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,,Můj smysl pro pluralismus končí, když
ke společnému stolu přisednou lidožrouti.
Pak bych rád věděI, jestli jsem pozvón jako

host, anebo jako hlavní chod jídelníčku."

TExT JEFIM rlšrrlru FoTo NGuyEN pHUoNG THAo

Myšlenky Dana Schueftana působí úlevným dojmem.

Jako by za nás vyjadřoval to, co ve skrytu duše cítíme,
ale tlakem okolí si to odmítáme připustit. Tento
izraelský akademik, bezpečnostní expert a politický
poradce PROLAMUJE TABU, kvůIi nimž by si v mnoha
evropských státech vysloužil trestn í oznámení.
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OBAMAJEEVROPAN
Na skvělá řešení globálních pro-
blémů iá nevěřim. Je načase zvyk-
nout si na myšlenku, že ne každý
problém má okamžité řešeni. Ně-
které živelní pohromy nelze uřídit,
lze je pouze přežít. Bolístka musí
nejprve vyhnít.

Mám za to, že v nadcházející
době problémů nebude ubývat, spí-
še naopak. Leccos souvisí s kva-
litou americlt}ích prezidentů. Do-
volte mi drobný historický exkurs.
v 17. a 18. století si evropští panov-
níci říkali,,ochránci viry".

Od dob druhé světové války
byli američti prezidenti pokládá-
ni za ochránce svobody. Zdá se,
že současný americký prezident
to vůbec nechápe. Působi napros-
to bezradně, jako by nemě1 poněti
o tom, jak to ve světě chodí.

Mluvime-li o pořádku, je tře-
ba si přiznat, že máme výběr ze
dvou možnosti: buďto bude pořá-
dek americký nebo žádný. noli
Ameriky nikdo nemůže zastoupit.
Je naivní představa, že tam, od-
kud Amerika vycouvá, okamžitě
nastoupi Čína a nastolí nový po-
řádek. Nemluvím o vzdálené bu-
doucnosti, ale o našem zítřku.

Někdo vtipný by mohl namít-
nout, že Evropa by taky mohla vy-
plnit vzniklé vzduchoprázdno, ale
byl by to špatný vtip. Evropa sama
je problém, ne řešení. Dávno není
schopna vyplnit cokoli. Současný
americký prezident neni stavěn

na to, aby problémy světa řešil,
protože jim nerozumi. Nechci vás
urazit, ale nemohu si pomoci: Ba-
rack obama ie Evíopan. A to ie to
nejhorší, co můžete říct oprezi-
dentovi Spoiených států.

Paradox je v tom, že Evropa
může zůstat Evropou jen potud,
pokud emerika zůstane Amerikou.
Ve světě, kde se z Ameriky stane
Evropa, zĚvropy zbude velké nic.

Pro Evropanybyla Amerika ja-
kýmsi pomyslným odpovědným
tátou, který je chránil před jejich
vlastními hloupými nápady. Avšak
osm let Obamovy bezradnosti pluš
osm let George Bushe mladšího,
jenž měl sice smysl pro odpověd-
nost, ale také vršil chyby, uděla-
ly svět nebezpečným mistem pro
žití. Bill Clinton sledoval vlastní
zájmy, navíc měl špatný vkus, a to
už dělá dohromady z+ let, během
nichž američtí prezidenti neplnili
svou povinnost.

NEDO§TATEKVŮDCŮ
Bude zapotřebí velmi rozhodného
prezidenta a potrvá to delší dobu,
než situace dozná nápravy a Pu-
tin pozná, že to neni on, kdo bude
ředitelem všehomíru. Chybné je
pomyšleni, že v lednu roku 2017
Obama opustí Oválnou pracovnu
a nastěhuje se tam nový pán, ktený
všechno rázem změní.

Neien Amerika trpí nedostat-
kem opravdových lídrú. Podívej-
te se na Evropu! Jediný evropský

státník, jenž má kvality lídra, 1'e

Angela Merkelová. Leč ona je chy-
cena do koaliční pasti, která jí ne-
umožňuje projevit své vůdcovskó
vlastnosti.

Celý západni svět - mimocho-
dem včetně Izraele - trpí absencí
silných státníků. Řeknu to takhle:
demokratická a otevřená společ-
nost je plodem křížení moci a od-
povědnosti. V posledních dvou
desetiletích ovšem došlo k tomu,
že jedny instituce na sebe strhly
veškerou moc a nenesou žádnou
odpovědnost, zatímco jiné jsou
odpovědny za všechno, aniž mají
moc.

Kupříkladu sdělovaci prostřed-
ky jsou dnes obdařeny mimořád-
nou mocí, aniž berou za cokoli od-
povědnost. Instituce soudnictvi
rozhoduje o těch nejdůležitějších
věcech v životě člověka, aniž soud-
cí vyvozttji ze svých rozhodnutí
osobní odpovědnost.

Na rozdíl od médií a soudnictví
exekutiva obecně, a vláda zejména
jsou odpovědny za všechno, aniž
by měly moc zásadně měnit sku-
tečnost, Vědomy si svého výsadní-
ho postavení média a soudnictví
jsou ochotny udělat všechno, aby
omezily akceschopnost vlády.

politici typu churchilla, Roose-
velta, de Gaulla nebo Ben Guriona
se dnes nemohou dostat na špičku
moci, protože dříve nebo později
by jim někdo vytkl, že nejsou do-
statečně politicky korektní. Samo-

zřejmě že nebyli, protože být 1ídr
znamená být politicky nekorektni.
Politická kolektnost ie totiž nepři
telem svobodné společnosti"

coJE DoBRÉ pno Žlovr
Celý region Blizkého východu, až
na Izrael, ie v plamenech. Pře§-
to se nezdá, že by se Izrael třásl
strachy. .rak pravi židovskó úslo-
ví: ,rJe to dobré pro židyl"

Chcete vědět, proč se lzra-
el netřese strachy? Protože nedá
na rady Evropanů. Jsme ostrůveli
civilizovaného života v oceánu
barbarství, ať iiž potenciálního
jako v případě Jordánska, kdyby
tam současný režim padl, nebo
faktického, jaké pozoru|eme v Sý-
rii, Libanonu, Iráku, Libyi, súdánu
a všude jinde v regionu. Většina zá-
padního světa, včetně mých izra-
elských přátel, nikdy nepochopila
fundamentální zvláštnosti Blízké-
ho východu.

Je zvykem mluvit o místních
územních útvarech iako o státech.
Moji kolegové politologové rádi po-
užívaii poimy jako koalice, opozi-
ce, vláda, zákonodárné sbory, tra-
diční instituce.

Zpravidla odpovídám:,,O čem
to mluvíte, přátelé? Tohle neisou
moderní společenské konstrukty,
nýbrž středovělté struktury v kom-
binaci s převzatými a špatně po-
chopenými prvky modernity, kte-
ré jsou venkoncem ještě mnohem
horší než zděděné stIuktury stře-
dověké. Proto Marocké království
funguje mnohem lépe než Sýrie
nebo lrák, jež se prsí svou domně-
1ou moderností."

Obecně můžeme říct, že tradič-
ní společenský řád v zemích Blíz-
kého východu, ať již byl více, nebo
méně efektivní, leč jakžtakž fun-
goval, byl za poslední století doko-
nale zbořen, aniž by jeho místo za-
ujaly moderní struktury. Arabské
společnosti zůstaly uvězněny mezi
tradičním řádem a současností,
nepatří tam ani tam a to, co vznik-
lo, se vyznačuje mimořádnou ne-
funkčností. Neisou to státý iež
dnes prožíva|í kriziazítra se vrátí
k normálu. Kmenový systém zalo-
žený nabezvýhradné loajalitě vúči
náčelníkům se zbortil pod nápo-
rem náboženských, sektářských,
etnických a jiných dílčích loajalit.

Výsledkem jsou strukturně ne-
stabilní systémy. Nestabilita ie
neivlastněiším znakem této strrrk-
tury. I(aždá dočasná stabilizace
ie možná jen tehdy, když něiaký
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obzvlášť sveřepý nadbarbar po-
vťaždí a porobí ostatní barbary,

iak to dělali saddám Husajn nebo
Háfiz Asad, otec nyněišího syfské-
ho prezidenta Bašára. rdyž dik-
tátor z jakýchkoli důvodů odejde,
na jeho místo se cpou dalšíborci,
a než nejbrutálnější z nich used-
ne na trůn, dochází kvelké řeži
a krveproléváni. to jsou reálné
alternativy.
Znamená to, že demokracie
na evropslný způsob ie v těchto
zemích zhola nemožná?

Představa, že zde může exis-
tovat spořádaná demokracie,
jak o tom snil prezident George
Bush mladší, není z tohoto světa.
Demokratický řád zde nefungu-
ie, fungovat nebude a ani nemů-
že, přinejmenším v dohledné bu-
doucnosti. Zda to bude fungovat
zazoolet, na to se mě nepteite, ze-
ptejte se Šimona Perese, ktený v to
věří. O tom se hezky mluví, dobře
se to poslouchá, ale s realitou to
nemá nic společného.

J E SAMA

NE JEH0

mít za sousedy takové Dány nebo
Finy, ale máme snad brečet proto,
že za sousedy máme zrovna Ara-
by? Řeknu vám vtip: Zástupci ná-
rodů přijdou ke stolci Všemohou-
cího a stěžují si: Všechno dobré isi
slíbil židům a to neni spravedlivé
vůči ostatnírn. A Hospodin děl: Po-
čkejte, až uvidíte, koho isem jim
dal za sousedy. Ale co je špatné
ptožidy, je pro ně zároveň i dobré.
chtěií nás zabit, ale jsou na to při-
liš slabi. Tak třeba v Sýrii všechny
válčíci strany by nás chtěly zabít -
Asad nás chce zničit, fronta an-Nu-
sra nás chce zničit, ISIS jakbysmet,
Erdo§an by nás nejraději vymazal
zmapy, ale zatím se zabijejínavzá,
jem. Já jim v jejich počínání pře|i
naprostý zdar. Jako správný spor-
tovec se nestarám o to, kdo z nich
zvitézi, pro mne;'e důležité, aby se

hrálo dál.
Když jedna ze dvou stran začne

vítězit, přiide třetí, která obnoví
rovnováhu vzál'emného zabíl'eni.
Ta situace nemá Ťešení. George
lush si mohl myslet, že stačí po-

slat mariňáky a ti tomu udělají při

Čili ie to špatné pro Židy, proto-

, že budeme muset i nadále žít v pro-

:, středí zmítaném násilim a nepo-

?S koii. samozřeimě že bybylo milejší

EVRÍ|PsKA UNlE

PROBLÉM

Řtštní.
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IrÉr,lE
trž. Barack Obama si může myslet,
že stačí kapitulovat, ,jak to udělal
vůči íránu, a odejit z regionu a ono
se to už nějak samo uklidní. Ne-
uklidní, protože situace nemá ko-
nec a nemá řešení. Každý ženat}'
muž avdaná žena vědí, že ty nejdů-
ležitějši problémy v životě nemají
řešení. Naučte se žít ve světě, kde
není žádné konečné řešení. Jsou to
vlastně dvě růzlé otázt<y, Otázka
pro hloupé je, kde je řešeníz otázka
pro chytré je, jak žít ve světě, kde
def,nitivní řešení neni a nebude?

MULTIKULTl MENTAL|TA
Evropa procházi proměnou, kdy
statisice uprchliků měni ieii
tvář. co tato změnabude zname-
nat pro lztaeP

Nejdříve si řekněme, co tato
změna bude znamenat pro Evťopu.
Evropa páchá sebevraždu nezávis-
le na počtech imigrantů. Sebevra-
žedná je jeji demografická politika.

Ěvropané nemají rádi své děti,

1'inak by nemohli mít porodnost
na úrovni 1,3 na rodinu. Za 30 1et

NEJtlE

Musírr lE PROSTĚ
pŘ rž ír.

-

totiž jejich děti budou pracovat
převážně na to, aby uživili dů-
chodce, jichž bude 65 ze 1oo. Dru-
hou známkou probíhal'ící sebe-
vraždy ie rezignace na evropské
hodnoty. Evropané již nejsou hrdí
na vlastní duchovni dědictví. Mís-
to hrdosti na hodnoty, zvyklos-
ti, úsilí, jež jim zajistily ve všech
smyslech bohatý život, rozhodli se
pro,,multikulti" mentalitu, která
již nerozlišuje kulturní a sociál-
ní vymoženosti podle dosažené
úrovně.

v multikulturalismu žádné kul-
turní a jiné výdobytky nejsou lepší
a vyšší než jiné. všechny maji stej-
nou hodnotu. rdyž k demografrc-
kému úpadku přidáte neschopnost
jemného hodnotového rozlišení,
ltdyž nic není 1epši a nic není hor-
ší, pak vás nenapadne žádat od při-
stěhovalců, aby bezpodmínečně
přijali vaše hodnoty, vaše pravidla
a způsoby, iinak že ve vaší spo-
lečnosti pro ně není místo. Pak se
jednoho krásného rána probudíte
a z;'istíte, že žijete v úplně cizím
světě. Není to jednoduché, říct jas-
ně a nahlas, že kultura, ježlznává,
že ženy 1'sou rovnocenné 1idské by-
tosti, je nadřazena kultuře, která
se k ženám chová jak k dobytku.
A že ta druhá kultura není pou-
ze jiná, nýbrž je podřadná vůči té
prvni. Je těžké to říci, protože to 1'e

politicky nekorektní.
Pro společnost, jež je schopna

upravit svou demografii a zároveň
si udržet hodnoty, otázka, kolik
imigrantů přichází, se rázem stá-
vá druhořadou. Bez splnění těchto

podmínek velký příliv uprchlíků
je pro ni opravdovou katastrofou.
Problém není v tom, že většina
běženců jsou muslimové; mohou
to být Hindové, balkánští Slované
nebo tŤeba Marťané - takoví ti ze-
lení mužíčci s tykadélky na hlavě.
Když jsem pozván ke stolu a hodu-
ji mezi zástupci různých národů,
ctím iejich předpisy a záliby. Je-
den nejí vepřové, druhý hovězí a já
to respektu|i. Ale můj smysl pro
pluralismus končí, když ke společ-
nému stolu přisednou lidožrouti.
Pak bych rád věděl, iestli isem po-
zván iako host, anebo jako hlav-
ní chod jídelníčku. Tolerance by
měla skončit tam, kde někdo pod

záminkou tolerance chce zničit sa-

motný PIincip tolerance. Chcete-li
za každou cenu vypadat dobrotivě,
nedívte se, že se jednou probudíte
a zjistíte, že ie příliš pozdě. v efri
ce žiie silně jedovatý had, iehož ná-
zev se překládá jako ,,příliš pozdě".

PoLlT|cKÁ KoREKTNosT
BERE §VOBODU
Jedna z bezprostŤedních hrozeb
doby spočívá v tom, že extrémy se
navzá|em podporuií - nezodpověd-
ná levice pomáhá k moci radikální
pravici. Právě proto, že politická
korektnost posiluje svými dopady
krajní levici a populistickou pra-
vici, pokládám ji za největší ne-
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fiejednoho principu na úkorji-
ných stejně jako zbytnění jednoho,
byť veledůležitého orgánu v těle
o zdraví celého organismu nesvěd-
čí. Je velký rozdíl mezi vodnatostí
hlavy a rozšířeným vědomím.

Duševní rozpoložení současné
Evropy spíše než vyšší oduševně-
lost připomíná nevysvětlitelné cho-
vání vorvaňů páchajících hromad-
nou sebevraždu na mělčině. Zbývá
už jen Evropu vyvrhnout.

o zbloudilosti svědčí ochota
dobrodějů naslouchat zjevně zá,
stupným důvodům o stěhování
národů. Když se prakticky celé
obyvatelstvo zhroucených států
vydává za oběti barbarského ná-

silí, není zřejmé, kdo tedy to násilí
na nich páchá. Pouze hodně naivní
věří povídačkám, že si běženci hle-
dají v Evropě dočasný úkryt před
válkou:.|en co si trochu odpočinou
a pozdraví se, vráií se, odkud při-
šli. Nevrátí. Přicházejí, aby tento
prostor osídlili. Víceméně bezpeč-
no je všude v Evropě, od Srbska
po lsland - proč tedy davy nadšeně
skandují Německo, Německo? Ze
statistik OSN víme, že z24O mili-
ónů lidítrvale žijících jinde, než se
narodili, jen osm procent uteklo
před pronásledováním, zbytek jsou
hledači lepšího života,

Hledat pro sebe a své nejbližší
lepší bydloje přirozeným právem

člověka, ale právo nenítotéž co
nárok - poskytovat ho každému,
kdo se o ně přihlásí, není ničí po-
vinností. uznání všeobecné de-
klarace lidských práv je vrcholným
výdobytkem lidstva, jenže žádné
z těchto práv nemůže být zákla-
dem migrační politiky. Je moud-
řejší včasným silovým zásahem
zabránit tragédiím Rwandy nebo
Srebrenice než ubytovávat u sebe
vdovy a děti obětí.

Ti, kteří se sžíravým úšklebkem
mluví o zvrhlosti ,,humanitárních
intervencí", nesou za dnešní stav
stejnou vinu jako pomatenci, již
trvají na právu každého vnutit se
kamkoli s údajným nárokem na rov-

EVRÍ|PA DillEs PÁcHÁ HRtlMABll0u SEBEVRAŽDU A sPÍltEčEilsKÝl
MYŠLENKY Politologa
Dana Schueftana J§OU
osVoBozUJ ÍCÍ, přestože
v niqh není nic, co bychom sami
dávno netušili. Proč?

Ukazují totiž slepou uličku, do níž
se Evropa v posledních letech ne-

chala zahnat. Jednostranně pojatá
lidumilnost zdárně potlačila všech-
ny ostatní reflexy a mravní zásady
naší civilizace.

Pud sebezáchovy, gen sobectví,
přednostní láska k vlastním dětem,
odpovědnost vůči odkazu před-
ků i prostý selský rozum zakrněly
a byly časem poníženy na projevy
čisté fyziologie. Avšak hypertro-
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bezpečí pro svobodu jednotlivce.
Fašizace společnosti Ie íalešnou
odpovědí na pokušení politické ko-
rektnosti.

Atmosféra politické korektnosti
umožňuje jednomu extrému po-
ukazovat na nebezpečí druhého.
V době příchodu Hitlera k moci na-
cisté odůvodňovali krutost svých
opatření komunistickým nebez-
pečím. Nacismus se tvářil Iako
ochránce tradičních hodnot - ta-
kových iako vlastenectví, rodina
atd. -, ale překroutil je tak, že se

z nich staly šovinismus a fašismus.
To je to, o co jde: klasické liberální
hodnoty Západu je třeba ubránit
před patologií politické korektnosti.

i#

Ve svém sebemrskačství je Zá-
pad stižen komplexem viny. Mů-
žeme za vše zlé, co se děje na pla-
netě, za války, kolonialismus atd.
Za všechno vždy může silnější,
tudíž teďuž musíme být slabší. Je
to perverze. zdravá společnost je

zdravá potud, pokud může odolat
svodům levicové a pravicové pato-
logie. Pro lzrael je to obzvlášť důle-
žité, neboť jediný cit, který pravi-
coví a levicoví extremisté sdilel'í,
je nenávist vůči Izraeli.

Izrael má zcela oiedinělou zku-
šenost přiieti nesrovnatelně vět-
ších množstvi přistěhovalců,
než o koliknyni jde v Ewopě.
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nřesto ieiich absorpce byla vice,
méně hladká. v čemie taiemstvi
této schopnosti?

Utečenci typu Súdánců nebo
Eritrejců j sou pt o lzt ael zcela za-
nedbatelná kategorie, u níž se ne-
počítá s dlouhodobou absorpcí. Co

se týče židovs\ích přistěhovalců,
kteří přicházeli a přicházejí v ob-
rovských počtech z nejrůznějších
koutů světa, každá skupina se svý-
mi zvyklostmi, kulturou a tradi-
cemi, tam je to |iné, Nelze zapomí-
nat, želzrael je zemí přistěhovalců
a utečenců.

smysl útěku do Izraele je právě
v tom, aby lidé přestali být ute-
čenci. Žid přicházeiící do Izraele

od prvního okamžiku přestává být
běžencem a stává se lzraelcem.
zdánlivě ideologická pozice, iak
se časem ukázalo, má ryze reálný
základ. Ideologie se stala skuteč-
ností.

Před půlstoletím sionistická
ideologie postulovala, že každý
žid má právo na návrat a mělby
skončit v Izraeli. rdybyste se mě
tehdy zeptali, jestli to poi<ládám

za realistické, odpověděl bych ied-
noznačně záporně: takový nápad
nemůže fungovat. Jenže skuteč-
nost ukázala, že nápad fungoval,
a dokonce výtečně. Židé z Evropy
ažidé z arabského světa mají vel-
mi málo společného nebo takřka

ELITÁM T0 Aill MÍIc ],|EVA[Ií
ný díl blaženosti. Kdo uznává, že žít
za jeden dolar denně je nedůstojné
člověka, měl by napomáhat rozvo-
ji zaostalých zemí, nikoli otevírat
dveře dokořán všem, kdo utíka-
jí z chudého .Jihu na bohatý Sever
za lepším živobytím. Lidská práva
musí platit a být vymahatelná všu-

de, jinak se stávají návnadou pro

ziskuchtivé.
To, co dnes v Evropě prožíváme,

je projev historického konfliktu
mezi univerzálními lidskými právy

a konkrétními občanskými právy
Evropanů. Protiklad se ozřejmil:
lidské právo přistěhovalců usadit
se tam, kde je jim libo, vstoupilo
do příkrého íozporu s občanským

právem domorodců zůstat tam, kde
žili jejich předkové, a přitom žít tak,
jak to pokládají za správné. Kvůli
tomuto sváru potečou řeky krve,
pokud nebude včas civilizovaně vy-
řešen, Žel, v dezorientované Evro-
pě nikdo a nic nenabádá k zapojení
ochablých reflexů, všichni, kdo mají
společenský vliv, přesvědčují, že
co se zdá být neodvratné, bude asi
také lepšía hodnotnější. l nejvyš-
ší církevní autority s vervou kážou
o slastech pokojného umírání a va-

rují před zbytečnými záškuby, které
jen působí bolest a ruší důstojnost
slavnostní chvíle.

lzraelci, zdá se, dokázali spo-
lehlivě proplout mezi nástrahami

Skylly a Charybdy, aniž by propad-

li snadnému cynismu spojenému
s vědomím vlastní převahy nebo se
uchýlili k bohulibé modrooké pro-

stoduchosti v duchu rčení,,svatá
dala, nevěděla komu". Mají málo
iluzí a dost síly na to, aby zadupali
do hlíny každého ze svých nepřátel
i s celým jeho rozkošným příbuzen-
stvem. A jestliže to nedělají, pak
jen proto, že nechtějí přijít o svou
nesmrtelnou duši, o to, co je odlišu-
je od barbarů.

pohled na krásné a smutné
dětské oči a na dojemné postavy
truchlících vdov je rmoutístejně
jako nás, avšak umějí se vyvarovat
toho, abyjim krokodýlíslza neza-

střela zrak, Až příliš často ty zástu-
py sloužily jako živé štíty vlastním
tělem chránící ty, kteříjim usilovali
o život. Úspěšně odolávají také po,
kušení autoritářství s celou jeho

údajnou účinností. lzraelci vědí, že

autoritářství - to je síla, jež nako-

nec vždy bude stát proti nim, a že

liberální demokracie nemusí být
ani slabá, ani bezbranná.
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nic. Náboženství nehraie roli. Já
sám jsem kupŤíkladu nevěřící
a neznám nikoho, kdo by dodržo-
val všech otg 1'udaismem předepsa-
ných příkazů.

Já nejsem schopen dodlžovat
ani základních deset přikázání.
Některá z deseti přikázání dávají
smysl, iiná smysl nedáva|í a jed-

no bych nepři|al nikdy, neboť by
mě připravilo o to nejpříjemněiší
v životě. Nepatřím tedy k židovské-
mu náboženství, ale přináležím
k židovsi<ému národu a mám vůči
němu velmi silný niterný vztah.

Z EVROPY BUDE
BLÍZKÝVÝCHOD
Jde při hledání řešeni přistěho-
valecké krize následovat izrael-
ský přiklad?

Vůbec se nedomnívám, že by
Evropa měla nebo mohla následo-
vat izraelský příklad. nozdil mezi
námi a Evropou spočívá v tom,
že vpouštíme, a clokonce zve-
me k sobě lidi, kteří tr< nám chtě-
jí patřit, chtějí spolu s ostatními
rozvíjet naše spo}ečné krrlturní
dědictví. Nic takového v Evropě
nevidím. Arabští běženci, kteří se
domáhají vstupu do Evropy, ne-
chtěií být iedněmi z vás, nechtěií
sdílet vaši kulturu, chtějí vaši kul-
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turu změnit do té míry, že Evropa
už nebude Evropou.

Ti, kdo dnes přicházejí na evrop-
slaý kontinent, nema|í pocit souná-
ležitosti se zdejšim kulturním dě-
dictvim ani ho mit nechtějí.

lřinášeií s sebou kulturu, jež se
s nim nutně dostane do konfliktu.
Klasiclqi příklad - postavení žen
a vztah společnosti k nim. Evropa
je silně emancipovaný kontinent,
ženy se zde těší veškeným právům
a žádná nemusí žádat své bratry
nebo otce o dovolení udělat to nebo
ono.

erabští běženci nepřicháze-
jí do Evropy, aby zde převzali ev-
ropské představy o postavení žen,
spíše aby své zvyklosti prosadili
nejdřive sami pro sebe a pak i pro
zbytek hostitelské společnosti, Ev-
ropa v takovém případě přestane
být tím, čím je, a stane se součástí
nlizkého východu.

Málokdo uvás chápe důvody,
iak v zemích Blízkého v,fchodu
mohlo vůbec dojít k situaci, že je

musí opouštět milióny lidí. No
přece hlavně proto, že tam vlád-
ne specifická společenská kultu-
ra, jež přináší právě takové ovoce.
Oni neutíkají před bídou, jalt se
mylně domnívají mnozí Evropané.
Álžírsko, Libye, Irák nejsou žádné

chudé země. Mohlybybýt nebo už
byly značně bohaté z prodeie ropy,
která jen tak tryská z půdy. lroč
tedy většina z těchto států patří
k tzv. propadlým? PIoč je život tam
zničen až na dřeň - pouze a |edině
proto, že tam vládne arabská spo-
lečenská kultura, A nyní přichá-
zeji do Evropy a přinášeií s sebou
tutéž kulturu, jež zničila jejich
vlast. Když Evropa bude souhlasit
s jejich právem zachovat si tradič-
ní poměry, bude brzy vypadat jako
Libye.
Mnozi Evropané obdivuji Izrael
kvůli výdobytkům, i když nepři-
liš dobře rozuměii tomu, jak ten-
to úspěch souvisi s fungovánim
liberálni a demokratické izrael-
ské společnosti. Někteři se divi
tomu, jak vůbec mohou Izraelci
existovat v podmínkách perma-
nentni války, a přitom nevypa-
dat něiak zvlášť zdrceně a ustra-
šeně. Proč neisou Izraelci mezi
běžencil

Před mnoha lety jsem by1 před-
volán na patřičný úřad, kde mi
úřednici poděkovali za léta pocti-
vé vojenské služby. že jsem si od-
kroutil tři roky v regulérní armádě
a pak rok co rok chodil na cvičení
záIožáktl. A že toho bylo dost. Nic-
méně jestli chci, mohu v dalších

letech pokračovat v záložáckých
cvičeních. A tak jsem podepsal
několik tuctů formulářů, podle
nichž budu v aktivních zálohách
až do roku 2o2s. rvrohu být do té
doby několikrát zabit bez přeru-
šení služby. Xdyby u nás vypukla
nová válka a armáda mě nepovola-
la, urazilo by mě to do hloubi duše.
Trvám na svém právu bránit svou
zemi a nikdo mi to právo nevezme.

Dávno nejsem mladík a nejsem
žádný sportovec, nemohu běhat
po kopcich s kulometem, ale stále
mohu sloužit své vlasti jiným způ-
sobem. Proč nevypadáme ustra-
šeně?

Uvědomte si, že ve Spojených
státech počet oběti zemětřesení,
tornád, lavin a těžkého zločinu
v poměru k obyvatelstvu násobně
převyšuje počet válečných obětí
Izraele, Obyvatelé Oklahomy nebo
San Franciska kvůli častým torná-
dům či zemětřesením přesto ne-
opouštějí svou zemi a nestěhul'í se
do lráku, kde je podnebí mnohem
přívětivější, místo toho po každé
živelní pohromě svá obydlí vylep-
šují - budují pevnější základy nebo
hlubší sklepy. Američanó maji své
hurikány a my máme arabské sou-
sedy - je to jen jiný druh živelní
pohromy. Válkypřicházejí a od-

t,AŠl KUITÚ €=

l
l
l
í

&? ,.';

? 
',;'

|,{ 
"

I



cházejí a časem se naučíte s tímto
nebezpečím žít.

Vezměte Ši přiklad: teprve před
rokem se odehrál poslední váleč-
ný konflikt v pásmu Gazy. Po dvou
t]jdnech už na to nikdo nemyslel.
Přitom během válkyzo ozo lzraelců
muselo trávit nějaký čas v úkry-
tech během raketového ostřelováni
z Gazy. Evíopané, jak jinak, kritizo-
vali lzrael s odůvodněním, že není
bombardování jako bombardování.
Ale jakmile válka skončila a bylo
možné opustit kryty, jediná otázka,
jež Izr aelce v zrušovala, byla : Jak to
udělat příště, aby obětí na životech
bylo méně? Izraelci isou v pohodě,
protože situaci vníma|í jako výzvu,
ke které je třeba postavit se čelem.

NAUČTE SE ŽÍT
PoDvoDou
Jako Izraelec se cítím bezpečně,
strach bych měl, kdybych byl rv-
ropanem. V Evropě všechny fak-
tory děsí: demografle, multikulti,
imigrace, nástup fašismu. Dokáže
tento stavvěcí přetrvávat dalšich
5o let? To nevím, ale nejsem si iist.
Izrael ie bezpečnější místo k žití
než Evropa, protože isme se naučili
žit v reálném světě. Rozpoznáváme
včas nebezpečí a snažíme se na ně

V lNzERcE

účinně reagovat. Evropa se namís-
to toho oddává snění a strká hlavu
do písku. Pokud jste přesvědčen,
že život by měl být procházkou
růžovou zahradou, pak vás těžké
časy nepříl'emně zaskočí. Když jste
vnitřně připraven na těžké časy,
pak vás změna k lepšímu může
překvapit jenom příjemně a jste
opět v pohodě.

Vyprávěl jsem vám historku
o potopě? Jednoho dne si ttospodin
uvědomil, že má lidského poko-
lení až po krk, a rozhodl se seslat
na lidi potopu. Ale tentokrát žád-
ná Noemova archa, žádná holu-
bička s ratolestí, jen samá voda,
kam oko dohlédne. A tak přizval
neivyšší duchovní tři monoteistic-

kých náboženství a oznámil jim,
že maji tři dny na to, aby se připra-
vili na potopu, po líž nezůstane
žádná pevnina. Křesťanský kněz
přijde ke svým ovečkám a nabádá
je:,,Zhřešili jsme a přichází trest.
Modleme se, konejme dobré skutky
a dostaneme se do ráje."

Imám se vrátí ke své obci a pro-
hlásí: ,,žili 1'sme správně a správ-
ně jsme věřili v Alláha, přijměme
nyní mučednickou smrt a na onom
světě budeme odměněni." Rabín
předstoupí před souvěrce a praví:

,,Židé, máme tři dny na to, aby-
chom se naučili žít pod vodou." To-
hle je lzrael.

Izraelci věčně remcají a nadá-
vají, to je národní sport. Kdybych

přestal žehrat, byl bych snad zba-
ven izraelského občanství. Pro-
fesionální idioti píší komentáře,
v nichž si kladou otázku: Bude Iz-
rael existovat za dvacet let? Idiocie
je neléčitelná. pravda je taková, že
Izrael je největší,,success-story"
v novodobých dějinách.

V Izraeli prožíváte samá nebez-
pečí, ale na to se dá zvyknout. Vy ie
totiž očekáváte a iste na ně vnitř-
ně nachystáni. A jste-li připrave-
ni na vše, začíná vás život bavit.
Z Washingtonu, kde už dva roky
vyučuji na Georgetownské uni-
verzitě, si musím čas od času zajet
do lzraele, abych si občerstvil poci
ty a znovu si uvědomil, co zname-
ná žít naostro. E
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