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armádu v nejlep‰ím svûtle. UdrÏí-li se Saddam, coÏ je
nepravdûpodobné, pak nemohu b˘t nad‰en˘ z diktátora u
moci. Navíc kaÏd˘ diktátor je diktátorem podle toho, kolik
má moci. Pfied zahájením války byl zkrocen˘ a zahnan˘ do
kouta, jak moudfie fiekl jinak ne pfiíli‰ v na‰í komunitû
populární premiér Jean Chrétien. Nevím, jestli by byl tak
krotk˘ i potom (vzpomeÀme, Ïe po první válce potlaãil
kurdské povstání). Tfietí moÏností je, Ïe válka bude
pokraãovat a zbyteãnû bude stát stovky ÏivotÛ. Tato válka
byla chybou. JenÏe tohle je pohled mÛj, kter˘ fiada lidí
nesdílí.
Na televizní obrazovce mÛÏeme spatfiit fiadu odborníkÛ.

Ti jiÏ nepouÏívají staré mapy a ukazovátko jako Kutuzov,
ale digitální obrazovky, které jsou tak neuvûfiitelnû podobné
hracím automatÛm v pochybn˘ch barech. Jen nûjaká
pûkná blond˘nka tam chybí, aby zatanãila. Tu vût‰inou
nahrazuje sliãná novináfika dávající místo milostn˘ch
návrhÛ v‰eteãné otázky. Torontská City TV to dokonce v
noãním vysílání doplnila tím, Ïe redaktorka/hlasatelka pfii
tom odhazuje své svr‰ky.
Ponûkud hÛfie jsou na tom v rozhlase. Tam jiÏ k dokreslení

mohou slouÏit pouze stereoefekty a sirény. V âeském
rozhlasu se objevil i odborník pan Robej‰ek, politolog z
Hamburgu, kter˘ v‰e dokáÏe vysvûtlit: Francie je proti
válce, protoÏe ji nikdo nebere váÏnû jako mocnost.
Nûmecká vláda to dûlá zase kvÛli voliãÛm a ãeská vláda
sv˘m nerozhodn˘m postojem dûlá jen ostudu. Ten, kdo je
proti válce je naivní aÏ hloup˘. Ano, kaÏd˘ má právo na
svÛj názor, tedy i pan Robej‰ek. Podobn˘ názor zaujímá
tentokrát v rozhlasové debatû voják v záloze pan Marhoul
proti Petru Uhlovi.
Pfiekvapuje mne, jak tito „nenaivní“ odborníci ignorují

fakt, Ïe komunismus padl nenásilnou cestou a ve tfiech
pfiípadech, kdy se proti nûmu vystoupilo vojensky (Korea,
Kuba, a Vietnam) stále pfieÏívá. TakÏe jaksi ta vojenská
cesta moc nefungovala. V rámci objektivnosti pfiiznejme,

Ïe k pádu komunismu do‰lo po men‰ích bojích v roce
1989 v Rumunsku. Ve skuteãnosti zde v‰ak do‰lo i k
nejpomalej‰í transformaci a komunismus pfieÏíval dál
(bez Ceau‰esca s Ilescem). ·panûlsk˘ filosof Ortega Y
Gasset, kter˘ zemfiel v roce 1955 tvrdí, Ïe násilné revoluce
málokdy, co zmûní, jak o tom svûdãí desítky vojensk˘ch
pfievratÛ v jiÏní Americe.
Nejde o to zmûnit vládu, ale o to vytvofiit jakési jiné

kvalitnûj‰í prostfiedí a to lze tûÏko silou. Není bez
zajímavosti, Ïe se psychologové shodují na tom, Ïe nejvût‰í
inteligenci v historii mûli náboÏen‰tí „naivní“ myslitelé jako
Pascal, Komensk˘ a já bych k nim pfiifiadil i tfieba
‰v˘carského dramatika Friedricha Dürrenmatta, zatímco
skuteãnû v inteligenãním prÛmûru zÛstávají velcí vojevÛdci
a stoupenci silov˘ch fie‰ení. Ti vût‰inou nepfiesahují, jak
tvrdil dr. Matûjãek na jedné pfiedná‰ce, IQ 105.
Petr Uhl se vyslovil proti irácké válce. Ostfie se postavil

proti náboÏensk˘m fundamentalistÛm, ktefií podle nûj za
touto válkou stojí. Jistû tomuto názoru nahrává i stanovisko
ministra zahraniãních vûcí Cyrila Svobody, kter˘ je pro
silové fie‰ení. Nemûl jsem a nemám rád tzv. kfiesÈanské
strany (v âR je to strana  Lidová), protoÏe kfiesÈanství ze
svého principu nemÛÏe pÛsobit jako politická síla a název
strany a pfiedvolební hesla slouÏí spí‰e k nalákání voliãÛ
neÏ k prosazování Kristova uãení. Je zajímavé, jak v
pfiípadû potfieby najednou ministr zahraniãních vûcí,
pfiedseda tzv. kfiesÈanské strany necítí nejmen‰í potfiebu
projevit respekt k postoji hlavního pfiedstavitele katolické
církve Jana Pavla II. Od Petra Uhla mnû pfiipadá trochu
neseriózní, Ïe tento odpor kfiesÈansk˘ch církví nezmínil.
VÏdyÈ právû kfiesÈané o velikonocích si pfiipomínají nikoliv

úplnûk na nebi, ale nenásilnou obûÈ JeÏí‰e Krista na Velk˘
pátek a to, Ïe tato obûÈ má smysl pak oslaví o Velikonocích
v nedûli, kdy je dán této obûti smysl ve vzkfií‰ení.

Ale‰ Bfiezina
***
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Veselé
Velikonoce

V sobotu 22. bfiezna se konala v Hale kostela sv. Václava zajímavá v˘stavka pohlednic, spojená s pfiedná‰kou paní Kvûtu‰e Veselé z Ottawy. Je tomu právû deset let, co zaloÏila ve
Svitavách soukromé muzeum pohlednic, které v‰ak bylo zniãeno pfii povodních v roce 1997. Vût‰inu pohlednic se v‰ak podafiilo zachránit a nyní je muzeum Orbis Pictus, které má 175
000 exempláfiÛ na zámku v Pardubicích. Bûhem zajímavé pfiedná‰ky jsme se dovûdûli o tom, jak pohlednice vznikla z korespondenãního lístku, Ïe první pohlednice byla odeslána v
âechách ze SnûÏky. Hlavní rozmach pohlednic byl pfied první svûtovou válkou, kdy pohlednice tfieba slouÏila k urãování veãerní schÛzky. V‰ak v Praze chodila po‰ta dvakrát dennû
je‰tû za mého mládí. K dal‰ímu rozmachu filokartie (sbírání pohlednic) do‰lo v ‰edesát˘ch letech a v roce 1970 se dr. Herman zaslouÏil o uspofiádání Svûtové v˘stavy pohlednic v Brnû.
Paní Kvûtu‰e Veselá pokraãuje ve své ãinnosti i zde v Kanadû. JelikoÏ se blíÏí Velikonoce, pfiiná‰íme snímky nûkolika historick˘ch velikonoãních pohlednic. (abe)

Narozdíl od Vánoc jsou Velikonoce svátky pohybliv˘mi a
fiídí se pfiírodou. ZáleÏí na mûsíci, kdy dospûje k úplÀku a
pak první jarní úplnûk náleÏitû oslavíme. Zatímco vánoce
urãuje slunovrat, velikonoce má na starosti mûsíc. Tak
nám to aspoÀ ve ‰kole fiíkali.
Pfii úplÀku se mûní vût‰inou poãasí a nûkteré kofienáfiky

sbíraly urãité byliny právû pfii úplÀku. Na obloze mÛÏeme
pozorovat i skuteãnost, Ïe mûsíc dorÛstá a pak je ve tvaru
písmena „D“ a nebo couvá v „Céãku“. Nevím jestli jiné
jazyky mají podobnou mimotechniku. Nakonec máme
období, kdy mûsíc nesvítí.
Právû tento okamÏik byl vhodn˘ proto, aby zaãala poslední

válka. JiÏ dlouho dopfiedu se vûdûlo, Ïe zaãne a nezáleÏelo
na tom, jak budou probíhat jednání, jak se bude ãi nebude
hlasovat v OSN. NezáleÏelo na niãem. Bylo to jako s
poãasím. Vûci byly nastartované s antickou osudovostí a
jiÏ se nedaly ovlivnit. TûÏko lze urãit datum, kdy se v‰e
rozhodlo, jestli to bylo nûkolik dnÛ pfiedem, vloni na
podzim, po válce v Afganistanu, po 11. záfií 2001, pfii
problematické prezidentské volbû (ãi soudním dosazení)
George W. Bushe, ãi je‰tû dfiív…
Leonard Cohen zpívá It is war… Ano je to válka. Nejen

mezi Amerikou (ãi Spojenci) na jedné stranû a Irákem (pro
zmûnu bez spojencÛ) na stranû druhé. Je to válka, která
se pfienesla i do na‰ich ÏivotÛ. PfiestoÏe se navzájem
uji‰Èujeme, Ïe se nic nemûní, opak je pravdou. Tato válka
niãí na‰e mezilidské vztahy. Z lidského pohledu nevidím
v˘chodisko. Zvítûzí-li Bush, zÛstává otázkou, co bude
následovat, kolik nám ubude svobody. Která zemû je na
fiadû pak? Nemohu b˘t nad‰en˘ z toho, Ïe se nám lÏe a
leÏ, Ïe dostává zelenou. Nemohu b˘t nad‰en˘ z toho, Ïe
je to právû zde na tomto kontinentu. Nemohu b˘t nad‰en˘
z obûtí, které toto vítûzství pfiineslo. Jako jeden z nejvût‰ích
podvodÛ beru dûlení obûtí na civilisty a vojáky. TakÏe se
vlastnû nefiíká, kolik nepfiátelsk˘ch vojákÛ zahynulo.
Nepfiiznává to, ani irácká strana, která chce ukázat svou


