ukrajině. To bychom neměli podceňovat. Prodemo-
kratické hnutí v Egyptě například používá hesla velmi 
podobná těm, která užívala hnutí v celé bývalé komunis-
tické východní Evropě.

Samuel Huntington napsal počátkem devadesátých let 
knihu Třetí vlna pojednávající o šíření demokracie ve svě-
tě…

Huntingtonovu myšlenku demokratických vln jsem si 

během posledních týdnů několikrát vybavil. V jeho tezi je 
určitě alespoň část pravdy. Myšlenka vlny spočívá na prin-
cipu, že události v jedné zemi ovlivňují události v zemích 
ostatních, že existuje určité „momentum“. 

Může být taková vlna úspěšná i na Blízkém východě?
Jsou tam četné síly odporu. A jsou mnohem silnější, než 

jaké byly v dnešním postkomunistickém světě. Nejrůzněj-
ší autokraté, baasisti i teroristé zde fungují velmi dlouho 
a disponují nezanedbatelnými zdroji, které mohou kdyko-
li využít. Nevěřím, že se dají lehce na ústup. Přesto jsem 
přesvědčen, že v některých případech uvidíme kolaps 
těchto dlouho zakořeněných struktur. 

Kde to lze očekávat nejdříve?
Nemusí například přežít syrský režim Bašíra Assada. 

Nemá širokou podporu a není jisté, zda-li se mu podaří 

Je třeba dobře, transparentně 
a zodpovědně vládnout
ROZHOVOR S CARLEM GERSHMANEM

Americké angažmá v Iráku a „vývoz demokracie“ vyvolávají četné 
kontroverze. V samotných Spojených státech o těchto tématech 
probíhá živá diskuse. V Evropě ovšem není příliš vidět. S cílem 
zprostředkovat některé z argumentů přináší Revue Politika obsáhlý 
rozhovor s Carlem Gershmanem, který od roku 1984 zastává funkci 
ředitele National Endowment for Democracy. Instituce byla zřízena 
americkým Kongresem za vlády prezidenta Ronalda Reagana a má 
za cíl finančně podporovat rozvoj demokracie po světě. Gershman 
byl v letech 1981 až 1983 radou mise Spojených států při Organizaci 
spojených národů, kde zastupoval tehdejší velvyslankyni Jeane J. 
Kirkpatrick. Pravidelně publikuje v amerických publikacích a dení-
cích, například v Commentary, The New Leader, The New Republic, 
The Wall Street Journal, The American Spectator, The New York Ti-
mes Magazine, Midstream, The Washington Quarterly a v Journal of 
Democracy. Je členem Rady pro mezinárodní vztahy. Vystudoval 
Yale University a Harvard Graduate School of Education. Narodil 
se v roce 1943 v židovské rodině v New Yorku.
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využít veškeré brutální síly, o kterou se po celá desetiletí 
opírá. Na Blízkém východě to ale bude předlouhý boj.

Nejste však rychlostí posledního vývojem přece jen zasko-
čen? 

Jsem překvapen, že události již došly tak daleko. 
Existuje hned několik faktorů, které k urychlení změn 
přispívají. V první řadě se jedná o Bushovo znovuzvolení. 
Politika Spojených států je díky tomu jasně nasměrová-
na. Jsme odhodlanější k prosazení změn, než tomu bylo 
v blízkovýchodní minulosti kdykoli předtím. Prezident 
Bush to dal zcela jasně najevo, když prohlásil, že po 
šedesáti letech politiky rozmazlování blízkovýchodních 
diktátorů mají Spojené státy zcela novou strategii. Naším 
prvořadým cílem je usilovat o rozšíření svobody a demo-
kracie. Někdo si dokonce myslí, že na to tlačí až příliš. Na 
druhou stranu je spousta lidí překvapena, že prezidentova 
politika již dosáhla určitých výsledků.

Jaké další faktory změny ovlivňují?
Znovu se sbližujeme s Evropou. Otevírá se šance, že bu-

deme na podpoře demokratických změn Blízkého výcho-
du pracovat společně. Jsem v tomto ohledu optimistický. 
Všichni víme, že Evropa nemá ze znovuzvolení prezidenta 
Bushe radost. Evropští představitelé si přáli jiný výsledek, 
ale s dnešní realitou se budou muset vyrovnat. Evropa 
i Spojené státy se dnes shodují na nutnosti mít vzájemně 
dobré vztahy. Podívejte se na Irák, který k transatlantické-
mu rozkolu zásadně přispěl. Po lednových volbách se tam 
nacházíme ve zcela nové situaci, což má dopad na celou 
řadu evropských vůdců. 

Evropa se ale v Iráku stále příliš neangažuje?
Nepomáhá do té míry, jak bychom si přáli. NATO nic-

méně začalo s výcvikem vojáků a policistů. Zatím se tak 
děje v Ammánu. Bez ohledu na to, co si lidé o válce mys-
leli, máme na Blízkém východě shodné zájmy. Shodujeme 
se na významu úspěšné irácké transformace. Dnes navíc 
panuje přesvědčení, že se Irák úspěšným může stát. 

Co rozdíly ve vnímání izraelsko-palestinského konfliktu?
I otázka izraelsko-palestinského urovnání nás momen-

tálně rozděluje o něco méně než v minulosti. Jásir Arafat 
je mrtvý, máme za sebou úspěšné palestinské prezident-
ské volby a mezi izraelským a palestinským vedením do-
chází po letech ke konkrétní spolupráci. 

Kde se ale rodí konkrétní spolupráce demokratických 
zemí při obraně svobody ve světě? 

Na schůzce zemí G8 se například zrodilo Fórum pro 
budoucnost. Je to platforma, kde spolu arabské vlády, 
Spojené státy, Kanada a evropské země společně rokují 
o nutných reformách. Časem a s potřebnými zdroji se 
může zrodit blízkovýchodní obdoba helsinského procesu 
sedmdesátých a osmdesátých let. 

Otázkou je, jestli může vzniknout něco více než diskusní 
fórum, které bude „pouze“ probírat politické i ekonomické 
reformy? 

Je zapotřebí stanovit jasná měřítka plnění jednotlivých 
kroků započatých reforem. Klíčové je do procesu zapojit 
nejen vlády, ale i občanskou společnost včetně politické 
opozice. Důležité jsou postupné, ale zásadní změny.

Jak hodnotíte evropské programy na podporu demokra-
cie? S výjimkou rozšiřování Evropské unie nevidím jediný 
případ, kde by se na tomto poli dalo hovořit o výrazných 
evropských úspěších.

S tím musím souhlasit. Proces rozšiřování EU je nejú-
spěšnějším příkladem konsolidování demokracie, který 
byl kdy realizován. Ale funguje jedině ve chvíli, kdy v zemi 
vládne proevropská vláda nakloněná zásadním změnám. 
Jinde je však potřeba prolomit stav, kdy v zemích vládnou 
autokraté, kteří nemají o demokratické reformy jakýkoli 
zájem. Vezměte si například Ukrajinu. Dnes tam mecha-
nismy známé z procesu rozšiřování Evropské unie mohou 
nastoupit. Aby k tomu ale mohlo dojít, bylo třeba nejprve 
zlomit Kučmovu autokracii. Navíc metody rozšiřování 
Evropské unie nemůžete uplatňovat ve Střední Asii nebo 
na Blízkém východě. Je spravedlivé si přiznat, že v těchto 
oblastech jsou americké snahy daleko efektivnější.

Existuje naděje na změnu evropského přístupu?
Nedávno vyšel ve Financial Times článek od Javiera 

Solany, v němž jasně deklaroval, že Evropa chce proká-
zat, že je v tomto procesu Spojeným státům rovnocen-
ným partnerem. To je skvělé! A nemyslím si, že by tomu 
kdokoli v USA oponoval. V rámci západních zemí existuje 
celá řada institucí, které demokratickým silám poskytují 
konkrétní materiální podporu. V minulosti jich zdaleka 
takové množství nebylo. A rozhodně nedisponovaly 
množstvím zdrojů, jaké mají po ruce dnes.
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Nedojde k neefektivnímu využití finančních prostřed-
ků?

Zcela jistě dojde k nějakému plýtvání. Pomoc ale nejde 
do státních struktur, nýbrž do podpory občanské společ-
nosti. Zaměřujeme se na přímou podporu demokratické 
politické opozice tak, aby se mohla účastnit voleb. To je 
klíčové pro vývoj v celé oblasti.

Kde se podpora opozice projeví nejdříve?
Možná v Egyptě. Jedná se o klíčovou zemi arabského 

světa, o nejlidnatější arabský stát, který vždy usiloval 
o vůdčí pozici v celé oblasti. A právě v Egyptě můžeme vy-
pozorovat zárodek opravdové politické opozice. Jestliže 
se věci dají do pohybu, strhne s sebou Egypt i ostatní. Byl 
bych překvapen, kdyby se události vyvíjely nějak drama-
ticky rychle. Přesto si myslím, že se časem rozhýbou. Pre-
zidenta Mubaraka čeká v úřadu možná ještě jedno volební 
období, jeho vládnutí se však chýlí ke konci. Zcela jistě 
se již nejedná o mladého a energického autokratického 
vládce. Změna je možná.

Je Washington připraven blízkovýchodní demokratické 
síly podpořit i konkrétními programy?

Zcela jistě. Spojené státy mohou být někdy kritizovány 
za to, že se až příliš zaměřují na jedinou prioritu. Možná se 
tak děje na úkor jiných míst, ale rozhodně dnes věnujeme 
nejvíce pozornosti právě Blízkému východu. Není pochyb, 
že úsilí administrativy v tomto ohledu ještě zesílí.

State Department však s podobnými programy na Blíz-
kém východě příliš bohaté zkušenosti nemá...

Máte pravdu, nicméně očekávám, že „kultura“ celého 
odboru bude postupně změněna. Byť jsou lidé ve State 
Departmentu v tomto ohledu naprostými nováčky, jsou 
tlačeni celkovou změnou politiky a postupně získávají 
i přímé zkušenosti. Ostatně svůj vliv sehrály i irácké 
volby.

Lze dnešní podporu blízkovýchodních demokratických sil 
porovnat s tou, které se dostávalo například polské Solidari-
tě či ostatním disidentským skupinám bývalého sovětského 
bloku?

Pokud chceme porovnávat dnešní objem pomoci 
s podporou poskytovanou v osmdesátých letech, žádná 
podobnost snad ani neexistuje. Tehdejší pomoc byla vý-
razně menší. 

A co se obsahu týká?
National Endowment for Democracy byla založena 

za vlády prezidenta Reagana. V osmdesátých letech se 
jednalo o jediný zdroj materiální a finanční podpory po-
cházející z veřejných rozpočtů. Peníze byly tehdy uvolňo-
vány velmi cíleně, snažili jsme se podporovat ty opravdu 
nejlepší lidi. Kongres tehdy pro Solidaritu schválil milion 
dolarů. Částky určené pro financování projektů v Česko-
slovensku nebo Maďarsku však byly zanedbatelné. Dnes je 
na podporu změn na Blízkém východě vyčleněno řádově 
mnohem více peněz.

Jak velké prostředky šly do Československa?
Udělili jsme tehdy pár grantů v hodnotě dvaceti až třiceti 

tisíc dolarů. Šlo zejména o podporu produkce samizdatu. 
V Rumunsku jsme do pádu Ceausesca poskytli jediný grant 
ve výši 35 tisíc dolarů. Podpořili jsme exilovou publikaci, 
kterou se dařilo pašovat a rozšiřovat uvnitř země. I přes 
omezené prostředky jsem ale přesvědčen, že se rozhodně 
nejednalo o zbytečně vyhozené peníze. Podpořené projek-
ty měly svůj reálný dopad na změny v celé oblasti.

Rozdílná byla ale celková mezinárodní situace… 
Samozřejmě, mezinárodní situace se tehdy vyvíjela vel-

mi pozitivně. Zásadní změna nastala v důsledku zhrouce-
ní vůle sovětského vedení udržovat své impérium. Jakmile 
bylo jasné, že Kreml nevyšle na obranu svých pozic do ulic 
tanky, systém se zhroutil. Na dnešním Blízkém východě 
máme co dočinění s výrazně odlišnou situací. Oblast je 
pro Západ vzdálenější a existují tam slabší prodemokra-
tická hnutí. Nechci přeceňovat sílu demokratických hnutí 
ve východní Evropě, zejména pak v Rusku. Jejich síla na 
Blízkém východě je ale určitě menší. 

A dnešní výhody?
Je jiná doba a ohledně celé řady věcí existuje větší 

mezinárodní konsensus. Daleko větší množství lidí má 
přístup k informacím. Pomocí satelitních programů vidí, 
co se děje v okolních zemích. Vidí, že jejich země v mnoha 
ohledech výrazně za ostávají za okolním světem. A mohou 
se právem ptát, proč na rozdíl od jiných částí světa lidé na 
Blízkém východě tolik trpí nedostatkem svobody a demo-
kracie. 

Jaký vliv má na celou oblast vývoj v Iráku?
Tvoří se zde první arabská demokracie, což samozřejmě 

svůj dopad má. Arabská média vysílají záběry, které se na 
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obrazovkách objevují úplně poprvé. To neznamená, že 
neexistuje celá řada problematických míst. Je třeba po-
sílit kulturu odpovědnosti, aby lidé cítili, že za ně jejich 
problémy nikdo jiný nevyřeší. Při řešení vlastních problé-
mů musejí cítit přímou odpovědnost. Nemohou neustále 
ze všeho obviňovat cizince. Nechci tím říct, že ostatní 
země – včetně Spojených států – nenesou za neutěšený 
stav svůj díl odpovědnosti. Jediná cesta, jak vybudovat 
demokracii, nicméně spočívá v tom, že si lidé zlepšení 
situace vezmou za své. Neustálé hledání viníka v jiných 
kulturách a nahlížení na sebe jako na obětního beránka 
k demokracii nevede. 

Nemůže se demokratizace Blízkého východu nakonec vy-
mknout kontrole a vyústit v nekontrolovatelný chaos?

Nelze to vyloučit. Mnozí se toho obávají právě v přípa-
dě Iráku. Zatím se to ale nestalo. 

Proč se pesimistické scénáře zatím nevyplnily? 
Stabilizaci napomáhá americká přítomnost. Uvnitř spo-

lečnosti je navíc vedení, které uznává, že je ve  vlastním 

zájmu Iráčanů nedopustit naprostý rozklad. Odmítají se 
nechat teroristy vehnat do občanské války. Lidé se rychle 
učí, když se snaží reagovat jeden na druhého. Uvědomují 
si nutnost složitě vyjednávat a hledat řešení, která umožní 
společné soužití. 

A co mimo Irák?
V jiných zemích se vlády straší nebezpečím chaosu 

nebo možností převzetí moci ze strany islamistů. Napří-
klad egyptská vláda tvrdí, že z pootevření systému budou 
těžit výhradně islamisté. To je samozřejmě legitimní pro-
blém. Podíváme-li se ale na země, kde byla islamistickým 
stranám umožněna účast na politické soutěži, nevytvořily 
tam ani většinu, ani neposílily své sklony k extremismu. 
Byly naopak v rámci procesu postupně umírňovány. 

Kde se to stalo?
Mám na mysli strany v Jemenu, Maroku, Jordánsku 

nebo v Turecku. Samozřejmě s nimi nemusíte ve všem 
souhlasit. Snažit se soutěžit o politickou moc a předstou-
pit před voliče s konkrétním programem je však velmi 
odlišné od hlásání odporu vůči všem a všemu z prostředí 
mešity. Program prezidenta Bushe je založen na předpo-
kladu, že se lidé budou chovat nejen zodpovědně, ale že 
jim demokracie umožní se nadále rozvíjet. Totalitární 
myšlenky budou omezovány, protože se nevyhnutelně 
prosadí pragmatičtšjší myšlení. 

Když tedy palestinské hnutí Hammás prohlašuje, že se 
zúčastní voleb, jedná se o dobrou zprávu?

Ano. Je to lepší, než když budou mimo proces a budou 
se snažit ho za pomoci sebevražedných atentátů rozbít. 
Nevidím jinou cestu z bludného kruhu blízkovýchod-
ního násilí a za ostalosti, než že budou jednotlivá hnutí 
konfrontována s rea litou a přinucena k nutným kom-
promisům. Samozřejmě se musejí v určité chvíli jasně 
distancovat od násilí.

Nemohou však být ona hnutí nebezpečnější než prozá-
padní diktátoři? 

Nedávno jsem hovořil s provozovatelem jedné arab-
ské satelitní televize sídlící v Londýně. Měl v programu 
bývalého sovětského disidenta a dnešního izraelského 
ministra Natana Šaranského. Už to, že Šaranský mluvil 
prostřednictvím arabského satelitu k arabským divákům, 
je samo o sobě velmi neobvyklé. Arabský provozovatel 
se Šaranského mj. ptal, jestli by dal přednost demokra-
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ticky zvolené vládě v Egyptě, která by zároveň zastávala 
nepřátelštější postoj vůči Izraeli, než zastává autokratická 
vláda Mubarakova. Šaranský odpověděl, že ano. 

Souhlasíte v tom se Šaranským?
Obecné přesvědčení je, že se demokracie v dlouho-

dobější perspektivě přikloní k umírněnějším pozicím. 
Samozřejmě, že to není zaručeno. Prostřednictvím voleb 
se k moci dostal například Adolf Hitler. Z podobných pří-
padů pramení strach, že protidemokratické síly zneužijí 
demokratický proces, aby společnosti vnutily nedemo-
kratický řád. Strach z islamistů pramení z hesla: jeden 
člověk, jeden hlas, jen jednou. Pokud však k tomuto 
procesu budeme přistupovat obezřetně, po jednotlivých 
krocích, tak je možné docílit pozitivních změn. Bude to 
ale těžké. Autokraté nebudou stát se založenýma rukama 
a nenechají se jednoduše odstavit od moci.

Souhlasíte se Šaranského tezí o neúspěchu blízkovýchod-
ního mírového procesu, když tvrdí, že dohody z Osla byly od 
základu špatné, protože naprosto opomíjely demokratizaci 
palestinské společnosti?

Souhlasím. Není sám, kdo s touto tezí přišel. Pamatuji 
si, jak jsem v dubnu 2000 navštívil Rammalláh. Bylo to 
nějakých pět, šest měsíců před vypuknutím intifády al-
-Aksá. Sám jsem si tehdy vážnost situace neuvědomoval 
a o možnosti propuknutí dalšího povstání jsem neuvažo-
val. Pamatuji si nicméně na setkání s představiteli řady 
palestinských nevládních organizací. Všichni se přikláněli 
k názoru, že proces z Osla byl škodlivý, protože legitimizo-
val a přímo podporoval autokratické vedení. 

Proč tehdy podobné hlasy zapadly?
V té době bylo nesmírně těžké vyargumentovat, že 

zavedení demokracie povede ve svém důsledku k míru. 
Převládající mínění bylo zcela opačné. Jásir Arafat obrat-
ně podporoval iluzi, že přátelský tyran může být dobrým 
spojencem. Dnes tomu snad již nikdo nevěří. 

A povede palestinská demokratizace k míru?
Uvidíme. Arafat je pryč a určitá naděje tu existuje. Pa-

lestinské vedení bylo v minulosti zkorumpované, nechá-
valo lidi živořit v zoufalých podmínkách a neexistovala 
jakákoli linie odpovědnosti za neblahý stav věcí. Pokud 
se takto chováte doma, je velmi nepravděpodobné, že se 
budete na mezinárodní scéně chovat zodpovědně. Bylo by 

to proti zdravému rozumu. Andrej Sacharov to tvrdil již 
v sovětských dobách. Nedávno se k tomuto přesvědčení 
přihlásil v rámci projevu na National Defense University 
i prezident Bush. 

Jak silný je vztah mezi vnitřními procesy a vnějším cho-
váním jednotlivých zemí? 

Může to vypadat překvapivě, ale tvrzení o tomto pro-
pojení bylo donedávna značně kontroverzní. Jedná se 
o nové vnímání mezinárodních vztahů. Doposud vládl 
systém postavený na jednotlivých státech, jejichž vlády 
si byly naprosto rovné. Od demokratické vlády jste oče-
kávali stejné chování jako od vlády nedemokratické. Ve 
Washingtonu máte dodnes lidi, kteří otevřeně říkají, že 
autokratické vlády mohou být vůči Spojeným státům přá-
telštější než vlády demokratické. 

A nemůže to tak být?
Stát se to může pouze v jednotlivých případech. 

V dlouhodobé perspektivě převažuje pocit, že vlády, 
které se chovají zodpovědně ke svým vlastním občanům 
a musejí se vyrovnávat s realitou politického kompromisu, 
se zároveň stávají zodpovědnějšími partnery na meziná-
rodní scéně. V rámci demokratických systémů se můžete 
potýkat s vysokou mírou korupce. Demokratické vlády 
mohou být v době krizí nahrazeny autokraty. Diktátoři 
ale sami nemají jakékoli odpovědi na zásadní otázky. Po-
dívejte se na Latinskou Ameriku. Přes veškeré problémy 
demokratických vlád se vojáci, kteří celý region po několik 
desetiletí ovládali, k moci nevrátili. Byli dostatečně zdis-
kreditováni a lidé dobře vědí, že na řešení jejich problémů 
nemají odpovědi. 

Nesymbolizuje ale možný návrat populistických generálů 
Hugo Chavéz? 

Ano, máme co dočinění s nový typem potenciálních 
autokratů vedených současným venezuelským prezi-
dentem. Ten se ale do jisté míry nese na vlně vysokých 
cen ropy. Model, jak se vyrovnat se základními problémy 
vlastní země, zatím nepředložil. Ve chvíli, kdy ceny ropy 
poklesnou, může svůj vliv definitivně ztratit. Nakonec 
vždy musíte umět dobře, transparentně a zodpovědně 
vládnout. 

Rozhovor vedl Tomáš Pojar.
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Novakova optimistická vize 
globálního vývoje a válka v Iráku
ROMAN MÍČKA

Za největší hrozbu současnosti považuje Novak smr-
telnou konfrontaci mezi světem islámu a světem Západu. 
Tato hrozba byla nejpůsobivěji vyjádřena v knize americ-
kého politologa Samuela P. Huntingtona Střet civilizací 
– boj kultur a proměna světového řádu, jež poukazuje na 
restrukturalizaci konfliktních linií ve světě po ukončené 
studené válce. Spory a konflikty se mají napříště vést mezi 
civilizačními okruhy, zejména pak mezi „křesťanským 
Západem“ a „krvavým islámem“. Debatu o platnosti této 
teorie bolestně zasáhly události 11. září 2001 – krédem 
„islamofašistů“ je „porazit a zničit západní civilizaci“. 
Novak považuje současnou situaci hrozby a reality islám-
ského terorismu za čtvrtou světovou válku (v pořadí třetí 
byla válka studená), která se vyznačuje novou strategií 
a tudíž velkým rizikem pro svobodný a demokratický 
svět. Novak je taktéž znám svou obhajobou vojenského 
zásahu v Iráku, čímž se dostává do rozporu s většinovým 
názorem křesťanského spektra.

HLAD PO SVOBODĚ

Michael Novak navzdory pesimistickým představám 
o střetu civilizací předkládá alternativní program mož-
ného vývoje globálního světa. Dle jeho názoru existuje 
reálná možnost mírové demokratizace a svět by za příz-
nivých okolností mohl přijmout hodnoty svobody, demo-

kracie a ekonomického rozvoje. Novak je přesvědčen, že 
rasové, kulturní a náboženské prvky rozdělující současný 
svět jsou pouze sekundární – člověku je vlastní obecná 
touha po lidské svobodě a lidské důstojnosti, která z ní 
vyvěrá. Zatímco pro židovskou a křesťanskou tradici 
i s jejich sekulárními východisky je svoboda červenou 
nití dějin, velkým tématem ve všech dílech po celá staletí, 
mezi muslimy i v dalších kulturách byl hlad po svobodě 
podle Novaka jen málo pociťován. Tento hlad je ovšem 
podle něj univerzální. Přestože je latentní, „dřímá v kaž-
dé lidské hrudi“. Bůh stvořil lidský svět, aby fungoval na 
principu svobody.

Svět současného islámu zakouší hlubokou turbulenci. 
Agresivní minorita je připravena prosazovat extrémní 
politiku, zatímco mnohem větší část muslimů v celém 
světě by ráda zůstala věrná islámu a jeho hloubce učení 
o Bohu a člověku. I muslimové chtějí žít ve světě svobo-
dy a prosperity, participovat na vymoženostech lidské 
civilizace. Co se týče světa islámu, Novak věří, že vláda 
násilného fundamentalismu je dočasná a pomíjivá, že is-
lámské náboženství má potenciál k přijetí obecně aspiru-
jících lidských hodnot a že kdesi hlouběji v jeho tradicích 
leží uloženy intelektuální zdroje schopné tvořivě přijmout 
axiomy lidské svobody a důstojnosti. Filozofie svobody je 
dle Novakova názoru společná všem potomkům Abraha-
movým, nejedná se o výlučné vlastnictví judeo-křesťanské 

Nejnovější kniha amerického katolického teologa a neokonzervativního politického myslitele Michaela 
Novaka Univerzální hlad po svobodě – proč střet civilizací není nevyhnutelný (2004) přichází s překvapivě 
optimistickou vizí možného budoucího překonání kulturních, ekonomických a politických rozdílů ve 
světě. Tímto dílem autor provádí komplexní vhled do souhry náboženství, ekonomiky, kultury a demo-
kracie v globalizujícím se světě 21. století. Reaguje na nejnovější výzvy, které přináší současná doba, 
a soustřeďuje se na problematiku světového vývoje spojeného s možným rozkvětem lidské svobody. V té-
to souvislosti nastiňuje projekt světové transkulturní „caritapolis“ – jakési „civilizace lásky“ –, přičemž 
zásadní roli zde připisuje autentické oživené religiozitě.
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civilizace. K uvědomění těchto hodnot je ovšem třeba od-
halit některé zapomenuté kulturní tradice. Novak v knize 
vyzdvihuje tzv. „zlatý věk islámu“, vrcholící v době evrop-
ského středověku, v němž byla „jeho“ civilizace vyspělejší 
než křesťanský Západ. Působení velkolepých filozofických 
myslitelů a teologů islámu (Al-Fárábí, Avicenna, Al-Gha-
zálí, Averroes) reflektujících antickou filozofickou tradici 
přispělo k vzájemnému plodnému dialogu a kulturní vý-
měně se světem formovaným křesťanstvím a judaismem. 
V době zlatého věku od devátého do jedenáctého století 
byli židé, křesťané a muslimové zaměstnáni společnou 
mocnou debatou o třech zásadních idejích – Bůh, pravda 
a svoboda. Novak zdůrazňuje tento velký moment konver-
zace, dialogu a vzájemného učení.

Judaismus, křesťanství a islám sdílejí společné koře-
ny v „Abrahamově Bohu“, byť je v každé tradici chápán 
v jiných filozofických pojmech. Velikost islámu spočívá 
v tom, že má výjimečně silný smysl pro boží transcenden-
ci, vznešenost, velikost a jedinečnost Boha. Velikost Boha 
v islámu tak zastiňuje svobodu člověka a upírá jí důstoj-
nost spočívající v této svobodě. Novak přesto spatřuje gra-
dující touhu mnohých muslimů po svobodě a po lidských 

právech (Afgánistán, Irák, Irán apod.). Doufá tedy, že 
svoboda se v brzké době stane i muslimskou hodnotou.

EKONOMICKÝ ASPEKT BUDOUCNOSTI

I když se příčinou terorismu nezdá primárně být chu-
doba ve třetím světě, Novakovi leží na srdci dostatečné 
a důstojné hmotné zabezpečení veškerého lidstva, které 
je předpokladem dalšího rozvoje institucí svobody a de-
mokracie. Upozorňuje na ekonomickou stránku problému 
světového soužití civilizací, poukazuje na „ekonomické 
podmínky svobody“. Snaží se dokázat, podobně jako 
i ve svých předchozích dílech o „demokratickém kapi-
talismu“, že chudoba lidí ve třetím světě není dnes již 
beznadějná a že v principech tržní ekonomiky lidstvo ob-
jevilo „tajemství“ produkce dostatečného množství statků 
k důstojnému zajištění lidských potřeb. Novak považuje 
svět obchodu za vyjádření světové jednoty mezi lidmi. 
Předpokladem pro jeho uspokojivou funkci a rozvoj je 
světový mír a spolehlivé právní vztahy. Vzájemný světový 
obchod spřádá jednotlivá společenství do jednoho celku 
a je materiálním projevem mezilidské solidarity a materi-
álním poutem mezi lidmi, projevuje se v něm symbolicky 
jednota lidské rasy. Novak připomíná starobylé motto pří-
stavního města Amsterdamu, města s hlubokou obchodní 
a podnikatelskou tradicí, které znělo „Commercium et 
Pax“.

Ohledně problematiky vztahu k přírodě Novak přichá-
zí s konceptem „blue environmentalism“, který by podle 
něj měl reálně nahlížet na problematiku přírodních zdro-
jů a jejich čerpání a na dostatečné množství kapacit světa 
k eliminaci světové chudoby. Tento pojem pak staví do 
protikladu k tzv. „zelenému environmentalismu“ přechá-
zejícího v „eko-socialismus“, který vyslovuje dle Novaka 
neopodstatněné obavy o možnosti udržitelného rozvoje 
a limity dynamiky svobodné tržní ekonomiky. Jeho 
přístup k ekologii je inspirován myšlením amerického 
ekonoma Juliena Simona a jeho dílem The Ultimate Sou-
rce, kritizujícím přístupy ekologických aktivistů a jejich 
apokalyptické obavy o budoucnost zdrojů a meze eko-
nomického vývoje. Novak zároveň vyslovuje uspokojení 
nad tím, že v mnoha zemích Asie, zejména v Indii a Číně, 
dvou populačně největších zemích světa, došlo v posled-
ní době z důvodu liberalizace hospodářství k zásadní 
eliminaci lidské chudoby. Zatímco v roce 1970 byla Asie 
domovem 76 % všech chudých světa, dnes je jejich podíl 
jen jedenáctiprocentní. Podmínky se postupně zlepšují 

Michael Novak (foto ČTK) 
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i v Jižní Americe. Jediným kontinentem kde se chudobě 
nedaří čelit, je Afrika s téměř dvěma třetinami světových 
chudých, navíc paralyzována epidemií AIDS.

MORÁLNÍ EKOLOGIE 
A „CTNOSTI GLOBALIZACE“

Novak poukazuje na tři dimenze světové globalizace – 
politickou, ekonomickou a kulturní. V jejich rámci probíhá 
ohromující výměna informací, zboží a kulturních statků. 
Globalizace je příčinou mnoha nových jevů, globalizují se 
ovšem i bezpečnostní rizika. Vynořování jednotného svě-
ta pod tlakem globalizace nás podle Novaka konfrontuje 
s potřebou promyslet adekvátní „humánní morální ekolo-
gii“. Morální ekologii není věnována potřebná pozornost 
– mravní prostředí degraduje na existenci a růst úpad-
kové kultury. Zde je třeba řešit komplexní problematiku 
nezbytnou pro morální lidský zdar, podporující člověka 
v jeho etické praxi. Na utváření morální ekologie se po-
dílejí zejména rodiny, dále pak školy, církve, občanská 
sdružení a jiné instituce, které ovlivňují náš každodenní 
život a ustavují klima, v němž jsme vychováváni.

V souvislosti s globalizací si Novak klade si otázku, 
které základní principy morální ekologie jsou nezbytné 
pro úspěch budoucího světového vývoje, které habity 
vyvstávají z globální lidské zkušenosti a které by v bu-
doucnu mohly vést k prosperující světové kultuře. K úva-
ze navrhuje definici „čtyř kardinálních ctností humánní 
ekologie“, jakýchsi etických principů globalizace, snad 
platných pro lidskou rasu na celém světě, definovaných 
jako protiklad zlořádů panujících ve světě.
 – Kulturní pokora. Spočívá ve smyslu pro vlastní kultur-

ní limity, přijetí možnosti omylnosti a přiznání chyb 
minulosti. Takové postoje nemusí vést ke kulturnímu 
relativismu. Světové kultury nejsou stejné, realita svě-
ta je pestrá, každá z nich má své světlejší a stinnější 
stránky, jak v minulosti, tak i v současnosti. Je zřejmé, 
že některé z nich dosáhly ekonomického růstu rychleji, 
lépe praktikují náboženskou svobodu či vládu zákona. 
Žádná z kultur nereprezentuje oslňující plnost celé lid-
ské rasy. Pokora znamená vědomí, že nikdo nevlastní 
celou pravdu, ale že všichni stojíme pod kritériem 
pravdy.

 – Regulativní idea pravdy. Filozofický relativismus není 
podmínkou svobody, jak se někdy tvrdí, ale naopak 
pravda a vztaženost k pravdě jsou podmínky oprav-
dové svobody a spravedlnosti. Totalitární režimy jsou 

vystavěny na lži, jak dokládá i zkušenost komunismu. 
Pokud nevládne pravda, vládne moc.

 – Důstojnost individuální osoby. Osoba je více než indi-
viduum, individuum je vztaženo ke hmotě, zatímco 
osoba je vztažena k intelektu a vůli. Osoba nemůže 
být prostředkem, ale cílem obecného dobra. Na mno-
ha místech světa jsou dosud lidé jen prostředky pro cíle 
států, jakýkoli kolektivismus znásilňuje důstojnost lid-
ské osoby.

 – Lidská solidarita. Solidarita je osobní odpovědností 
a iniciativou jednotlivce vůči ostatním a celému spo-
lečenství lidí. Globalizace má kromě vnějších aspektů 
i svou vnitřní dimenzi – solidaritu lidské rasy.

Mimoto je podle Novaka třeba rozvíjet celý komplex 
ctností v oblasti politiky, ekonomie a kultury, které jsou 
předpokladem svobodné společnosti. Míra svobody je 
závislá na míře a kvalitě morálky lidí a celé společnosti. 
Úpadek morálky vede k „entropii demokracie“.

ROLE NÁBOŽENSTVÍ 
V GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ

Novak se taktéž zabývá politickými aspekty budouc-
nosti světové civilizace. Poukazuje na de Tocquevilla 
reflektujícího americkou zkušenost , který má za to, že 
v USA je náboženství „první institucí demokracie“ a že pro 
jejich politický systém je náboženství nezbytným předpo-
kladem úspěšného fungování občanské společnosti. Dále 
poukazuje na mnohokráte popsanou strastiplnou cestu 
katolického náboženství k přijetí principů a institucí de-
mokracie a svobody a na boj, který katolická církev proti 
těmto principům po dlouhá léta vedla. Obdobný proces 
přijetí by dle Novaka mohl za příznivých okolností pro-
běhnout i v islámském světě. Vhodnou cestou však není 
klasický sekularizační model usilující o eliminaci vlivu 
náboženství a jeho privatizaci. Takové pokusy byly již či-
něny v některých islámských zemích v době experimentů 
s tzv. „arabským socialismem“. Právě násilná sekularizace 
je podle autora jednou z příčin erupce politického radi-
kalismu, brutální revolty povstávající v islámském světě 
k obhajobě „tradiční víry“. Dle Novakova názoru nelze 
člověka rozdělit podle sekularistického modelu na jeho 
veřejnou a privátní sféru. Pro společnost žádoucí separa-
ce náboženských institucí a státu neznamená, že by ná-
boženství nemělo mít ve veřejném životě své místo. Stát 
musí být od církve oddělen, což ovšem neznamená vylou-
čení náboženství a religiózní morálky ze společenského 
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života. Rozdělení mezi tradicemi náboženství a tradicemi 
svobody je nešťastným nedorozuměním.

Novak odmítá přísnou separaci náboženství a politiky 
– církev může a musí být oddělena od státu, náboženství 
však nikdy nesmí být odděleno od politiky. Další Nova-
kovy akcenty v oblasti náboženství jsou impulsem k do-
cenění a uznání jedinečné identity islámské civilizace 
a k vědomí, že civilizace islámu stojí na podobném du-
chovně-kulturním základě jako společnost západní. Je to 
apel na důvěru v civilizaci islámu, jehož některé současné 
podoby jsou jen karikaturami pravého náboženství.

PROJEKT „CARITAPOLIS“

Navzdory aktuální kritické situaci Novak představuje 
vizi budoucího možného pokojného soužití světových 
kultur na základě realizace obecně lidské touhy po „oprav-
dové svobodě“. Svou vizi nazývá „Caritapolis“. Caritapo-
lis, „civilizace lásky“, univerzální kultura vzájemného 
respektu, v níž lidé rozličných názorů a vyznání uznávají 
základní principy svobody, lidských práv a demokracie, je 
jeho vizí a nadějí pro budoucnost globalizovaného světa. 
Přátelství kultur a náboženství by zde mělo být založeno 
na alespoň minimálním stupni obecné víry v základní 
principy, které jsou klíčem k bezpečnosti, k prosperitě 
a demokratické budoucnosti lidí všech koutů světa. Ne-
mělo by se jednat o jakousi utopickou vizi nerespektující 
realitu, ale o reálnou možnost světového soužití za při-
spění velkých světových náboženství, které by vyzdvihly 
své tradice vzájemného respektu, uznání a tolerance. Tato 
„vize pro 21. století“ pomáhá strukturovat univerzální ci-
vilizaci, která bude respektovat všechny své vnitřní varia-
ce a odlišné civilizace a vytvoří druh jednoty navzdory své 
inherentní, bohaté a hodnotné diverzitě. Tato struktura 
dá nutně prostor velkým světovým náboženstvím, která 
jsou transcendentním zdrojem hodnot. Novak věří, že je 
myslitelný svět, v němž jednota základních lidských práv 
a důstojnost společná všem lidem může být formulována 
v termínech, které dávají kulturní, ekonomický a politický 
smysl.

ČTVRTÁ SVĚTOVÁ VÁLKA?

Navzdory své proklamované touze po globálním poro-
zumění se Michael Novak stal nejznámějším katolickým 
reprezentantem obhajoby ozbrojeného zásahu v Iráku 
v roce 2003, což může být vnímáno jako určitý rozpor. 

Novak vytrvale obhajuje nutnost a morální ospravedlni-
telnost této války. Říká, že v podstatě nešlo o novou vál-
ku, nýbrž o pokračování konfliktu v Zálivu z roku 1991. 
Husajn se v nové situaci teroristické hrozby „pouze“ stal 
coby potenciální podporovatel terorismu a dodavatel 
zbraní hromadného ničení nebezpečným. Válku tedy 
Novak považuje za morálně ospravedlnitelnou, splňující 
podmínky spravedlivé války podle křesťanského chápá-
ní. Válka v Iráku je z mnoha stran kritizována, obzvlášť 
poté, co v zemi nebyly nalezeny obávané Saddámovy 
zbraně, a poté, co se zdá, že zmatek v zemi je neúnosný 
a perspektivně obtížně napravitelný. Přehlížením Iráku 
a Saddámova totalitního režimu by se však vytvářel ne-
bezpečný precedent, který by znamenal potvrzení slabosti 
vůči světovým agresorům.

Novak má za to, že klasický koncept a podmínky vedení 
spravedlivé války podle katolické tradice vyžadují určitou 
korekci. V situaci současné teroristické hrozby se totiž kla-
sické rozlišení mezi obrannou a preventivní válkou stává 
problematickým, protože bezprostřední hrozba již není 
rozpoznatelná jako v dobách konvenčního válčení. Tra-
diční koncepce vycházela z předpokladu existence jasně 
profilovaného nepřítele, proti němuž lze vést regulérní 
válku. Současná hrozba terorismu se takovému předpo-
kladu vymyká, jedná se o zcela nový druh ohrožení. No-
vak hovoří o tzv. „asymetrickém vedení války“, jehož no-
vost spočívá v existenci ohrožujícího, nestátního, obtížně 
identifikovatelného aktéra hrozby a v potenciálu nových 
technologií ničení (špinavá bomba, chemické a biologické 
zbraně apod.). Terorismus efektivně útočí na zranitelná 
místa civilizace, zasahuje občanský řád a oslabuje pozi-
ci regulérních vlád. Nový terorismus postrádá zřetelné 
strukturální kontury, jeho síť je systémem obtížně identi-
fikovatelných buněk operujících samostatně a s využitím 
nejmodernějších komunikačních technologií i jiných 
výdobytků civilizace.

Tyto a další skutečnosti mění strategický obraz světa 
a vyžadují novou obrannou strategii vůči hrozícímu smr-
telnému nebezpečí. Dřívější úzus ospravedlňující spra-
vedlivou válku předpokládal existenci „bezprostředního“ 
nebezpečí. V současnosti ale nelze onu bezprostřednost 
včas identifikovat. Nová strategie musí spočívat v exis-
tenci „předsunuté obrany“, jež bývá nešťastně nazývána 
preventivní válkou. Jejím cílem je vyhledat a eliminovat 
iniciátory asymetrického válčení. Státy podporující tero-
rismus jsou zdrojem nesmírného nebezpečí a podle Nova-
ka je zcela legitimní prosazovat změnu jejich režimů silou 
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a nahrazovat je svobodnými společnostmi. Novak má za 
to, že Západ musí být nápomocen budování svobodných 
společností. Válka proti terorismu musí být doprovázena 
nejen obrannou, ale též pozitivní agendou.

JESTŘÁB PAUL JOHNSON

Novak má v Evropě jednoho významného katolického 
spojence při obhajobě válečné doktríny – známého an-
glického konzervativního historika Paula Johnsona. Na 
základě útoků 11. září 2001 byly podle něj Spojené státy 
nuceny vytvořit novou strategickou doktrínu pro potla-
čení terorismu, která je založena na preventivní obraně. 
Amerika má podle Johnsona za úkol globálně („neoimpe-
riálně“) prosazovat hodnoty svobody a demokracie. Říká, 
že „americké úsilí o bezpečnost vůči terorismu jde ruku 
v ruce s osvobozováním utiskovaného lidu tzv. zlotřilých 
států“. A pokračuje: „Od Říše zla k Říši svobody je obří 
krok, kontrast tak veliký jako děsivé obrazy ztraceného 
dvacátého století a zářivý rozbřesk století jednadvacáté-
ho. Ale Amerika má sílu a vůli jej učinit.“ Johnson má za 
to, že válka v Iráku je bezprecedentním, leč nezbytným 
krokem otvírajícím 21. století. Spojené státy jsou podle něj 
jediným akceschopným činitelem, mezinárodní instituce 
jako OSN katastroficky selhávají. Paul Johnson se domní-
vá, že zásadní odpůrci války v Iráku a boje proti terorismu 
si vůbec neuvědomují možný rozsah hrozby, jíž civilizova-
ný svět čelí. „Prezidentu Bushovi bylo dáno poslání brutál-
ní logikou událostí a on jej musí plně a pohotově provést. 
Je Amerika tedy světovým policistou? Odpověď musí 
být: Ano a díkybohu za to. Vývoj zmenšil všechny vzdá-
lenosti a učinil destruktivní síly téměř bezlimitními. Svět 
je nyní příliš malý a zbraně zločinu příliš devastující, než 
abychom do bezpečnosti nevložili veškerou moc k jejímu 
globálnímu dosažení.“ USA zásadně přispěly ke zničení 
hrozby nacismu i komunismu a stává se stále zřejmějším, 
že i v boji proti terorismu budou hrát do budoucna pri-
mární roli. Evropský postoj zadržovací mírové strategie 
se neukázal jako efektivní vůči žádnému hrozícímu ne-
bezpečí. Johnson chová obecně velkou nedůvěru k evrop-
skému kontinentálnímu duchu a usiluje o orientaci Velké 
Británie na USA. „Řekl jsem Tonymu Blairovi, když se stal 
premiérem, že musí vždy lpět na blízkosti k Američanům. 
Jsou našimi spojenci. Ba co víc, jsou jako rodina. Nejsme 
cizí země. Řekl jsem k čertu s Evropou! Evropanům nemů-
žeš nikdy věřit, obzvlášť Francouzům ne.“

ZÁVĚR

Michael Novak se svými postoji vzbuzuje množství 
otazníků a polemik. Jeho „neokonzervativní“ úsilí o šíře-
ní amerických hodnot vyvolává rozličné reakce odporu. 
Při četbě jeho díla vyvstává mnoho otázek, kupříkladu ta 
o univerzalitě či partikularitě lidských hodnot. Je Novak 
kulturním imperialistou očekávajícím globální vítězství 
západních politických institucí, nebo skutečně existuje 
všemi rozpoznatelné jádro obecně lidských hodnot pochá-
zejících z náboženství či „lidské přirozenosti“? Je skutečně 
závazkem Spojených států šířit poznání o demokratických 
zásadách do každé kultury světa a poskytovat podporu je-
dincům a uskupením, jež prosazují demokracii? Spojené 
státy jsou často obviňovány z vytváření „liberální říše“, 
nového amerického světového neokoloniálního „impéria 
svobody“. Novak svým dílem tuto vizi částečně podporu-
je, zároveň však usiluje o konstruktivní dialog s muslimy. 
Věří, že islám postupně oživí tradici tolerance a najde svůj 
osobitý přístup ke svobodě a ekonomickému rozvoji. Je 
jeho představa reálná, nebo se jedná jen o iluzi? Na takové 
otázky existují rozličné odpovědi, které závisí na postoji 
k vlastní kulturní identitě a k identitě ostatních světových 
kultur. Novak se považuje za velkého přítele svobody, má 
za to, že svoboda je úhelným kamenem dějin a podmín-
kou rozvoje civilizace. Jeho obhajoba liberálního demo-
kratického kapitalismu ovšem v katolickém sociálním 
myšlení vždy vyvolávala kritické reakce a otázky ohledně 
aplikovatelnosti systému ve třetím světě, zejména ve světě 
islámu. Diskuse přitom byla zjitřena Novakovými názory 
na vojenský zásah v Iráku, které mezi katolíky vyvolaly 
řadu polemik ohledně principů spravedlivé války. Mnohé 
aspekty ale naznačují, že na novou strategii globálního te-
rorismu nelze striktně aplikovat klasické morální principy 
vedení války. Svět byl postaven před morální volbu zaúto-
čit na režim Saddáma Husajna a Spojené státy rozhodly 
v rozporu s většinovým světovým názorem. Otázka hod-
nocení výsledků a plodů války zůstává i nadále otevřená, 
ovšem obtížné rozhodnutí muselo být vyřčeno. Těžko lze 
totiž soudit, jestli by zdrženlivý, nejasný a lavírující postoj 
přinesl sladší plody.

Autor je doktorandem na Teologické fakultě Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. Pracuje u Policie ČR.
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Čím je vlastně 
Amerika vinna?
11. ZÁŘÍ – KLIŠÉ A SKUTEČNOST

DRAGO JANČAR

Ještě ani neslehl prach na troskách Světového ob-
chodního centra, které pohřbily tisíce životů nevinných 
civilistů, a už jsme mohli slyšet a číst, že si tu záležitost 
zavařila Amerika sama. V jevišti lidského neštěstí se ihned 
vyznaly malé hyeny, jak je správně nazývá Oriana Fallaci, 
a začaly vesele výt: teď Američani konečně dostali to, co 
tak dlouho hledali! Cyničtí mudrcové, kteří zrovna tak 
jako hyeny u takových příležitostí nikdy nechybí, si po-
spíšili se svými myšlenkami o skutečnosti, která překona-
la hollywoodskou fikci. Pochopitelně se to neobešlo také 
bez atavistických ideologů, kteří bez váhání představili 
pár kousků z klasického repertoáru na téma amerického 
imperialismu, multinárodnosti a státního terorismu.

Antiamerikanismus není na této planetě ničím novým. 
Latentně je přítomný ve společnostech třetího světa, jež 
stále více zaostávají za technologickým pokrokem, který 
diktují nejrozvinutější hospodářství, především Spojené 
státy. Je doma i v levicových hnutích západní Evropy, 
zná ho frustrovaná postkomunistická část kontinentu. 
Antiglobalizační hnutí spatřují v Americe, s její techno-
logickou převahou, koncentrací kapitálu, profitářským 
obchodem a vojenskou mocí, centrum a hybnou sílu ne-
viditelného a nebezpečného neokoloniálního řádu. To vše 
a ledasco jiného jsme již slyšeli, s leckterou kritikou jsme 
souhlasili; debata o Americe a veškerých jejích vlivech na 
naše životy je stará, trvalá a nevyhnutelná.

Co bylo na podzim roku 2001 nové a šokující, byl 
okamžik temné přejícnosti a apokalyptické okolnosti, 

za nichž se zdvihla vlna protiamerických nálad. Byl to 
okamžik, kdy oddíly záchranářů ještě stále vytahovaly 
z trosek mrtvoly absolutně nevinných civilistů a kdy 
okolo bloudili uplakaní příbuzní zabitých lidí. Pro ty 
intelektuály, novináře a jiné názorové vůdce, kteří tles-
kali manhattanskému zločinu, a také pro ty, kteří se ho 
neprodleně pokoušeli pochopit a objasnit jako důsledek 
americké ekonomické, politické a kulturní expanze, to 
byl okamžik etického kolapsu, lépe řečeno bankrotu. Kdo 
nemohl popadnout dech, než si pospíšil s monstrózními 
obviněními, že si to Amerika způsobila sama, kdo nebyl 
schopen elementární soustrasti při této lidské tragédii, 
tomu ani dnes není možné věřit, když roní slzy nad af-
gánskými uprchlíky. Protože alespoň v jedné věci se mu-
síme sjednotit: není náboženská, kulturní, sociální nebo 
politická idea, v jejímž jménu by kdokoliv nad kýmkoliv 
směl vykonat taková jatka. Od inkvizice k pogromům, od 
holokaustu ke gulagům máme dostatek zkušeností s ná-
sledky fundamentálních konceptů o uspořádání světa. 
Člověk by očekával, že jsme se z krvavých ideologických 
orgií dvacátého století naučili alespoň to, abychom každý 
takový koncept a násilné činy, které z něj vycházejí, jasně 
odmítli. Ovšem za divných relativizací během dvou měsí-
ců po nešťastném 11. září o tom už tolik přesvědčen být 
nemůže.

Na konci září jsem na jedné debatě v Německu řekl, že 
se mi zdá globalizovaný mezinárodní obchod jako celkem 
velký problém, o kterém je přínosné debatovat, ale když 

Mezi důraznými proslovy evropských politiků na podporu Ameriky a činností veřejného mínění v jejich 
státech existuje určitý rozdíl, podivné déjà vu z šedesátých let. Ovšem pokud tenkrát Sartre, když ho 
pozvali přednášet do USA, zvolal „proti Americe je třeba bojovat, ne jí přednášet“, bylo možné jeho le-
vicovému ideologickému antiamerikanismu přece jen rozumět v kontextu vietnamské války a fungují-
cích socialistických utopií. Dnešní antiamerikanismus s sebou nese ještě stále trochu anachronistických 
sedimentů té doby, ale celkově vzato se zdá příliš iracionální.
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ho položím na váhu proti terorismu, pak se mi zdá jako 
rozhodně menší zlo. Obrátil se na mě německý kolega 
spisovatel s dotazem, zda náhodou nejsem slepý. Zda ne-
vidím, že právě idea svobodného světového obchodu, že 
ten obchod, který není světový, ale americký, svým kumu-
lováním kapitálu způsobil terorismus – a nejen jej, nýbrž 
pravděpodobně také třetí světovou válku, která bude ná-
sledovat po řetězové reakci odvetných vojenských akcí.

Tehdy jsem poprvé slyšel nějaký racionální argument 
pro divnou logiku, podle které připravila Amerika útok 
na New York a Washington sama sobě. Neslyšeli jsme to 
už někde? Nebyli Židé vinni tím, že svými obchody, ban-
kami a lichvářskými úroky kumulují kapitál? Nebyl podle 
té úvahy svět v pařátech židovského kapitálu, nestálo 
podle něj za vším světové židovské spiknutí, před kterým 
se lze zachránit pouze tak, že se svět Židů zbaví násilím? 
„Nerozuměli jsme si dobře,“ řekl německý kolega, „jde 
o neúnosný tlak na některá kulturní prostředí, který způ-
sobuje ostré protireakce.“ „Souhlasím,“ řekl jsem, „jenže 
únos letadel a zabíjení civilistů nejsou ostré reakce, ale 
zločinný terorismus.“

Krátce potom, po této slibné výměně, jsme byli opět 
u iracionalismu: „Ach,“ vykřikl, „Američani ničemu nero-
zumí, oni nezažili ani bombardování Varšavy, ani nálety 
na Drážďany.“ „Pokud tomu správně rozumím,“ řekl jsem, 
„Američani nemohou jen za to, že si takzvaně sami poslali 
živé letadlové bomby na New York, ale i za to, že ve druhé 
světové válce nezažili bombardování.“ Německý spisova-
tel kroutil hlavou, evidentně ani já nerozumím, jsem hlou-
pý jako Američani. „Nejhorší věc je americká hloupost,“ 
zakončil zlobně plynnou angličtinou, „důkazem pro to je 
kompletní hollywoodizace a mcdonaldizace světa.“

Zde rozhovor skončil, i když by v něm bylo potřeba 
v podobném duchu alespoň ještě chvíli pokračovat. Co 
se Drážďan týče, bylo by nutné potvrdit, že byl čtyřiačty-
řicátý v tomto městě skutečně strašlivá věc. Něco málo 
o tom vím, mého otce tam poslali spolu s dalšími vězni, 
aby mrtvým sundávali prsteny z rukou. Bylo by však třeba 
také dodat, že před Drážďanami hořelo kvůli nacistickým 
zápalným bombám Coventry. A co říct o naději, že bude 
někdo něčemu víc rozumět, když dostane po hlavě bom-
bou ve formě letadla plného paliva a nic zlého netušících 
cestujících? Pokud jsou hamburgery a soap opery, ti dva 
parádní koně antiamerikanismu, skutečně takový pro-
blém pro kultury tohoto světa, pak se ptejme – vnutili 
nám je Američani tanky? Globalizaci, když ještě neměla 
toto jméno, vnucovali tanky nacisti. Grossraumwirts-

chaft, což je možné doslova přeložit jako „ekonomie 
velikého prostoru“, byla ideou nacistických ekonomů, 
k jejíž realizaci potřebovali slavný Lebensraum. Jakým 
způsobem ho vytvářeli, víme dobře. Lze snad tvrdit, že 
Amerika komukoliv vnucovala hollywoodské filmy nebo 
kohokoliv nutila zbraněmi ke stravování se hamburgery 
a k používání počítačových programů firmy Microsoft? 
Můžeme se jich zříct – i když musím přiznat, že alespoň 
s programy Microsoftu by to bylo o hodně těžší než s tele-
vizními limonádami. Ostatně kdo obchodníky v Lublani 
nebo v Moskvě nebo ve Frankfurtu či v Soulu s pistolí na 
spánku nutí, aby svoje obchody pojmenovali americkými 
jmény a aby také pod Alpami začali slavit nejdřív Valentý-
na a pak ještě nějakou bastardní odrůdu Halloweenu? To 
je problém našich kultur, ne té americké. Ale nechme být 
často směšné kulturní dialogy spisovatelů. 

Organickou strukturu kapitalistického systému tvoří 
produkce, výměna, zisk a tržní ekonomie – to vše jsme 
se naučili v socialistických školách. Svobodný obchod, ta 
tolikrát napadaná stvůra soudobé globalizace, je logic-
kým pokračováním produkční expanze, která vyžaduje 
neustálé šíření; není možné ho zastavit, aniž bychom 
změnili systém, z něhož vychází. Pokusem radikální 
změny byly socialistické revoluce. Proto není divu, že 
mnozí evropští levičáci nemohli při útoku na WTC skrýt 
svoji spokojenost. Systém kapitalistické hydry byl zasažen 
přímo do hlavy, přesněji do dvou hlav. Někdo jiný, i když 
z nesprávných důvodů, vykonal takzvaně správnou věc. 
Nesprávné důvody však měly, jak velmi dobře víme z his-
torie komunistického hnutí, vždy vedlejší význam, každý 
zloděj nebo atentátník, který bořil kapitalistický systém, 
byl vítán. Proto bylo v levicových reakcích na 11. září tak 
málo řeči o tom, odkud útoky přišly, a o to více analýz 
o tom, co je mělo způsobit, totiž expanze center finanční 
a obchodní moci se svými zhoubnými následky pro kultu-
ry třetího, zejména islámského světa.

Zní to dost teoreticky a abstraktně. Bylo by potřeba se 
důkladněji a konkrétněji postavit tváří v tvář „nespráv-
nému důvodu“, totiž ideologii a vykonavatelům – nejen 
emocionálnímu náboženskému fundamentalismu, který 
se krmí bojem vůči expanzi svobodného obchodu a jeho 
nekulturních vlivů, ale také zakladatelům teokracie jako 
společenského systému. Bylo by třeba porovnat demokra-
cii a teokracii, pokud je to vůbec možné. Bylo by nezbytné 
postavit se tváří v tvář diktaturám, porušování lidských 
práv, vraždám a naprosté společenské nerovnoprávnosti, 
kterou tyto teokratické systémy umožňují a generují. 
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Talibanské a jiné islámské fundamentalismy nejsou 
tím malebným, zvučným a vlídným islámem, který (při-
nejmenším jako turisté) známe z přívětivého a otevřené-
ho Tunisu či Egypta. Tady jde o islám, který se rozhodl 
pro bitvu s ateistickým a materialistickým Západem. Za-
jímavé je, že náboženský fundamentalismus v jistém 
segmentu používá stejný jazyk, jaký používala komunis-
tická ideologie při kritice západního materialismu. Dnešní 
fundamentální islám, jak ho popisuje jeden indický autor 
muslimského původu, je islámem puritánství, sledova-
ným malými teokraty a náboženskými komisaři.

Je velmi pravděpodobné, že radikalizaci islámského 
světa, které jsme v posledních letech svědky, způsobuje 
vpád západní kultury, filmu, pornografie a všelijakých 
liberálních názorů. Prověřovány jsou ale všechny systé-
my hodnot současného světa, i protestantské, katolické 
či pravoslavné křesťanství. Globalizační procesy novější 
doby, které kritizují nejen evropští levičáci, ale také ně-
kteří liberální intelektuálové, však tyto systémy hodnot 
nepostihly tak hluboce, protože zasáhly do sekularizo-
vané společnosti vystavené na demokratických právech 
jednotlivců. Opravdu hluboce však ovlivnily způsob živo-
ta v islámských společnostech, které nejsou připraveny se 
jim přizpůsobit tak, jak se jim přizpůsobily protestantské 
církve a jak se o to pokouší církev katolická.

Všechna úsilí, aby tyto společnosti šly krok za krokem 
s modernizací a sekularizací světa, neměla žádný účinek. 
Násirův pokus, který hraničil se socialismem, vedl k vze-
stupu byrokracie, policie a silné armády a skončil záni-
kem státních podniků, hospodářským chaosem, korupcí 
a příšernou nezaměstnaností. V jistém smyslu i kulturní 
zaostalostí, kterou Egypt, snad nejotevřenější islámský 
stát, pociťuje ještě dnes. Podle jedné statistiky je v této té-
měř šedesátimilionové zemi vytištěno ročně jen 375 titu-
lů knih. V sousedním, desetkrát menším Izraeli pak čtyři 
tisíce, tedy stejně jako ve dvoumilionovém Slovinsku. To 
jsou kruté skutečnosti, které mají své neúprosné násled-
ky na kulturní, společenský a hospodářský vývoj. A proč 
se nikdo nezeptá, co je s arabskými společnostmi, kde je 
veškerý majetek v rukou pár šejků a jejich rodin, které se 
koupou v záři bohatství beroucího dech a klidně se dívají 
na bídu okolo sebe? Kolik vlastně arabští multimilionáři 
přispěli na afgánské a ostatní islámské uprchlíky, kteří žijí 
na okraji přežití?

Je snad skutečně možné ze špatné situace v arabských 
a jiných islámských státech, která očividně generuje pro-
tizápadní, především protiamerický radikalismus, vinit 

právě Ameriku? Postkomunističtí novináři a ortodoxní 
levičáci Západní Evropy jsou schopni takovou obžalobu 
napsat v naprosto každé situaci. Amerika je na vině, když 
se v Bosně neintervenuje. Když se tak po třech letech stane 
a americká letadla svojí akcí brání bosenské muslimy, je 
opět na vině, protože hraje roli světového četníka. Vinna 
je opět, když toleruje Miloševiće, a když ho již netoleruje, 
je vinna, protože šla s bombami na Jugoslávii. Především 
je ale vinna obyčejným tokem obchodu, jenž slouží pouze 
jejímu obohacování a likvidaci originálních kultur a způ-
sobů života na různých koncích světa. Amerika je zkrátka 
vinna tím, že existuje a že není jinačí, než je, nemůže 
a neumí být. Naštěstí si snad už nedogmatická část levice, 
kterou přestavují intelektuálové, jakým je, řekněme, Da-
niel Cohn Bendit, absurditu takových tvrzení uvědomuje 
a s ideologickými apriorismy přestává souhlasit.

Pokud věříme Salmanu Rushdiemu, jenž říká o funda-
mentalistické islámské paranoi, která ze všech neúspěchů 
svých společností viní cizince, nevěřící, „židy“ a nakonec 
i umírněné muslimy, pak také můžeme říci, že přes skrom-
nou znalost a nepřítomnost hlubšího náhledu do kořenů 
islámské duchovnosti známe i strukturu teokratických spo-
lečností, ze kterých je radikalismus živen. Známe ji z evrop-
ské historie. Pokud se společnosti západního světa mohly 
kvapem modernizovat a liberalizovat teprve po radikálním 
oddělení církve od státu (se kterým souhlasila i katolická 
církev), pak stojíme skutečně před těžce přemostitelnou 
konfrontací dvou světů. Není to ale Huntingtonův „střet 
civilizací“. Každý kulturní vzdělanec západního světa 
může v muslimských kulturách objevit nesmírné bohat-
ství stejně muslimům nejsou cizí hodnoty křesťanského 
světa; nakonec jsme, dle jejich základních pojetí, všichni 
„lidé Knihy“. V islámské společenské filozofii jde ale o ten 
element, který vyžaduje uplatnění principů a praxe Koránu 
v životě společnosti a fungování státu. Ta skutečnost sama 
o sobě umožňuje cestu k teokracii a znemožňuje moder-
nizaci. Radikálové přitom modernizaci zcela zavrhují, 
ale jsou ji paradoxně zároveň připraveni přijmout jako 
instrument v boji proti „nevěřícím“. („Jediný aspekt mo-
dernizace,“ říká Rushdie, „který jsou teroristé připraveni 
přijmout, je technologie, jíž používají výhradně jako zbraň 
proti jejím výrobcům.“) Stejně jako mezinárodní obchod 
je dnes globalizován také islámský fundamentalismus, je-
hož přívrženci jsou ve všech koutech světa. A jeho strašná 
zbraň, terorismus, používá všechny výdobytky globální ko-
munikace. Nyní je již známo, že bin Ládinova teroristická 
síť měla v rukou také plány k výrobě nukleární bomby. 
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Je vzhledem k tomu všemu skutečně možné přitakat 
těmto ustaraným intelektuálům, kteří si myslí, že se řítí-
me do dlouhodobého řetězce násilí, do třetí světové války, 
že ta válka vlastně již začala? Doufám, že ne. Myslím, že 
přichází čas opětovné velké analýzy základních hodnot 
života, kultury, vzájemné úcty, zvídavosti a zájmu o odliš-
nosti. Propast mezi expanzí produkce a profitářským ob-
chodem na jedné straně a fundamentálními, vylučujícími 
religiózními principy na straně druhé není nepřemosti-
telná. Existuje naděje, že – po definitivní porážce taliban-
ského společenského experimentu a zničení bin Ládinovy 
milionářské teroristické sítě – posílí stále ještě převládající 
umírněný a otevřený islám. Radost ze života je i v muslim-
ské kultuře silnější než rigorózní a smrtonosná talibanská 
teologická dogmata a z nich pocházející represálie. To se 
ukázalo již při odchodu talibanců z Kábulu. První promlu-
vily zbité a ponížené ženy, které ani nenapadne, aby se 
zřekly své víry.

Věřím rovněž, že západní svět bude s daleko větší citli-
vostí naslouchat nejen islámu a jeho kultuře, ale i problé-
mům třetího světa vůbec. Pokud se skutečně nebude chtít 
ocitnout v ustavičných konfliktních situacích, bude muset 
přijmout dokonce jisté sebeomezení v obchodní expanzi, 
část zisku určit rozvoji chudých států a otevřít se hlubšímu 
chápání kulturních odlišností. 

Právě americká, vpravdě multikulturní a liberální spo-
lečnost pro to má dobrý základ. Nesmíme zapomenout na 
paradoxní detail, kterého si už dobře povšimla chorvatská 
spisovatelka Dubravka Ugrešić – zatímco v Afghánistánu 
talibanci oslavovali zničení Světového obchodního centra 
a dál bili na ulicích své ženy, nedaleko od trosek probíhaly 
v New Yorku demonstrace za mír. Amerika je protikladná, 
ale otevřená a dynamická společnost, která se nepřetržitě 
učí a mění a je na to také neustále připravena. Existuje v ní 
pro leckoho téměř iritující schopnost k přijímání rozdílů. 
Více než kterýkoli evropský stát je připravena poslouchat 

Foto ČTK
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žaloby na svůj účet. To, co napsala se vší ostrostí o Ameri-
ce indická spisovatelka Arundhati Roy, jsem si nepřečetl 
nikde jinde než v amerických novinách, a to za války 
v Afghánistánu, v době nových teroristických hrozeb. 
„Usáma bin Ládin je stvůra, kterou porodila Amerika.“ 
„So what?“ řekl můj přítel, univerzitní profesor, když 
jsem se mu o tom článku zmínil, „znamená to snad, že 
bychom měli Frankensteina pustit, aby dál chodil po světě 
a zabíjel lidi?“

Loni v září jsem prožil deset dní v malém hotelu Ra-
phael ve stínu mrakodrapu John Hancock v Chicagu, 
který měl být cílem nového útoku. Nic zvláštního se 
kolem něj nedělo; dokonce i tehdy, když o víkendu kvůli 
telefonickým hrozbám vyhlásili nad městem bezletovou 
zónu, přešlapovaly u vchodu do obrovské budovy jen dvě 
policistky. Den předtím byla ve vzduchu hrozba útoků na 
mosty v Los Angeles. Přesto, že život plynul normálně 
dál, bylo ve vzduchu celou dobu cítit jakési napětí. Inu 
televizní programy každou novou hrozbu či případ antra-
xu přinesou do všech koutů velké země. Patriotický kýč, 
vlajky na automobilech, vlastenecké citáty ve výlohách 
nejmodernějších obchodů, „God bless America“ na stadi-
ónech a svíčky v barvách americké vlajky, které v recepci 
mého hotelu dali do přihrádek na klíče – to všechno se 
zdá návštěvníkovi patetické, přepjaté a snad i poněkud 
nebezpečné, ale je to logická reakce na napětí a úzkost, 
které přinesly poslední události.

Strašlivé newyorské scény přicházející z neviditelného 
teroristického podzemí přinesly nejistotu, dokonce strach 
– nejen z fyzických útoků, ale také strach z recese, starost 
o materiální blahobyt. Americké občany nebylo třeba 
zvlášť vyzývat k patriotizmu, jeho manifestace byly au-
tomatické. V četných rozhovorech jsem získal dojem, že 
spíš než o orientaci proti někomu, jde vlastně o charak-
terizování sebe sama pro něco. Pro obranu amerického 
způsobu života, který je ve své nejhlubší podstatě indivi-
dualistický, nenechá se kontrolovat a usměrňovat a záro-
veň neodvolatelně trvá na svých hodnotách. A k těm patří 
multikulturnost.

Americká společnost je multikulturní, v poslední době 
i stále více multietnická a hlasatelé nového antiameri-

kanismu se budou muset rozhodnout, jakou Ameriku 
vlastně kritizují. Ta veliká země není jen vlastí texaských 
naftových magnátů, počítačových velkopodnikatelů 
a protestantských bankéřů. Velká část Ameriky je zkrátka 
třetí svět. Milióny přistěhovalců z tohoto světa, Asiaté 
a Afričané, Mexičané a Východoevropané, kteří opustili 
své zbídačené vlasti a našli v Americe nové životní a du-
chovní perspektivy, naprosto vědomě přijali americkou 
společnost a život v ní také proto, že je to společnost ote-
vřená a multikulturní.

Po celou dobu svého krátkého pobytu v době napětí 
a úzkosti, které se tam rozprostíralo, jsem v novinách ob-
jevoval články, které zdůrazňovaly americkou multikul-
turnost. V článku Chicago Tribune vystupovala muslimská 
učitelka se svými žáky, New York Times vydaly přílohu 
o úspěších islámské vědy a kultury a v New Yorkeru otiskl 
židovský autor Jonathan Rosen zdrcující svědectví o svých 
zkušenostech se znovuožívajícím antisemitismem. Podle 
jeho logiky není zářijovými útoky vinna „jen“ Amerika, 
ale spíše všichni američtí Židé. Věc se zdá příliš bláznivá, 
ale debatuje se o ní. 12. září jsem zavolal své přítelkyni do 
Washingtonu, abych se zeptal, co je s nimi; celou noc se 
mi nepodařilo navázat telefonní spojení. Řekla, že v jsou 
pořádku, ale celou dobu přemýšlí, co oni, Američané, 
udělali těm lidem tak špatného, že jsou schopni tak straš-
ných sebevražedných činů. Podobné otázky v souvislosti 
s islámem byly a jsou v americké veřejnosti slyšet často: 
„Co jsme udělali chybně, proč nás nenávidí?“

Amerika je společností, v níž se neustále táže, deba-
tuje, otevírají se nové problémy a stanoviska. Amerika 
není pevnost jednotnosti a ideologických modelů, ve 
kterých žila Evropa po celé dvacáté století. Proto ji není 
možné odstranit simplifikovanými antiamerickými klišé. 
A islámský svět také ne. Kdo z tvůrců iracionálního anti-
amerikanismu a temné přejícnosti se ponořil do islámské 
duchovnosti a kultury a do problémů společností této 
části světa předtím, než začal obviňovat Ameriku, že si 
útoky z podzimu roku 2001 způsobila sama? Nebude nic 
neobvyklého, pokud jako první začnou naše monokul-
turní předsudky a stereotypy o islámu rozkládat právě 
multikulturní Američané.

Esej přeložil Petr Mainuš.
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Projekt „Democratic Institution 
Building Process – 
Lessons from the Czech Republic“
ZPRÁVA O DOSAVADNÍM PRŮBĚHU

AKTIVITY ZAMĚŘENÉ SMĚREM 
„DO IRÁKU“

Vzdělávací pobyty

Jedním z hlavních výstupů projektu jsou vzdělávací 
pobyty představitelů formujících se iráckých státních 
orgánů, politických stran a občanských sdružení, které se 
konají v České republice. Jeden se již uskutečnil, druhý 
proběhne v září 2005.

V rámci prvního pobytu, který se konal ve dnech 1.-11. 
listopadu 2004, navštívilo Českou republiku čtrnáct irác-
kých a amerických představitelů. Účastníky pobytu byli 
členové Iráckého národního kongresu, předseda irácké 
Unie zemědělských společností, členové Demokratické 
strany středu, Irácké republikánské strany, Irácké islám-
ské strany, Irácké liberální strany, Demokratické strany 
Kurdistánu, vedoucí Katedry sociálních studií Bagdádské 
univerzity, členka předsednictva Irácké národní dohody, 
nezávislá aktivistka a představitelé IRI. Pobyt, který byl 
těsně provázán s konajícími se krajskými a senátními 
volbami, byl rozdělen do tří fází – první proběhla v Brně, 
další v regionech a poslední v Praze.

Jak v Brně, tak v Praze byl program rozdělen na část 
přednášek a část návštěvy důležitých institucí. V části před-
náškové byli účastníci mj. seznámeni s historií ČR, se součas-

ným českým politickým a stranickým systémem, s hlavními 
tématy a významem nadcházejících krajských a senátních 
voleb, s teorií volebních systémů a s rozdíly mezi jejich 
hlavními variantami, s českými zkušenostmi s přechodem 
k demokracii a s významem internetové prezentace v před-
volebních kampaních. V rámci pražské části pobytu se také 
uskutečnila beseda se studenty Univerzity Karlovy o aktuál-
ní situaci v Iráku. Přednášky zajišťovali vysokoškolští peda-
gogové Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy.

V prostřední části programu se jeho účastníci rozdělili 
do tří skupin a období voleb strávili v České Lípě, Plzni 

Hlavní náplní projektu „Democratic Institution Building Process – Lessons from the Czech Republic“ je 
zprostředkování a předání poznatků z české transformace irácké veřejnosti. CDK si je samozřejmě vědo-
mo mnohých nedostatků, které transformaci českého (československého) nedemokratického systému 
provázely, stejně jako do jisté míry rozdílných podmínek české a irácké transformace. Přesto (či právě 
proto) se domníváme, že české zkušenosti jsou právě pro své chyby a úspěchy nesmírně cenné a mohou 
sloužit jako pozitivní i negativní příklad. Projekt má dvě hlavní části: první – důležitější – je zaměřena 
na irácké elity a obyvatelstvo, druhá – doplňková – na informování české veřejnosti o průběhu, šancích 
a rizicích přechodu Iráku od nedemokratického režimu.

Z přednášek pro irácké představitele v Brně – přednáší Pavel Pšeja.
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a Českém Krumlově. Měli tak možnost pozorovat proces 
svobodných voleb, a to ve všech jeho etapách – od posled-
ní fáze předvolební kampaně (posledních mítinků s obča-
ny), přes otevření volebních místností a průběh hlasování, 
až po sčítání odevzdaných hlasů. Všechny tři skupiny se 
připojily k volebním týmům následných volebních vítězů. 
V České Lípě spolupracovali se štábem lídra Petra Skoka-
na, s nímž ODS přesvědčivě vyhrála krajské volby v Liberci 
a získala post hejtmana. Plzeňská skupina se připojila ke 
štábu Jiřího Šnebergra, jediného senátního kandidáta, 
který v roce 2004 zvítězil již v prvním kole, a Petra Zim-
mermanna, hejtmana Plzeňského kraje. Jihočeská sku-
pina v Českém Krumlově byla u vítězství jihočeské ODS. 
Spolupracovala zde s hejtmanem Janem Zahradníkem 
a s pozdějším vítězem senátních voleb Tomášem Jirsou. 
Účastníci všech tří skupin vedli rozhovory s voliči, kandi-
dáty, členy volebních štábů i se členy volebních komisí. 

Účastníci navštívili celou řadu institucí. V Brně proběh-
la návštěva Ústavního soudu a magistrátu. Delegace byla 
přijata ústavními soudci Michaelou Židlickou, Františkem 
Duchoněm, Miloslavem Výborným, Jiřím Muchou a Jiřím 
Nykodýmem. Poté se setkala s vedením města Brna – prv-
ním náměstkem primátora Rostislavem Slavotínkem, ná-
městkem Radomírem Jonášem a tajemníkem magistrátu 
Pavlem Loutockým.

V Praze iráčtí představitelé navštívili Poslaneckou sně-
movnu Parlamentu ČR, kde byli přijati poslancem Markem 
Bendou, jedním ze studentských vůdců sametové revolu-
ce 1989. Poté byla delegace přijata v hlavním sídle ODS 
místopředsedou strany Petrem Nečasem a mezinárodním 
tajemníkem strany Petrem Víškem. Následovala návštěva 
Ministerstva zahraničních věcí ČR a setkání s Ivo Šilhavým, 
ředitelem sekce pro Blízký a Střední Východ, Martinem 

Dvořákem, ředitelem sekce pro irácké záležitosti, a Khalil 
Shamma, poradkyní ministra. V dalších dnech proběhla 
návštěva Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda, kde 
byli iráčtí představitelé přijati Joyce Davisem, zástupcem 
ředitele pro vysílání, Sergeiem Danilochkinem, ředitelem 
zpravodajství pro Irák, a Ondřejem Lukášem, koordináto-
rem vnějších vztahů. Navštívili také iráckou redakci, kde 
poskytli několik interview a zúčastnili se kulatého stolu na 
téma „The Challenges of Upcoming Iraqi Elections“.

Druhý pobyt iráckých představitelů je opět plánován 
jako soubor vzdělávacích aktivit, tentokrát zaměřených 
na zkušenosti a příklady přechodu k demokracii. Dele-
gace má dle předpokladů obsahovat výraznější počet zá-
stupců nestátních organizací politického a společenského 
zaměření.

Publikace

Na podzim 2005 vydá CDK v arabském jazyce repre-
zentativní sborník „Přechod k demokracii – české zkuše-
nosti”. Podílelo se na něm čtrnáct autorů, z nichž dvanáct 
působí na politologických pracovištích Masarykovy uni-
verzity v Brně, a zbývající dva jsou odborníky s přímou 
zkušeností z oblastí, o nichž píší. 

Sborník o rozsahu cca 350 stran je rozdělen do čtrnácti 
kapitol, které komplexním způsobem pokrývají všechny 
oblasti českého (československého) přechodu k demo-
kracii. Snahou autorů a editorů bylo dosažení co největší 
didaktičnosti textu. Sborník bude přehledný a bude mít 
učebnicový charakter. Vyjde v nákladu dvou tisíc kusů. 
Vysoký náklad umožní distribuci sborníku na všechna dů-
ležitá místa v demokratizujícím se Iráku – do státních in-
stitucí, politických stran, občanských sdružení apod. Jeho 

Televize Nova natáčí rozhovor s vybranými iráckými delegáty.

Návštěva irácké delegace na Ústavním soudě v Brně.
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obsah bude podkladem pro přednášky při druhém pobytu 
iráckých představitelů v ČR v rámci tohoto projektu.

Kromě souhrnné publikace vydá CDK i výukový ma-
nuál, který bude stručnou verzí knihy a bude využitelný 
pro seznámení s problematikou přechodu k demokracii.

Monitorovací bulletin

Od ledna 2005 zpracovává CDK pravidelný měsíční 
bulletin, v němž monitoruje česko-irácké aktivity. Za-
chycuje nejen rozvoj česko-iráckých vztahů na centrální 
(vládní, parlamentní) a ekonomické úrovni, ale i na úrov-
ni občanské společnosti. Bulletin je rozesílán zahraničním 
partnerům (včetně Iráku), kteří se podílejí na podobné 
činnosti jako CDK.

AKTIVITY SMĚŘOVANÉ
„DO ČESKÉ REPUBLIKY“

Články v časopisech Revue Politika 
a Teologie&Společnost

CDK se soustavně snaží monitorovat vývoj v Iráku. 
Odrazem toho jsou různé články a překlady v obou časo-
pisech, které vydává. V čísle 1/2005 Revue Politika vyšel 
překlad článku Gerarda Alexandera „Autoritářská iluze“, 
v následujícím čísle se analytička CDK Petra Kuchyňková 
v článku „Otazníky a naděje iráckých voleb“ věnovala bez-
prostřednímu vývoji v Iráku před parlamentními volbami. 
Politolog Marek Čejka poté v článku „Hrozí Iráku teokra-
cie?“, který vyšel v čísle 3/2005 Revue Politika, analyzoval 
jejich konečné výsledky.

Hlavním tématem časopisu Teologie&Společnost 3/2005 
bylo „Násilí ve jménu božím“. Článek Marka Juergens-
meyera „Teror a Bůh“ a text Zdeňka Vojtíška „Milenialis-
mus a násilí“ byly doplněny anketou. Odpověď na otázku, 
jaká je role náboženství v současném Iráku, hledali ara-
bista Luboš Kropáček, politolog Marek Čejka a publicista 
Jaromír Janev.

Workshop

Dne 14. června 2005 uspořádalo CDK pracovní setkání 
akademických pracovníků a veřejně činných osob anga-
žovaných v irácké otázce s názvem „Co může nabídnout 
západní svět současnému Iráku?“. Akce se zúčastnili i zá-
stupci slovenských nadací a občanských sdružení, které 
vyvíjejí aktivity v rámci grantu International Republican 
Institute. 

Workshop zahájil rektor Masarykovy univerzity a před-
seda CDK Petr Fiala. Po něm vystoupil Igor Klimeš, spe-
cialista společnosti Člověk v tísni na oblast Iráku a Íránu 
s přednáškou „Irák po volbách“. Shrnul v ní zkušenosti své 
i svých kolegů z práce v Iráku. Hovořil o politické situaci 
před volbami a zejména po nich, realisticky zhodnotil 
rozvoj tamní občanské společnosti a perspektivy irácké 
demokracie. 

V druhém bloku debatovali účastníci o tom, jakým 
způsobem by měly země euroamerického civilizačního 
okruhu přistupovat k problémům současného Iráku, 
k otázce jeho stabilizace, šíření a podpory demokracie 
apod. Ze setkání vyplynula řada podnětů a nápadů pro 
možné rozvíjení a zkvalitnění aktivit CDK v oblasti pod-
pory demokracie v nedemokratických zemích.

Iráčtí představitelé navštívili i Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Kulatý stůl na téma „The Challenges of Upcoming Iraqi Elections“ v redakci 
Rádia Svobodná Evropa v Praze.
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S B, P P (.): 

Democratic Institutions Building Process
Lessons from the Czech Republic

Brno/Baghdad: Th e Democracy and Culture Studies Centre and International Republican Institute

Přechod od nedemokracie k demokracii je specifi cký, složitý a mnohovrstevnatý proces s mnoha různě dlouhými 
fázemi. Často k němu bývá přiřazována také etapa tzv. konsolidace, kdy se již politický režim zbavil hlavních atributů 
nedemokratičnosti a ustavil struktury demokratické, ale demokratické mechanismy potřebují ještě určitou dobu na své 
zakotvení, usazení. Zkušenosti z každé transformace nedemokratického systému jsou do jisté míry unikátní, zčásti ale 
přenositelné.
Tento sborník pojednává o zkušenostech České republiky (Československa) s přechodem k demokracii, především 
z první půle devadesátých let.
Autory jednotlivých příspěvků jsou renomovaní odborníci dlouhodobě se věnující jednotlivým problémovým okruhům. 
Dvanáct z nich působí na politologických pracovištích Masarykovy univerzity v Brně, zbývající dva jsou odborníky 
s přímou zkušeností z oblastí, o nichž píší. Příspěvky, jež záměrně mají didaktický charakter, pokrývají nejdůležitější 
oblasti politického a společenského života. 

KAPITOLY:

Z přednášek pro irácké představitele v Praze – přednáší Josef Mlejnek, jr.

Lubomír Kopeček: Co je demokracie? 

Vít Hloušek: Politický systém

Jakub Šedo: Volební systémy 

Hynek Fajmon: Český parlamentarismus 

Jan Holzer: Výkonná moc

Stanislav Balík: Státní správa a samospráva

Ivo Pospíšil: Soudní systém 

Miroslav Mareš: Policie a tajné služby 

Libor Frank: Armáda

Pavel Pšeja: Politické strany 

Roman Chytilek: Zájmové skupiny

Břetislav Dančák: Zahraniční politika 

Ondřej Císař: Občanská společnost

František Mikš: Masová média


