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Jsme velmi komplikované organismy
a komplikované duše, máme vědomí,
podvědomí, nevědomí, ego, libido,
myšlenky se nám honí hlavou,
ale právě kvůli tomu si Bůh svět stvořil,
aby nám dal možnost se s tím trápit.

Karol Efraim Sidon
pražský a zemský rabín


O 11. září 2001

Co se to, podle vás, pane rabíne, v 8 hodin 45 minut newyorského času dne 11. září 2001 stalo?
Upřímně řečeno, kdybych to věděl teď, v prosinci 2001, tak bych byl rád i nerad. Netroufám si v tuto chvíli dělat nějaké zásadní odhady a vize o tom, co z toho vyplývá. Jako vždycky jsou tu dvě možnosti dalšího vývoje. Jednak že se bude provádět to, co se chtělo provádět od samého počátku, to znamená tento svět zbavit terorismu, s důsledností, jak je to správné. Ale už samotný začátek ve mně celou záležitost zpochybňuje, protože tento boj se děje na politické bázi, to znamená na bázi koalic. Vlastně na bázi takové opoziční smlouvy, jako máme my v Čechách, a to dokonce se zeměmi, které tento terorismus podporují. Dokonce i Sýrie se dostala do Rady bezpečnosti, ač, jak víme, se právě tam teroristé cvičili a skrývali. Tento způsob utváření koalic je, podle mého názoru, velice pochybný a vzbuzuje ve mně podezření, že právě kvůli těmto chatrným účelovým koalicím nebude dotažen do nějakého kloudného a rozumného cíle. Dokonce bych řekl i možného cíle.

A možného v čem?
Protože je to poprvé, kdy si západní svět byl nucen v celé naléhavosti a hrůze uvědomit nebezpečí terorismu pro sama sebe. 

Tím myslíte to, co se dá shrnout do věty: Od 11. září celá západní Evropa a USA žije v Jeruzalémě…
Musím říci, že já se v tom Jeruzalémě cítím většinou líp. Ale zpět k vaší otázce: od té doby člověk začne přemýšlet malinko jinak. Uvědomí si, že problém, s kterým má západní nebo přesněji řečeno severní člověk co do činění, je de facto jednak terorismus, a jednak jsou to důvody, které poskytují teroristům argumenty k tomu, aby zabíjeli. Tedy se setkává s ideologickou výbavou, která v teroristech vzbuzuje pocit, že dělají dobrou věc, že jsou v právu, že bojují za spravedlnost a že za těchto okolností je možné zabíjet hlava nehlava. A tohle jsou podstatné problémy, protože západní svět je nucen se konfrontovat se způsobem myšlení, který mu je cizí. A střet s touto skutečností může být pozitivní jen tehdy, když tato výzva bude přijata zcela vážně. Tedy, když si západní člověk uvědomí, že pravděpodobně ne všechno, co patří k jeho civilizaci, musí být dobré pro všechny. Jde o celý hodnotový západní systém, v němž se některé věci jeví jako jasně pozitivní, ale které se z toho druhého pohledu viděno, tedy například islámskýma očima, takhle vůbec nejeví. Teprve když si tuto myšlenku připustíme, tak můžeme uvažovat o jistém pokusu o dohodu, aby různé civilizace žily vedle sebe, aniž by se musely mlátit či vraždit. Tohle je nejzásadnější problém a o něm se bude v následujících letech jednat.

Ono možná v následujících letech půjde o to vypracovat jakési nové desatero elementárních univerzálních morálních norem, na kterých by mohlo stát snad ani ne soužití, ale žití vedle sebe i dalších civilizací. Jaké zásady by to měly být? Mohli bychom se pokusit takové desatero či patero artikulovat?
Domnívám se, že západní svět by si měl uvědomit, že by měl umět svou technickou expanzi držet na uzdě. Neplést se jiným kulturám, náboženstvím a civilizacím do života. Ať si své konflikty jiné světy vyřídí mezi sebou, jak nejlépe umějí ti lidé tam sami. A teroristy, kteří své konflikty vyvážejí k nám, bych nemilosrdně střílel. Jsou to vrazi a je třeba je postřílet. Ale současně s tím je třeba si uvědomit, že mnohé důvody, které jim zdánlivě dávají za pravdu, stojí za úvahu a musíme o nich vážně přemýšlet.

Takhle ostře si to zatím skoro nikdo nedovolil říci. Co vás jako duchovního vede k takovýmto revolučním úvahám?
Mám dojem, že jsem to slyšel z mnoha stran. Respektive takhle mluví většinou lidé, kteří znají prostředí. Podobně mluví paní Petra Procházková, která zná Čečnu, Afghánistán, a hlavně ty lidi. Na druhé straně je to jednostranný přístup, protože paní Procházková ty lidi miluje, což je dobře, ale nechápe pak konflikt jako konflikt. Problém vidí jen z jedné strany, a staví se na jejich pozici a ne-uvědomuje si, že Západ a jeho kultura má také svá práva. A proto možná nejdou tak daleko jako já, i když nevím, že bych byl nějak moc ostrý. Proto svá slova nechápu jako revolucionářské úvahy, ale jako pokus vážně přemýšlet o tom, co se děje a co z toho vyplývá za možné způsoby jednání. 

A kdybych byl konkrétní: vy byste byl pro, aby bin Ládin a jeho bojovníci a různí bojovníci Hamásu byli na místě postříleni, tedy bez soudu?
Myslím, že jsou situace, kdy se to jinak udělat nedá. Toto je válka a ve válce platí jiná pravidla. Jakmile se situace zvrtne do nějakého přijatelného stavu, který umožní nepřítele zajmout, postavit před soud, jsem pro. Ale i tak bychom si měli uvědomit, že jeden svět bude soudit jiný svět. A ten svět, z kterého oni přicházejí, je bude mít za mučedníky. Racionálně vzato je toto řešení neefektivní.
V Izraeli jsme se pokusili teroristy zatknout a soudit, byly přeplněné věznice, ale nakonec je pustili. Třeba šejk Jasin, vůdce Hamásu, byl dlouhá léta v kriminálu v Izraeli a nic to s ním samozřejmě neudělalo. Opakovat totéž nejde. I když si člověk nemůže dělat iluze o tom, co je přijatelné pro politiky. Když se politici dohodnou, tak bude přijatelný i bin Ládin. Lidé jsou vždycky v první chvíli šokovaní, ale pak si řeknou, že jde o vysokou politiku, a přijmou i velice krkolomná řešení.

Mluvili jsme o tom, že i druhá strana má různé závažné důvody, které jim zdánlivě dávají za pravdu. Jako například?
Je třeba si připustit, že jiné civilizace mají jiné představy o slušnosti, o ctnostech než západní člověk. Kdesi jsem se dočetl, že v Americe se sešly dámy a rozhodly se, že musí osvobodit islámské ženy, aby nemusely nosit barku. To jsou věci, které mi připadají úplně na hlavu postavené. Ať se starají samy o sebe, o své rodiny, ať to u nich funguje, a ať se nepletou do toho, jestli někde chodí ženy zahalené a jinde zase moc odhalené. Ať si tam dělají, co chtějí…

Jenže to je přece snazší a pohodlnější, starat se o jiné lidi, kteří žijí tisíce kilometrů od nás, než o sebe…
No právě. Vlastně by to chtělo, abychom pochopili, že naše expanze je v tom jiném světě braná jako útok na jejich podstatu, že v nich náš způsob jednání vzbuzuje odpor a oni jsou přesvědčeni, že se brání právem. A my si zase naopak myslíme, že jsme dobří misionáři, kteří tam přinášejí demokracii a humanismus. A tento náš přístup je pro ně velmi pochybný. A pro mě také. Já také nevím, jestli západní kultura má ve všem tak recht. O tom já vážně pochybuji.

Vraťme se k tomu desateru vedležití, když ne spolužití…
Já si to velmi těžko dovedu představit. Spíš si dovedu představit, že se bude válčit čím dál tím víc, protože se tyto dvě expanze budou chtít vzájemně vyrušit a nebudou umět se ovládat. Teroristé se neovládají vůbec, takže je to na nás. To ale znamená abdikovat na to, že budu zahrnovat třetí svět svými výrobky, svou televizí a svým způsobem života. Vůbec netvrdím, že tam na to řada lidí nečeká, ale Západ by měl být v tomto ohledu mnohem opatrnější a nechat je, aby si z naší civilizace brali jen to, co chtějí přijmout či vstřebat.

A jde to, když potřebujeme jejich naftu?
Potom je to natvrdo… Ale stejně to nemůže dobře dopadnout už proto, že není možné tento svět ovládnout. O tom jsem pevně přesvědčen. Už proto, že přijmout západní hodnoty pro lidi z jiných civilizací je i z mého hlediska úpadek. Stále čučet na televizi přece není žádná přednost. Oni samozřejmě rádi čučí, ale předkládat jim to a tvářit se přitom já nic, já muzikant je nefér. 

