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Od malování k filosofii a od filosofie  k diplomacii
Diplomat Paul Claudel, kromû toho, Ïe pÛsobil jako
konsul v Praze v letech 1909 a 1910, byl také dramatikem
a básníkem. Pfiedchozí konsul Richard Krpaã mûl vztah
k hudbû a díky jemu jsme v Torontu mûli tfieba Plastiky,
ale i fiadu dal‰ích hudebních akcí.
Souãasn˘ konsul Vladimír Ruml má pro zmûnu

pozitivní vztah k malování. Jak sám fiíká, nejradûji
pouÏívá temperu, coÏ je malífiská technika, která pouÏívá
rychleschnoucí nelesklé barvy. Tuto techniku pouÏívali
jiÏ v 15. století Holanìané. Maluje na kartony a na
závûr pouÏívá bezbarv˘ sprejov˘ lak. Vût‰inou se snaÏí
dûlat abstraktní obrazy, v kter˘ch je zakomponovaná
figura v krajinû. Obraz má mít dûj. Umûní nesmí b˘t
plytké a musí mít hloubku. Pokud se jedná o náv‰tûvu
v˘stavy, dává pfiednost rychlému prohlédnutí a selekci
dvou tfií obrazÛ, ke kter˘m se vrátí a pak se vûnuje
pouze tomuto v˘bûru.
Uznává i vûci, které se mu osobnû nemusí líbit, ale

které mají hodnotu jako nûkteré vûci od Picassa. V
Torontu by chtûl hodnû podporovat kanadské v˘tvarníky
ãeského pÛvodu a pokládá za jeden z mandátÛ
podporovat ãesko-kanadské umûlce, ktefií ‰ífií dobré
jméno v zahraniãí.
VáÏí si spisovatelÛ Josefa ·kvoreckého, Bohumila

Hrabala a Milana Kundery, ze svûtové literatury dává
pfiednost Hemingwayovi a Steinbeckovi. Ruská
literatura mu pfiipadá vzdálená, protoÏe sám má
kosmopolitní povahu. Vyhovují mu spisovatelé, ktefií
pí‰í o tématech nadnárodních, nikoliv lokálních. Zajímá
ho svût, nikoliv pouze Evropa nebo Asie. Dává pfiednost
ãtení v angliãtinû pfied ãe‰tinou, pokud mu na ãtení
zb˘vá ãas. Podle nûj ke vzdûlání patfií znalost alespoÀ

základÛ jednotliv˘ch náboÏenství. Bez ohledu na to,
jestli nûkdo vûfií, by mûl znát podstatu katolického
náboÏenství, protestantismu ãi Ïidovství, aby se nauãil
chápat i jiná náboÏenství. Díky náboÏenské v˘chovû v
dûtství a díky tomu, Ïe vyrÛstal v evangelickém
prostfiedí, kde se o tûchto otázkách hovofiilo, se nauãil
chápat i jiná náboÏenství.
Ve ‰kolách by se ale nemûlo vyuãovat náboÏenství, ale

mûlo by se v rámci obãanské nauky vysvûtlit, o ãem
jednotlivá náboÏenství jsou. Víra se nedá vynutit, to
pak není víra. V diplomatickém Ïivotû je potfieba
tolerance, ekumenismus a oddûlovat vûci  náboÏenské
od vûcí státních.
Zeptal jsem se nového generálního konsula, proã,

kdyÏ je dÛleÏité oddûlit státní záleÏitosti od náboÏenství,
se nyní pfiesouvá oslava ãeské státnosti z 28. fiíjna na 28.
záfií. V Torontu totiÏ mûly oslavy vzniku
âeskoslovenska svoji tradici, zatímco oslavy sv.
Václava byly pouze ve farnosti stejného jména.
„Chyba to není, nejedná se o pfiesunutí nebo odsunutí.

My máme státní svátky dva. 28. záfií povaÏujeme za
svátek vzniku âeské republiky, zatímco 28. fiíjen je
v˘znamn˘ den, kdy si pfiipomínáme, Ïe vzniklo
âeskoslovensko. JelikoÏ âeskoslovensko jiÏ neexistuje,
nelze jako hlavní svátek oslavovat jeho vznik. Je nutné
oslavovat vznik státnosti âR, proto dochází k tomu, Ïe
se oslavuje den muãednické smrti kníÏete Václava.
Neoslavuje se den „svatého“ Václava, protoÏe se
nechávají církevní oslavy církvím. Jako protestant
neuctívám svaté, ale kníÏe Václav byl politicky dÛleÏitou
osobností, jejíÏ v˘znam pfiesahuje aÏ dodnes. Osobnû
mám velmi dobr˘ vztah k slovenské komunitû, jednak
protoÏe jsem se narodil v âeskoslovensku a za druhé
m˘m nejvût‰ím pfiítelem z diplomatick˘ch kruhÛ je

slovensk˘ velvyslanec v Kazachstánu ªubomír Rehák.
A i moje dcera vzpomíná na jejich dvû dcery, kdyÏ jsme
spoleãnû pÛsobili v Bûlorusku. Je nutné udrÏovat
nadstandardní vztahy se Slovenskem, protoÏe máme
spoleãnou minulost a fiada lidí se povaÏuje za
âechoslováky. Nûktefií jsou ze smí‰en˘ch manÏelství.
Musíme se smífiit s tím, Ïe se âeskoslovensko neudrÏelo
jako stát.“
Dále jsem se zeptal pana generálního konzula na EU.
„Pro mne je EU pozitivním v˘vojem. DÛleÏitá je z

hlediska bezpeãnostního, protoÏe jsme svûdky toho,
jak státy v Evropû, které spolu v nedávné historii krutû
válãili, nyní dokáÏí spolupracovat ve velmi pfiátelské
atmosféfie. To je unikátní proces. DÛleÏitá je i
ekonomická spolupráce. Blahobyt lze zajistit pouze
svobodn˘m obchodováním. Je zde i dûlba práce, která
pfiiná‰í vysokou produktivitu. Problém EU je v‰ak v
tom, Ïe není úplnou unií. Má do toho pouze nakroãeno.
Dosud jsou státy, které tvofií EU velmi suverénní a ta
spolupráce vázne. Ukazuje se, Ïe Evropa Ïila hodnû na
dluh. CoÏ lze, ale musí to b˘t rozumnû a musí b˘t
jistota, Ïe se ten dluh dá splatit a Ïe se tím dá i zlep‰it
finanãní situace. Nelze se ale zadluÏovat tak, aby se stát
dostal do takov˘ch problémÛ, Ïe by zbankrotoval.“
K otázce dvojího obãanství a korespondenãních voleb

si Vladimír Ruml uvûdomuje, Ïe se jedná o problém.
Oãekává se novela tûchto zákonÛ, hlavnû o dvojím
obãanství, podle které by mûl tento zákon b˘t pfiíznivûj‰í
pro krajany, ktefií je nemají. Nepokládá se za odborníka
v otázce techniky volebního procesu, ale pûtiprocentní
hranice je urãit˘ zpÛsob, jak delegovat pravomoci na
vût‰í politické celky. K otázce korespondenãní volby
není v âR jednotn˘ názor. Navíc v Evropû nejsou
problémem vzdálenosti jako v Kanadû, USA a Austrálii.
A je‰tû nûkolik Ïivotopisn˘ch dat. Vladimír Ruml se

narodil v roce 1951. Pochází z Nymburka. JelikoÏ mûl
v papírech, Ïe je synem agenta imperialismu, nemohl
studovat. Vyuãil se silnoproud˘m elektrikáfiem. I kdyÏ
i zde byly problémy. Po roce 1968, kdy nastalo na
krátk˘ ãas uvolnûní, absolvoval Stfiední prÛmyslovou
‰kolu dopravní a odmaturoval v roce 1974, pfiestoÏe
nebyl ãlenem SSM a odmítal se stát ãlenem této
organizace i za cenu, Ïe by neodmaturoval. Po listopadu
vystudoval politologii a sociologii v Ústí nad Labem,
dále je inÏen˘rem ekonomie. Pozdûji pÛsobil v
diplomatick˘ch sluÏbách a vedl ãesk˘ zastupitelsk˘
úfiad v Minsku. Je Ïenat a má tfii dûti.
Nového generálního konsula se pokusil pfiedstavit

Ale‰ Bfiezina
***

Nový gen. konsul v Torontu: Vladimír Ruml

Upozornûní!
Koncert Borise Krajného

zaãíná v nedûli 18. záfií 2011
v kostele sv. Václava

v 19:30


