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Úvodní slovo

Tato kniha vychází u příležitosti vrcholné schůzky představitelů Severoatlantické
aliance, konané v listopadu roku 2002 v Praze. Editor a autor tohoto úvodního
slova si klade za cíl nabídnout čtenářům vhled do názorů Václava Havla prostřed-
nictvím vybraných textů věnovaných v rozpětí třinácti let, od roku 1989 až po rok
2002, otázkám evropské civilizačně-kulturní identity, smyslu a účelu Severoatlan-
tické aliance jako garanta bezpečnosti Evropy a jejích demokratických principů,
jakož i vztahům mezi Evropou a Spojenými státy. V publikovaných dokumentech
věnuje Václav Havel nemalou pozornost procesu rozšiřování NATO a také složi-
tému a trvale mnohostranně problematizovanému vztahu Severoatlantické aliance
a Ruské federace. Z vybraných textů vyplývá jeho soustavný zájem o otázky bez-
pečnosti, překračující hranice Československa, později České republiky.

Z projevů Václava Havla a z jeho četných rozhovorů pro český i zahraniční tisk
a pro rozhlasová či televizní vysílání vybral editor především ty, v nichž se Václav
Havel pokouší hledat odpovědi na otázky, které přináší vývoj zejména evropského
kontinentu od rozpadu sovětského totalitního impéria po dnešek. 

Čtenáři Havlových názorů neunikne, kterak i on, krátce po politickém převratu,
k němuž došlo v Československu v listopadu roku 1989, nakrátko podlehl – spolu
s mnoha dalšími – euforickému a poněkud naivnímu výhledu do budoucnosti bez
tradičního nepřítele, bez dosavadních rizik a hrozeb. V několika svých projevech
a rozhovorech se k důvodům a okolnostem tohoto pocitu vrací a vysvětluje ho.
V projevu předneseném na Varšavské univerzitě 10. března 1998 například říká:
První poznámka: v letech, kdy jsme jako takzvaní disidenti vzdorovali totalitní moci
v našich zemích, jakož i v době převratných změn, jež pak následovaly, nám bylo
asi všem jasné, že jedním z našich základních cílů musí být zrušení Varšavského
paktu, tohoto hlavního nástroje podmanění našich zemí sovětskou imperiální mocí.
Méně už nám bylo jasné, co má následovat, totiž jaký nový typ evropské kolektivní
bezpečnosti vytvořit. Mnozí vnímali tehdy NATO jako jakési dvojče Varšavského
paktu vzniklé proto, aby se demokratické státy mohly společně bránit proti šíření
komunistické moci, dvojče, které ztratí se zrušením svého protivníka smysl, a uva-
žovali o vzniku nějaké zbrusu nové celoevropské bezpečnostní aliance, pokud blá-
hově nesnili o tom, že žádné bezpečnostní svazky už nebudou v nové době, kdy jsme
všichni demokraté, zapotřebí. 

Brzy však Václav Havel nalézá pro Severoatlantickou alianci nové či spíše staro-
nové úkoly, které vyvozuje z jejího základního dokumentu, Washingtonské smlouvy,
když klade důraz na původní záměry signatářů. NATO je mu garantem vnitřní
stability demokratické Evropy, nástrojem obrany proti útočníkovi, ať již by přišel
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odkudkoli, a konečně ochranou proti jakémukoliv ohrožení občanské svobody,
vlády práva a demokracie. 

Aby tyto více než složité úkoly mohla Severoatlantická aliance úspěšně plnit,
musí se transformovat tak, aby postupně včlenila všechny evropské státy, které pro-
sadí u sebe sama dostatečně stabilní demokracii a projeví o členství v NATO zájem.
NATO je Václavu Havlovi obranným bezpečnostním systémem. To, co má bránit
a čemu má poskytnout bezpečnou jistotu, jsou hodnoty západního pojetí demo-
kracie, občanská svoboda, právo a odpovědnost přesahující horizont úzkého domá-
cího zájmu. V jednom jeho projevu čteme: Ve Washingtonské smlouvě, kterou bylo
NATO ustaveno, se neříká, že jeho smyslem je obrana proti sovětské hrozbě,
ale obrana demokracie. Transformace NATO podle Havla nespočívá tedy v pro-
měně obranné aliance v cosi, co se nazývá bezpečnostním systémem a co ni-
kterak nerozlišuje kvality režimů jednotlivých států, co chce snad zajistit také
právo kdejakého diktátorského režimu omezovat vlastní občany, nýbrž naopak
v posílení vědomí euroatlantických demokratických hodnot, jejichž trvalost a ne-
zrušitelnost je základní zárukou stability světa bez válek. Hovoří-li Václav Havel
přesto o NATO jako o bezpečnostním systému, nezapomíná dodat, že jde o bez-
pečnostní systém obranný, jakož i o bezpečnostní systém, jehož účastníci cítí od-
povědnost i za ohrožení demokracie mimo své vlastní území a jsou připraveni
napomoci jejímu zachování dokonce i se zbraní v ruce. V situaci, kdy se prostřed-
nictvím rady ustavené v Římě dostává Rusku významného hlasu při formování
budoucí strategie Severoatlantické aliance, je ten přívlastek „obranný“, vzhledem k
bezbřeze pojatým ruským představám o bezpečnostním evropském systému, nanej-
výš důležitý. V projevu proneseném 11. května 2001 v Bratislavě na konferenci
Evropské nové demokracie: Vedení a odpovědnost se k účasti Ruska
na řešení evropské bezpečnosti Václav Havel obšírně vyslovuje. Mimo jiné říká:
Zdá se mi totiž, jako by Rusko – navzdory nevídanému pokroku směrem k demo-
kracii a tržní ekonomice – pořád trochu zápasilo s problémem, s nímž zápasí, pokud
vím, víceméně po celé dějiny. Totiž s otázkou, kde vlastně začíná a kde končí, co mu
ještě patří a co už mu nepatří, kde ještě musí uplatňovat svůj rozhodující
vliv a kde ho už uplatňovat nemůže. Nedostatek samozřejmého sebevědomí
někoho, kdo si je jist svou identitou, a tedy i svými hranicemi, jako by byl na-
hrazován lehce imperiální rétorikou nacionální nabubřelosti, kterou známe dobře z
úst lidí typu pana Žirinovského, ale která se v kulturnější podobě objevuje
v Rusku v daleko širším měřítku. U tak veliké a mocné země mi například připadá
téměř absurdní její děs z toho, že by tři malé demokratické republiky u jejích hranic
mohly patřit k regionálnímu seskupení, kterému ona nevelí, stejně jako její potřeba
budovat si kolem sebe ještě jakýsi sanitární kordon. To všechno navíc v době,
kdy stovky transkontinentálních raket mohou během několika minut z Nevady
zničit Moskvu nebo odněkud z Uralu New York. O několik vět dále pak dodává:



Jsem hluboce přesvědčen, že Rusko si nezaslouží, abychom se k němu chovali jako
k malomocnému, postiženému či jako k dítěti, které vyžaduje zvláštní zacházení
a jehož rozmary, byť by byly sebenebezpečnější, je třeba chápat či tolerovat. Tako-
výto přístup nejen Rusku nepomůže, nejen ho uráží, ale navíc ho jen utvrzuje
v jeho přeludech či pochybných spádech. A nejméně si takovým postupem pomohou
sami západní státníci, kteří se tímto chováním dostávají na šikmou plochu bez-
perspektivních kompromisů.

Václav Havel věnuje ve svých projevech pozornost především Evropě a Rusko
vidí jako jejího mocného, autonomního partnera, charakterizovaného geografickou
mohutností, obrovským vojenským potenciálem a jeho tradicí. Jako partnera, svou
historií i svým aktuálním usilováním náležejícího přece jen do poněkud jiné civi-
lizačně-kulturní sféry, než je sféra euroatlantická. Naproti tomu menší a malé
evropské státy, které se zbavily svých někdejších totalitních komunistických re-
žimů a daly nové demokracii pevné a trvalé základy, mají být v zájmu stabilní
a bezpečné Evropy, projeví-li takové přání, přijaty do obranného svazku demo-
kratických principů, jímž je Severoatlantická aliance, a na rozdíl od Ruska mají
se stát její nedílnou a spoluodpovědnou součástí. Jde o země, které svou státní
existenci založily na principu občanských svobod, z nichž teprve jsou odvozo-
vány svobody ostatní, včetně práva a schopnosti podržet a rozvíjet vlastní ná-
rodně-kulturní identitu. 

Rozšiřování aliance věnoval Václav Havel nebývalé úsilí, vpravdě vrcholně
diplomatické. Nejen ve prospěch země, v jejímž čele stojí jako její prezident,
ale i ve prospěch obnovujících se a dnes již stabilních demokracií, jakými jsou
bezesporu Litva, Estonsko a Lotyšsko na ruských hranicích či Slovensko nebo Slo-
vinsko, patřící geograficky i historicky do oblasti, kterou jsme si zvykli nazývat
střední Evropou. Jestliže nadcházející pražský summit NATO rozhodne o co možná
nejširším rozšíření aliance, potvrdí tím argumenty, o něž se Václav Havel jako
zastánce rozšíření opíral celá devadesátá léta. 

Nové jistoty evropské bezpečnosti vidí Václav Havel mimo jiné v nezbytné pří-
tomnosti Spojených států na našem kontinentu a v americké spoluodpovědnosti
za euroatlantické civilizačně-kulturní hodnoty, z nichž vychází jak evropská,
tak americká demokracie jako záruka občanských svobod. A tak v jeho projevu
k poslancům českého parlamentu z října roku 1993 čteme: V souvislosti s bu-
doucností NATO se dnes hodně diskutuje o dalším smyslu americké přítomnosti
v Evropě. Jsem přesvědčen, že je stále ještě nevyhnutelná. Na americký izolacio-
nismus ve dvacátém století vždy doplatila nejen Evropa, ale i sama Amerika;
oč menší bylo její angažmá v počátcích nějaké evropské – a posléze i světové – 
konflagrace, o to víc obětí musela přinést na jejím konci. Ani dnes, kdy se dra-
maticky utváří nová Evropa, se nemůže vzdát své spoluodpovědnosti za její
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budoucnost. A v článku pro The Washington Post z května 2002, velmi aktuálním
z hlediska obsahu jednání pražského summitu, píše: A poslední věc, jíž by se mělo
NATO zabývat, je fakt, že má dvě nohy, nohu evropskou a nohu americkou, a že si
s pokračující evropskou integrací musí nově a jasně říct, kdy kráčí jednou z nich,
kdy druhou a kdy běhá či skáče po obou.

Editor tohoto výboru z textů Václava Havla by rád připomněl, že vše, co ve svých
projevech, rozhovorech a článcích k tématu Severoatlantické aliance Václav Havel
napsal a řekl, bylo napsáno v Praze, ve městě, kde byla zrušena Varšavská smlou-
va, v hlavním městě země, která se ve dvacátém století stala na padesát let obětí
dvou totalitních systémů. Je to také tato zkušenost z tragické ztráty svobody,
která činí názory, doporučení a obavy Václava Havla, vyjadřované v této knize,
naléhavějšími, než by tomu bylo bez této zkušenosti. Citujme tudíž na závěr tohoto
úvodního slova poslední větu z krátkého projevu, který Václav Havel vyslovil
u příležitosti ustavujícího zasedání Rady NATO – Rusko v Římě 28. května 2002:
NATO vzniklo kdysi pod dojmem podmanění mé země Stalinem. Kéž by jeho
summit v Praze dal celému světu najevo, že skončila doba podmaňování a začíná
éra celosvětové spolupráce!

Luboš Dobrovský
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V době přelomu roku 1989 a 1990 a v prvních týdnech roku 1990 se mnoha politikům
včetně mne jevil svět poněkud jednodušším, než jakým se ukázal být. Tehdy se nám zdálo
v obecné atmosféře radosti z pádu železné opony, že se budou rychle měnit i nejrůznější
evropské struktury tak, aby odpovídaly nové evropské situaci. Já jsem, pokud si vzpomínám,
nikdy netvrdil, že se má zrušit NATO, já jsem tvrdil, že se má zrušit Varšavský pakt
a že NATO se má rychle proměnit v celoevropskou bezpečnostní strukturu, že má změnit
svou doktrínu, možná i svůj název. Ale jako fungující existující demokratický obranný
svazek byl disponován k tomu, aby přerostl ve strukturu celoevropskou.

Rozhovor pro belgický deník La Libre Belgique
prosinec 1993

Myslím, že nebezpečí nového appeasementu, nového dělení Evropy, nové Jalty si dnes už
demokratický Západ dostatečně uvědomuje a že řešení, k nimž se přikloní, budou možná
sice opatrná, možná pomalá, možná až příliš pragmatická, nebudou však mít povahu zrady
střední a východní Evropy. Západ po všech předchozích historických zkušenostech už nepo-
chybně chápe, že by tím zradil sám sebe.

Rozhovor pro agenturu Reuters
leden 1994

Rusko nemá právo diktovat jiným národům, kam se smějí či nesmějí hlásit, anebo diktovat
různým bezpečnostním svazkům, koho smějí či nesmějí přijmout. Záleží na rozhodnosti
Severoatlantické aliance a těch zemí, které se ucházejí o členství, aby tento princip pro-
sadily a aby přesvědčily Rusy, že rozšiřování není namířeno proti nim.

Rozhovor pro italský deník Corriere della Sera
prosinec 1994
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Z projevu v Parlamentním shromáždění Rady Evropy
Štrasburk 10. května 1990

Výrazem poválečného rozdělení Evropy v oblasti bezpečnostní a vojenské jsou
dva dnes existující pakty, totiž Atlantická aliance a Varšavská smlouva. Jde přitom
o vojenská seskupení dost rozdílného poslání, rozdílné historie i rozdílné povahy.
Zatímco NATO vzniklo jakožto nástroj obrany západoevropských demokracií proti
nebezpečí expanze stalinského Sovětského svazu, Varšavský pakt vznikl naopak
jako jakási odnož Sovětské armády a nástroj sovětské politiky. Jeho posláním bylo
deklarovat satelitní postavení těch evropských zemí, nad nimiž získal Stalin
po druhé světové válce nadvládu. Uvážíme-li dále geopolitický kontext, totiž fakt,
že západoevropské demokracie sousedí na západě s oceánem a bývalé sovětské
satelity sousedí na východě se Sovětským svazem, pak si jasně uvědomíme asyme-
tričnost celé situace.

Přesto se domnívám, že obě vojenská seskupení by se měla v radikálně nové
situaci postupně proměňovat směrem k ideálu úplně nového bezpečnostního sys-
tému, který by předvídal budoucí sjednocenou Evropu a který by vytvářel cosi jako
její bezpečnostní pozadí či bezpečnostní záruku. Šlo by o jakési členité bezpeč-
nostní společenství obepínající velkou část severní polokoule. Garantem sjedno-
covacího procesu v Evropě by tedy musely být nejen Spojené státy americké
a Kanada na západě, ale i Sovětský svaz na východě. Mluvím-li o Sovětském svazu,
mám tím na mysli to společenství národů, v něž se tato země dnes proměňuje.

Co to konkrétně znamená pro NATO a Varšavskou smlouvu s ohledem na už
zmíněnou asymetričnost situace?

Pro oba pakty to znamená výrazně posilovat tu jejich funkci, kterou dnes už
do jisté míry získávají, totiž funkci politických nástrojů společných odzbrojovacích
jednání, a výrazně oslabovat jejich funkci dřívější, totiž funkci nástroje obrany
jedné půlky Evropy proti eventuálnímu útoku půlky druhé. Čili: oba pakty by měly
stále zřetelněji fungovat spíš jako nástroje odzbrojování než jako nástroje zbrojení.

Zdá se, že NATO jako struktura smysluplnější, demokratičtější a lépe fungující
by se přitom mohlo lépe proměňovat v zárodek nového evropského bezpečnostního
systému než Varšavská smlouva. Rozhodně se ale i ono musí proměňovat. Přede-
vším by mělo – tváří v tvář realitám soudobého světa – pozměnit svou vojenskou
doktrínu. A mělo by také – s ohledem na svou proměňující se funkci – změnit brzy
i svůj název. A to přinejmenším ze dvou důvodů: za prvé proto, že současné promě-
ny jsou výsledkem vítězství dějinného rozumu nad dějinnou absurditou a nikoli
vítězství Západu nad Východem. Současný název je do té míry spjat s érou studené
války, že by bylo výrazem nepochopení současného vývoje, kdyby se měla Evropa
spojovat pod praporem NATO. Mohou-li být dnešní struktury západoevropské bez-
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pečnostní aliance předobrazem či zárodkem budoucí aliance celoevropské,
pak tomu tak rozhodně není proto, že Západ vyhrál třetí světovou válku, ale proto,
že zvítězila dějinná spravedlnost. Druhým důvodem nevyhnutelné změny názvu je
jeho zjevná geografická nevýstižnost: s Atlantským oceánem by totiž v budoucím
bezpečnostním systému sousedila jen menšina jeho účastníků.

Pokud jde o Varšavskou smlouvu, zdá se, že až dohraje roli politického nástroje
evropského odzbrojování a průvodce některých evropských zemí při jejich návratu
do Evropy, ztratí svůj smysl a zanikne. To, co původně vzniklo jen jako symbol
stalinské expanze, ztratí časem jakýkoli smysl.

Velké „severské“ bezpečnostní pásmo, jak je na první pohled zřejmé, lze v podstatě
nazvat pásmem „helsinským“: země, které by mohly a měly k němu patřit, jsou totiž
účastníky takzvaného helsinského procesu. Co z toho vyplývá, je zřejmé: nové struk-
tury, které by měly vznikat paralelně s transformací či postupným zánikem struktur
starých, by mohly v oblasti bezpečnostní vyrůstat ze základů daných helsinským pro-
cesem. Z této ideje vyrůstá i československý návrh na zřízení Evropské bezpečnostní
komise jako zárodku budoucího jednotného „helsinského“ bezpečnostního systému,
garantujícího bezpečnost sjednocující se Evropy. Účastnické státy Konference o bez-
pečnosti a spolupráci v Evropě byly s touto iniciativou seznámeny, nemusím proto její
smysl zde znovu vysvětlovat. Jak by postupně odumíral či ztrácel smysl Varšavský
pakt a jak by se postupně proměňovalo NATO, tak by rostl význam této komise,
respektive toho, co by kolem ní vznikalo a do čeho by NATO postupně vrůstalo.

Pokusím se celou tuto úvahu stručně shrnout. Kdyby helsinský proces začal
ve sféře bezpečnostní přerůstat z oblasti společných doporučení účastnickým stá-
tům do oblasti jejich společných smluvních závazků, mohl by vytvořit široký rámec
záruk pro rodící se politickou jednotu Evropy.

Zrychlený běh dějin nás nutí jakoukoli politickou úvahu promítat ihned i do srozu-
mitelného časového rozvrhu. Pokusím se o to i v tomto bodě.

Je možné – a doufejme, že tomu tak bude – že se ještě v tomto roce bude ko-
nat summit účastnických států Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.
Těm státům, které navrhují, aby se konal v Praze, zasílám z tohoto místa ujištění,
že Československo by konání takové schůzky v Praze považovalo pro sebe za veli-
kou čest a učinilo by vše pro její zdárný průběh. Důležitější však než místo konání
tohoto summitu je jeho obsah a smysl. Už vícekrát jsme řekli, že mimo té agendy,
kterou má zatím naplánovánu, by mohl udělat víc.

Především by mohl – kdyby to všechny účastnické státy považovaly za správ-
né – ustavit navrhovanou evropskou bezpečnostní komisi, která by mohla od
1. ledna 1991 začít pracovat. Československo navrhuje, aby jejím sídlem byla
Praha. Sekretariát, respektive jeho reprezentační část by přitom mohla sídlit v jednom
z krásných pražských paláců, sousedících s Pražským hradem. Bylo by sice hezké,
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kdyby první významnější evropskou instituci lokalizoval do Prahy právě pražský
summit, ale není to pochopitelně podmínkou: tento summit ji u nás může založit,
i když se bude konat kdekoli jinde.

Letošní summit, pokud se sejde, by mohl dále rozhodnout o tom, že konference,
nazývaná pracovně Helsinky 2 a plánovaná na rok 1992, by se mohla konat už
na podzim příštího roku.

Třetím a nejdůležitějším rozhodnutím, které by mohl letošní summit učinit,
by bylo rozhodnutí o obsahu a smyslu Helsinek 2 a o okamžitém zahájení rychlých
příprav v tomto směru, čemuž by mohla – mimo jiné – posloužit i navrhovaná komise.
Tímto úkolem by měla být příprava a možná že už i podepsání nové generace helsin-
ských úmluv. Novost těchto úmluv by byla v tom, že by nešlo už jen o obsáhlou sou-
stavu doporučení vládám a státům, ale přímo o soustavu vzájemných smluv o spolu-
práci a pomoci v bezpečnostní sféře. Tedy o jakousi povinnost pomáhat si navzájem
v případě napadení zvenčí a povinnost podrobit se rozhodčímu řízení v případě lokál-
ních konfliktů uvnitř celého pásma. Jak patrno, taková jednání a takové smlouvy by
definitivně fixovaly současné evropské hranice a zároveň smluvním systémem jejich
záruk by mohly udělat poslední tečku za druhou světovou válkou i za všemi jejími
neblahými následky, to jest především za érou dlouhého a umělého rozdělení Evropy.

Tedy závěrem: do konce příštího roku by mohly být položeny základy nového a
jednotného „helsinského“ bezpečnostního systému, který by dával všem evrop-
ským státům jistotu, že se už nemusí jeden druhého bát, protože jsou všechny sou-
částí téhož systému vzájemných záruk, založeného na principu rovnoprávnosti
všech účastníků a povinnosti všech chránit nezávislost kteréhokoli z nich.

Dovolte mi ještě jednu poznámku. Bude se týkat jaderných zbraní v Evropě. Tyto
zbraně – vyráběné proto, aby nikdy nemohly být použity – se staly v poválečném
období součástí bezpečnostního modelu, který paradoxně – rovnováhou strachu –
zajišťoval mír. Národy střední a východní Evropy však za účinnost tohoto jaderné-
ho modelu platily vysokou cenu svým sevřením v totalitním krunýři.

Přílišné množství jakýchkoli zbraní, tím spíše pak jaderných, nevyhnutelně
deformuje prostor, v němž se nachází. Zvlášť se to týká těch, které dolétnou jen za
vlastní humna a kterým se říká „taktické“.

Vítáme proto návrh prezidenta Bushe upustit od plánované modernizace těchto
zbraní. Pokud by letní setkání NATO rozhodlo o postupném odstraňování i oněch
méně moderních raket, které jsou dnes ve střední Evropě rozmístěny, s radostí
bychom to přivítali.

Proč tu vlastně mají existovat zbraně, které mohou zasáhnout jen Českosloven-
sko, východní část sjednocujícího se Německa, popřípadě Polsko? Koho budou
odstrašovat? Nové vlády vzešlé z prvních svobodných voleb po několika desítile-
tích? Nové, demokraticky zvolené parlamenty?



Řekl jsem v polském Sejmu, že naše společnost někdy připomíná čerstvě amne-
stovaného vězně, který se na svobodě orientuje jen s obtížemi. Lidé jsou plni před-
sudků, stereotypů a představ vytvořených dlouhými léty totality. Mohou pochopit,
jaký smysl má zacílení zmíněných zbraní právě na ně? Přátelé minulých pořádků
u nás i jinde čekají na příležitost. Bylo by dějinným paradoxem, kdyby jim ji měli
poskytnout ti, kdo nás v minulých letech v boji proti totalitě podporovali.

Domnívám se, že hlavním neštěstím soudobého světa byla jeho bipolarita, totiž fakt,
že napětí mezi dvěma hlavními světovými velmocemi a jejich spojenci se tím 
či oním způsobem přenášelo nepřímo na celý svět. Tento stav doznívá do našich
dnů. Celý svět jako by byl neustále tímto napětím trhán a existujícími velmocemi
dušen. Obětí tohoto nedobrého stavu je především pestrá paleta asi sta států ozna-
čovaných nepřesně za takzvaný třetí svět, za svět rozvojový, popřípadě za svět
neangažovaných zemí. Případná obava tohoto světa z toho, že vytvářením jednot-
ného „helsinského“ bezpečnostního pásma se může jen dál prohlubovat propast
mezi Severem a Jihem, není oprávněná. Je tomu totiž právě naopak: byl by to přece
výrazný krok od bipolarity k multipolaritě! Vedle mocného severoamerického kon-
tinentu a rychle se proměňujícího a uvolňujícího společenství národů dnešního
Sovětského svazu – a spolu s nimi – by tu vznikal velký mezičlánek evropský
a tyto tři v míru a vzájemné spolupráci žijící celky by nepřímo otevíraly i všem
dalším zemím či společenstvím zemí prostor k plnohodnotné existenci. Z prostoru
vzájemného soupeření a přímých i nepřímých expanzivních vlivů dvou proti sobě
stojících supervelmocí by se začalo celé světové společenství proměňovat v prostor
mírové spolupráce rovnoprávných partnerů. Sever by přestával ohrožovat Jih expor-
tem svých zájmů a své nadřazenosti, ale vyzařoval by naopak na Jih ideu rovnopráv-
né spolupráce všech.

Na rozsáhlém pozadí tohoto velkého „severního“ či „helsinského“ bezpečnostního
pásma, respektive souběžně s jeho tvorbou, by se pak mohla Evropa poměrně
rychle a bez překážek, které se dosud zdály nepřekonatelné, politicky integrovat
jako demokratické společenství demokratických států. Tento proces by měl ne-
pochybně více fází a zprostředkovávalo by ho souběžně více rozmanitých me-
chanismů. Je možné, že v první fázi, řekněme tak do pěti let, by mohlo vzniknout
na evropské půdě společenství, které bychom mohli nazvat Organizací evropských
států, podobně jako existuje Organizace amerických států, a počátkem třetího
tisíciletí by se snad, dá-li Pánbůh, mohla začít rodit Evropská konfederace, jak ji
navrhuje prezident Mitterrand. Jak by se tato budoucí konfederace postupně upev-
ňovala, stabilizovala a všestranně osvědčovala, tak by mohl postupně ztrácet
význam i celý navrhovaný „helsinský“ bezpečnostní systém, až by si posléze byla
Evropa schopna zajistit svou bezpečnost sama. V takovém okamžiku by zřejmě
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mohl Evropu opustit poslední americký voják, protože by Evropa ztratila poslední
důvod ke strachu ze sovětské vojenské síly a z nevyzpytatelnosti politiky této
mocné země.

Všechno, co míří tímto směrem, je podle mého názoru třeba podporovat. Čím
více rozmanitých a paralelních pokusů bude podnikáno, tím lépe, protože tím větší
bude šance, že se některé z nich ujmou a osvědčí.

Zdá se, že bych se měl závěrem těchto úvah zmínit ještě o dvou aktuálních téma-
tech, která dnes zajímají prakticky celý svět a která s budoucností Evropy bezpro-
středně souvisejí.

Prvním z nich je Německo. Československý názor jsme již několikrát artiku-
lovali, ale přesto ho zopakuji: že se uměle rozdělený německý národ musí jednoho
dne spojit opět v jeden státní útvar, nám bylo jasné vždycky. Byly doby, kdy se
tento názor – hlasitě vysloven – jevil jako provokace a kdy ho tak hodnotilo dokon-
ce i mnoho Němců. Jsme rádi, že to, co se jednou muselo stát, se už děje. Jsme rádi
nejen proto, že žádnému národu nepřejeme, aby byl uměle rozdělen, ale i proto,
že pád vnitroněmecké zdi vnímáme jako pád celé železné opony, a tedy i jako jev,
který osvobozuje nás všechny. Jak jsme už nejednou řekli, sjednocování Německa
v jediný demokratický stát není brzdou sjednocovacího procesu celoevropského,
ale musí být chápáno naopak jako jeho motor. Naše úvahy a činy směřující k budo-
vání nového evropského pořádku by měly držet krok se sjednocováním Německa.
Proto vítáme jednání nazývaná „4 + 2“. Zároveň plně chápeme starost našich
bratří Poláků o západní hranici jejich státu. Považujeme tuto hranici za definitivní
a podporujeme plnoprávnou účast Polska při všech jednáních, která se týkají jeho
hranic. Tato jednání by podle nás mohla být definitivně dovršena na konferenci
„Helsinky 2“, která by měla jsoucí evropské hranice nejen formálně potvrdit jako
první helsinská konference, ale měla by je navíc právně garantovat.

Druhým, dnes velmi živým tématem je budoucnost Sovětského svazu. Česko-
slovensko bezvýhradně uznává právo všech národů na svébytnost a samostatné roz-
hodnutí o jejím státním a politickém výrazu. Jsme přesvědčeni, že demokratizační
proces, jehož jsme dnes svědky v Sovětském svazu, je nezvratný. Proto také pevně
věřím, že všechny národy Sovětského svazu pokojným způsobem přejdou
k tomu typu politické suverenity, po kterém touží, a že i sovětské vedení dá tako-
vému vývoji průchod dřív, než bude pozdě, totiž dřív, než začnou hrozit násilné
konfrontace. Zdá se, že není daleko doba, kdy se některé svazové republiky zcela
osamostatní a jiné založí nový typ společenství, ať už na principu konfederativním
nebo na principu ještě volnějším. Podle mého názoru není žádného důvodu,
proč by na pozadí velkého „helsinského“ bezpečnostního systému nemohly být
některé nebo všechny evropské národy dnešního Sovětského svazu současně členy
konfederace evropské a jakési eventuální konfederace „postsovětské“. Dnešní
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sovětské vedení, hlásící se k vědeckému porozumění historickým procesům, ne-
pochybně chápe přirozenou touhu všech národů po svébytnosti a umělost dnešní
struktury sovětského státu, zděděné po carském a později stalinském hegemo-
nismu. Z těchto všech důvodů se domníváme, že by se Západ měl konečně vy-
svobodit ze své tradiční hrůzy ze Sovětského svazu. Nelze dost dobře zároveň obdi-
vovat pana Gorbačova a zároveň se ho bát. Nelze se donekonečna navzájem strašit
strašákem konzervativních sil či jestřábů, kteří Gorbačova svrhnou a vrátí Sovětský
svaz do padesátých let. A už vůbec si nelze tohoto strašáka pěstovat jen proto, aby
měl zbrojní průmysl dost zakázek. Není návratu zpět a budoucnost světa nestojí a
nepadá už dneska s jedním člověkem. Stejně tak není v silách nikoho zastavit ději-
ny, které se daly tak výrazně do pohybu.

Závěrem se musím zmínit o obavě, s níž se dnes často setkáváme. Totiž o obavě
z nacionálních, etnických a sociálních konfliktů ve středoevropském prostoru,
v němž by mohly vyústit nejrůznější po léta neřešené a po léta se latentně rozrů-
stající problémy. Tato obava se proměňuje v otázku, zda se z naší části Evropy brzy
nestane jakýsi sud prachu balkánského typu.

Je úkolem nás všech takovou hrozbu vyloučit a takové obavy učinit bez-
předmětnými. Je to především úkol našich zemí samých, které musí zrychleně,
koordinovaně a s plným vzájemným porozuměním zděděné problémy řešit. Ale je
to i úkol pro země západoevropské, které by nám v této složité věci mohly svou
podporou významně pomoct.
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Rada ministrů NATO
Brusel 21. března 1991

Vážený pane generální tajemníku,
vážení páni ministři,
dámy a pánové,

od mládí jsem ve své zemi slyšel ze všech oficiálních míst i ze všech sdělovacích
prostředků o Severoatlantické alianci jedinou věc: že to je bašta imperialismu a vtě-
lení samotného ďábla, který ohrožuje mír a který nás chce zničit. 

Jsem šťasten, že dnes mohu na tomto místě říct pravdu: Severoatlantická aliance
byla a je – z vůle demokraticky zvolených vlád svých členských zemí – veskrze
demokratickým obranným společenstvím, které významně přispělo k tomu, že náš
kontinent po téměř celé půlstoletí nepoznal válečné útrapy a že jeho velká část byla
uchráněna před totalitou. Může-li se západní Evropa těšit z té míry demokracie
a hospodářské prosperity, z níž se dnes těší, pak to je nepochybně také proto,
že dokázala spolu se Spojenými státy americkými a Kanadou vytvořit tuto bezpeč-
nostní alianci jako nástroj ochrany své svobody a západních civilizačních hodnot. 

Jsem šťasten, že se vám dnes mohu jménem českého a slovenského národa omlu-
vit za všechny lži, které o vás jménem týchž národů po léta říkali mí předchůdci. 

Jsem šťasten, že vás dnes mohu oslovit jako představitel demokratické a nezávis-
lé země, která s vámi sdílí vaše ideály a která chce s vámi přátelsky spolupracovat. 

Když se ve střední a východní Evropě zhroutily totalitní systémy a zvítězila v nich
demokracie a když se v důsledku toho zhroutila železná opona, která Evropu
přetínala napůl, zdálo se nám – v prvních a nadšených týdnech a měsících svobody
– všechno jasné a jednoduché: Varšavská smlouva, jako relikt studené války a for-
mální výraz našeho satelitního postavení a naší podřízenosti stalinskému a poz-
ději brežněvovskému Sovětskému svazu, sama sebe pokojným způsobem zruší
a Severoatlantická aliance se začne rychle transformovat, až posléze vplyne do
úplně nové bezpečnostní struktury, která bude zahrnovat celou Evropu a bude
ji propojovat se severoamerickým kontinentem na jedné straně a s tím, v co se pro-
mění Sovětský svaz, na straně druhé. Zdálo se nám přitom, že nejpříhodnější po-
litickou půdou pro vznik takovéto bezpečnostní struktury by mohla být KBSE,
která dostane nutně novou dynamiku a nový řád. Zdálo se nám, že takovýto roz-
sáhlý systém bezpečnostních záruk by mohl být dobrým pozadím a zároveň garan-
tem integrující se Evropy. Že by v tomto procesu sehrálo významnou roli i NATO,
jakožto dnes jediná fungující a osvědčená obranná aliance na evropské půdě,
jsme věděli od začátku. Domnívali jsme se, že by NATO mohlo být dobrým zárod-



kem, základem či pilířem takovéhoto budoucího celoevropského bezpečnostního
svazku. Takto jsme neuvažovali pouze my v Československu, ale podobným smě-
rem se ubíraly i úvahy mnoha dalších evropských politiků i značné části veřejnosti. 

Uběhl rok plný dramatických událostí a my dnes vidíme, že dějiny postupují
přeci jen klikatějšími a komplikovanějšími stezkami, než jakými se nám zdály
postupovat ve chvílích prvního okouzlení z velkých změn, jichž jsme byli svědky
a účastníky. Nechci tím říct, že je třeba vzdát se ideálu, o němž jsem mluvil. Ne-
vzdali jsme se ho, protože jsme neztratili víru, že Evropa tímto směrem míří.

Zjistili jsme pouze, že cesta k němu bude zřejmě delší a složitější, než jsme
si původně mysleli. 

Ostatně i v minulém roce se už stalo několik důležitých věcí, které nás k víře
v tento ideál opravňují:

1) Překvapivě rychle se sjednotilo Německo.
2) Byly přijaty nebo jsou připravovány nové dvoustranné mezinárodní smlouvy,

které mohou být začátkem nového evropského uspořádání. 
3) Byla přijata historická Pařížská charta pro novou Evropu, která dává helsin-

skému procesu nový obsah. Tento proces se zároveň pod tlakem svých nových
úkolů začíná institucionalizovat a vytvářet své stálé orgány.

4) Byla podepsána Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. 
5) Bylo rozhodnuto, že do konce března budou zrušeny všechny vojenské or-

gány a struktury Varšavské smlouvy. Varšavská smlouva tak dospěla do závěrečné
fáze své cesty, na niž se vydala loni na jaře v Praze a která jednoznačně směřuje
k její sebelikvidaci. Symbolickou tečku za její existencí udělá, jak pevně věříme,
zasedání jejího vrcholného orgánu počátkem července opět v Praze.

6) Sovětská vojska se stahují anebo se v brzké době začnou stahovat ze střední
a východní Evropy zpět do Sovětského svazu. 

7) Evropské země bývalého sovětského bloku se začaly přibližovat osvědčeným
evropským mezinárodním organizacím. Po Maďarsku se stalo i Československo
řádným členem Rady Evropy a nyní jedná, podobně jako Maďarsko a Polsko,
o asociaci s Evropskými společenstvími. 

8) Z iniciativy Francie je připravována na jaro tohoto roku konference v Praze,
která se má zabývat ideou celoevropské konfederace.

To všechno jsou kroky správným směrem. Všechny tyto činy nás přibližují ideálu
Evropy nerozdělené do bloků, Evropy jako mírumilovného společenství demokra-
tických států a nezávislých národů, jednotné Evropy jako světadílu bezpečí. 

Přesto, jak jsem už řekl, bude asi cesta k této vizi komplikovanější, než se
původně zdálo, a jsou okolnosti, které nás nutí, abychom pro smělé úvahy o bu-
doucím uspořádání nezapomínali přihlížet k problémům a nebezpečím této chvíle
a vyvozovat z nich důsledky.

Zmíním se jen stručně o hlavních z těchto problémů.
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1) Ukázalo se, že budování demokratického systému a přechod k tržní ekonomice
jsou spojeny v zemích střední a východní Evropy s více překážkami, než se původně
očekávalo, a že neblahé dědictví, s nímž se musí tyto země vyrovnávat, je hlubší
a komplexnější, než všichni tušili. Hluboká je obecná demoralizace, kterou po sobě
komunistický režim zanechal, a nečekaně silný je i šok, který ve společnosti vyvolal
tak náhlý vpád svobody do jejího života. Našim zemím hrozí politické a sociální
otřesy, hmotné strádání, kriminalita, růst společenské beznaděje, a tudíž i nebezpečí
populismu. Tyto demokracie jsou velmi křehké, a tudíž zranitelné, protože všechno
v nich je vlastně v zásadním přerodu. Ekonomiky těchto zemí se stěží v dohledné době
vzpamatují bez masivní zahraniční pomoci. Veskrze umělý trh, založený na povinné
vzájemné výměně nekvalitního zboží, jak byl po léta provozován v rámci RVHP,
se zhroutil a podniky jen těžko hledají v nových podmínkách trhy pro své výrobky. 

2) Dlouho potlačovaná touha národů střední a východní Evropy po svébytnosti
se náhle projevila v celé své netušené naléhavosti a nejednou ústí do nacionalismu,
xenofobie a národnostní nesnášenlivosti.

3) Některé aspekty vývoje v Sovětském svazu nás opravňují k tomu, abychom
byli zneklidněni. Cesta k demokracii, svébytnosti národů a fungujícímu hospodářství
se v Sovětském svazu povážlivě komplikuje. Konzervativní síly se zřejmě mobilizují
ve snaze zvrátit kolo dějin a obnovit – proti vůli občanů a národů – centralistický
a autoritativní systém. V Sovětském svazu roste napětí a nestabilita, které mohou
neblaze ovlivňovat celou mezinárodní situaci. Rozklad hospodářství a sociální frust-
race mohou přitom nejsilněji zasáhnout právě nás, bezprostřední sousedy Sovětského
svazu, kteří jsme stále na něj ekonomicky odkázáni a kteří nejsme dostatečně
připraveni na takové eventuality, jako je například masová migrace obyvatelstva
či možné přerušení dodávek základních energetických surovin. Pokusy řešit politické
problémy a obnovovat jednotu státu vojenskou silou se v Sovětském svazu už obje-
vily, což není rozhodně dobrý signál pro mezinárodní společenství.

4) Těžkou ekonomickou situaci ještě dál zkomplikovala krize v Perském zálivu. 
5) Vyspělé průmyslové země se, tváří v tvář těmto nejistým poměrům, zdráhají

našemu regionu velkoryse pomáhat a v jejich politice se začínají objevovat znám-
ky nedůvěry, vyčkávání, zvýšené opatrnosti.

Tyto všechny faktory způsobují, že se naše země nebezpečně propadají do ur-
čitého politického, ekonomického a bezpečnostního vakua. Staré a vnucené poli-
tické, ekonomické a bezpečnostní vazby se zhroutily, nové však vznikají pomalu
a těžce, pokud vůbec vznikají. A zároveň se ukazuje, že bez příslušných vnějších
vazeb je ohroženo samo bytí našich mladých demokracií. 

To všechno dohromady nás nutí, abychom se pokoušeli – paralelně s kroky
zakládajícími dlouhodobou perspektivu – urychleně budovat i své nové svazky
v rámci dnes možného a dnes existujícího. Což platí samozřejmě i v oblasti
bezpečnostní a obranné.
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Moderní československá politika trpěla jedním chronickým nedostatkem: příliš
spoléhala na jiné. Po všech trpkých historických zkušenostech chceme konečně
začínat u sebe. Proto jsme zahájili obsáhlou přestavbu naší armády v duchu nové
vojenské doktríny, založené na principu dostatečné obranyschopnosti proti mož-
nému ohrožení z kteréhokoli směru. Chtěli bychom mít armádu podstatně menší
než dosud, ale o to kvalitnější a schopnou bránit nejen naše území, ale především
demokracii a svobodu, tedy principy, na nichž stavíme naši novou společnost.
Budeme usilovat o její stále větší profesionalizaci a o její rovnoměrnou dislokaci
po celém našem území. Současně však musíme hledat, tak jako každý jiný stát naší
rozlohy, i své nové mezinárodní bezpečnostní vazby a záruky. 

Především to pro nás znamená urychleně vytvořit systém bilaterálních smluv
s našimi sousedy i dalšími státy. Připravujeme nové smlouvy s Polskem, Ma-
ďarskem, Německem a Sovětským svazem, rádi bychom jednali i o smlouvě
s Francií a dalšími zeměmi. Žádná z těchto smluv nemá mít alianční charakter,
ale v každé z nich by měl být v nějaké podobě obsažen i bezpečnostní prvek.
Zvláštní význam přikládáme smlouvám s Polskem a Maďarskem. S těmito sousedy
nás totiž spojuje mnoho analogických problémů. Na naší nedávné schůzce ve Vise-
grádu jsme se mimo jiné domluvili, že budeme svou politiku v mnoha ohledech
koordinovat a že se pokusíme vnést symetrii i do našich chystaných smluv. Nikdo
z nás nemá v úmyslu budovat místo Varšavské smlouvy jakýkoli nový pakt. Záro-
veň však cítíme, že nám spolupráce může významně usnadnit náš návrat do
demokratické Evropy. 

Československo dále přikládá – podobně jako Polsko a Maďarsko – velký
význam své spolupráci se Severoatlantickou aliancí. Uvítali jsme možnost navázání
diplomatických styků a rozšíření vzájemných kontaktů. Vysoce jsme ocenili dekla-
raci z červencového summitu NATO i komuniké z prosincového zasedání jeho
Rady. Tyto dokumenty nám potvrzují, že si NATO velmi dobře uvědomuje histo-
ricky novou situaci v Evropě a že začíná s ohledem na tuto situaci samo sebe do
jisté míry proměňovat a otevírat se spolupráci s novými evropskými demokraciemi.
Mám v dobré paměti rovněž nedávnou návštěvu generálního tajemníka NATO pana
Wörnera v Československu a své setkání se členy politického výboru aliance. Mys-
lím, že na tato jednání, jakož i na jednání našeho ministra zahraničí
v Bruselu, můžeme dobře navázat.

Víme, že řádnými členy NATO se zatím z mnoha různých důvodů stát nemů-
žeme. Zároveň se ale domníváme, že aliance zemí, které spojuje ideál svobody
a demokracie, by se neměla natrvalo uzavírat sousedním zemím, které směřují
k témuž cíli. Historie nás totiž poučila, že některé hodnoty jsou nedělitelné a jsou-li
ohroženy na jednom místě, jsou přímo či nepřímo ohrožovány všude.

Uvítali bychom, kdyby byl brzy vytvořen pevný systém vzájemné spolupráce
a výměny informací mezi Československem a NATO na nejrůznějších úrovních.
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Chtěli bychom prohloubit dialog o bezpečnostních otázkách a rozšířit kontakty
mezi vojenskými představiteli, spolupracovat v oblasti vědy, informatiky a ochrany
životního prostředí v rámci programu třetí dimenze. Jsme rádi, že poslanci našeho
parlamentu se postupně zapojují do práce Severoatlantického shromáždění. Dom-
níváme se, že přidružené členství jim poskytuje široký prostor pro kontakty
ve všech směrech a aktivní účast na práci příslušných výborů shromáždění. Jsem
rád, že návštěvu předsedy našeho Federálního shromáždění Alexandra Dubčeka
v Severoatlantickém shromáždění oplatí už příští týden jeho předseda pan Rose
svou návštěvou Československa.

Pro další rozvoj vzájemné spolupráce bude nepochybně velmi významná i Kon-
ference o budoucnosti evropské bezpečnosti, která se bude konat pod záštitou gene-
rálního tajemníka NATO a československého ministra zahraničí koncem dubna v
Praze. Při té příležitosti se u nás rádi setkáme v dubnu s předsedou vojenské komi-
se NATO generálem Eidem a později v červnu s vrchním velitelem NATO generá-
lem Galvinem.

Domníváme se, že by naši občané měli více vědět o tom, co to Severoatlantická
aliance vlastně je. Za úvahu by snad stálo otevření jakési informační kanceláře
NATO v Praze a možná i v Bratislavě. 

Pevně věřím, že tato všestranná a prohlubující se spolupráce, založená na vzá-
jemné důvěře a na shodě hodnot, v něž věříme, posílí v naší společnosti pocit bez-
pečí a zároveň vyústí v přiměřené záruky, dík kterým se českoslovenští občané
nebudou muset obávat budoucnosti a v případě ohrožení cítit osamělí a demokra-
tickým společenstvím zapomenutí. 

Možnost své spolupráce v bezpečnostní oblasti nechce Československo ome-
zovat, pokud jde o mezinárodní instituce, jenom na NATO. Věříme, že nám nad-
cházející asociace s Evropskými společenstvími umožní účastnit se také rozprav
o jeho politické unii, včetně jejích bezpečnostních a obranných aspektů. Jsme rov-
něž připraveni rozvíjet styky se Západoevropskou unií, jejíž role bude prav-
děpodobně s procesem evropské integrace růst. Západoevropská unie by mohla
v budoucnosti být jakýmsi mostem mezi NATO a Evropskými společenstvími,
včetně jejich přidružených členů, a tím i dalším stavebním kamenem budoucí sjed-
nocené Evropy.

Jak jsem už řekl, navzdory všem komplikacím se nevzdáváme myšlenky,
že dobrý bezpečnostní rámec by mohl integrující se Evropě dávat v budouc-
nosti helsinský proces, který by – mimo jiné – svou transatlantickou dimenzí
Evropu dobře propojoval s jejím přirozeným partnerem, totiž severoamerickým
kontinentem. Proto se Československo chce i nadále iniciativně angažovat na půdě
KBSE a proto upínáme velké naděje k plánované schůzce „Helsinky 2“, od níž si
slibujeme, že přispěje k evropské bezpečnosti zesílením mezinárodněprávní
závaznosti přijímaných dohod.
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Zmínil jsem se o zneklidňujících signálech, které přicházejí ze Sovětského svazu,
a o ohrožení, které může Evropě přinést tamější nestabilita. Naše starost o budoucí
vývoj v Sovětském svazu a náš zájem prohlubovat bezpečnostní vazby se západní
Evropou v žádném případě neznamenají, že chceme Sovětský svaz izolovat od
Evropy a posunout železnou oponu na jeho hranice. Právě naopak: budoucí
bezpečnostní struktura demokratické Evropy je nemyslitelná bez účasti demo-
kratického společenství národů dnešního Sovětského svazu. Podporujeme-li jejich
snahu po svébytnosti, demokracii a prosperitě, pak ji podporujeme mimo jiné
i proto, že chceme s těmito národy žít, spolupracovat a rozvíjet dobré sousedské
vztahy v tomtéž demokratickém prostoru. Izolovat je od Evropy a světa chtějí na-
opak ti, kteří v Sovětském svazu touží po obnově starých pořádků.

Dámy a pánové, bezprostředním impulsem k podpisu bruselské smlouvy v březnu
1948 byl, jak víte, komunistický puč v Československu, který pohřbil v naší zemi
demokracii na dlouhých jednačtyřicet let. Demokratický Západ – dík pevnému
spojenectví – dokázal pak po léta úspěšně čelit expanzi totalitního systému komu-
nistického typu, po léta sympatizoval s demokratickými silami v zemích sovětského
bloku a nikdy nepřestal věřit, že tyto síly zvítězí. Severoatlantická aliance mohla
být tak dlouho pevnou zárukou stability, svobody a prosperity především proto,
že kladla důraz na základní práva a svobody každého jednotlivce. Ochrana demokra-
cie a lidské svobody, která byla jejím úkolem, byla povzbuzením a inspirací i pro
občany našich zemí. Viděli jsme, že svobodná společnost si váží sebe sama do té
míry, že jí stojí za to, aby se bránila proti ohrožení totalitou. Tato vůle čelit zlu byla
zdrojem nadějí pro miliony lidí, kteří museli žít v porobě. Z toho vyplývá veliká
odpovědnost Západu. Nemůže mu být lhostejné, co se děje v zemích, které – trvale
západními demokraciemi povzbuzované – konečně setřásly totalitní systém. Nemů-
že nečinně přihlížet tomu, jak tyto země těžce hledají své nové místo v dnešním světě.
Západu, jehož civilizace je založena na univerzálních hodnotách, nemůže být osud
Východu lhostejný z důvodů principiálních. Nemůže mu být však lhostejný ani z
důvodů praktických. Nestabilita, bída, neštěstí a zmatek v zemích, které se zbavily
násilnické nadvlády, by ho mohly ohrožovat stejně, jako ho ohrožovaly zbrojní ar-
zenály bývalých násilnických vlád. Toho, čeho se právem obávají lidé na Východě,
by se měl obávat i Západ. Vím, že si to dobře uvědomujete, a proto nám nabízíte svou
pomocnou ruku. Důkazem toho byl také fakt, že jste mne sem pozvali. Fakt, že jsem
rád přijel, vám budiž důkazem, že tuto podanou ruku vděčně přijímáme. 

Lidé a národy, obdaření odpovědností, neváhají vzájemně si pomáhat při ochraně
hodnot, které považují za nejvyšší.

Děkuji vám za pozornost.
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Za čtyři roky od pádu komunismu mělo NATO dost času radikálně promyslet a předefinovat
svou doktrínu s ohledem na novou situaci. Stále je ještě trochu v zajetí bipolárního světa,
v němž vzniklo. Mělo by se výrazněji otevřít novým demokraciím, opět v zájmu evropském
a v zájmu vlastním.

Rozhovor pro americký tiskový servis Global Viewpoint
září 1993
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Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Praha 12. října 1993

Vážená Poslanecká sněmovno,
vážená vládo,
dámy a pánové,

dovolte mi, abych se tu zamyslel nad tématem, které je dnes předmětem velmi živých
rozprav nejen v naší republice, ale v celé Evropě i v Americe, totiž nad tématem smyslu
a budoucnosti Severoatlantické aliance a jejího případného otevírání dalším zemím.
S tím pochopitelně souvisí i otázka, proč se my sami ucházíme o členství v ní.

Po pádu totalitního systému a v atmosféře obecného nadšení v naší zemi i na Zá-
padě se mnohým z nás zdálo, že se svět bude měnit velmi rychle a že se různé mezi-
národní organizace demokratického světa budou téměř automaticky přizpůsobovat
nové situaci. Doufali jsme tehdy, že NATO – vnímané do té doby hlavně jako nástroj
obrany americko-západoevropské demokracie proti sovětské expanzi – pružně redefi-
nuje sebe samo, přijme novou doktrínu a začne rychle přerůstat v bezpečnostní struk-
turu americko-celoevropskou. NATO sice navázalo s různými postkomunistickými ze-
měmi poměrně těsnou spolupráci, k zásadnějším změnám však nepřistoupilo. Začíná
se o nich mluvit teprve dnes, téměř čtyři roky po pádu komunismu v Evropě, a to hlav-
ně v souvislosti s lednovým summitem této organizace, který by se měl jejím novým
posláním zabývat. Znovu se tu potvrdilo, že se dějinné změny uskutečňují přeci jen
pomaleji a obtížněji, než jak by si leckdo v atmosféře převratných událostí přál.

Náš úmysl ucházet se o členství v NATO je zakotven ve vládní koncepci zahra-
niční politiky, kterou jste přijali, je jednou z konstant naší diplomacie, která se sys-
tematicky promítá do práce ministerstva zahraničních věcí i dalších ústavních
a politických činitelů a která se těší poměrně velké podpoře naší veřejnosti. Přesto se
mi zdá, že neuškodí, když si právě v této době znovu připomeneme, proč vlastně
o členství v NATO stojíme. 

Řekl bych, že tu hrají roli tři hlavní důvody.
Za prvé: České země leží v samém centru Evropy, jsou tradiční křižovatkou růz-

ných evropských duchovních proudů i geopolitických zájmů a jejich tisíciletá his-
torie ukazuje, že není většího evropského konfliktu či konfrontace, které by se jim
vyhnuly. Mnohé války u nás začínaly či končily, evropské dějiny se právě u nás
nejednou zauzlovaly i rozuzlovaly. Už sama tato zkušenost nás učí, že se nemůže-
me starat jen sami o sebe, ale že se musíme ve vlastním zájmu zajímat o dění celo-
evropské, které se nás, ať chceme či nechceme, vždycky dotýká víc než mnoha
jiných zemí. Proto svou spoluodpovědnost za evropskou bezpečnost pociťujeme
obzvlášť naléhavě. Naše snaha začlenit se do aliance není tedy jen snahou mít mezi-
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národní bezpečnostní záruky, ale vyrůstá i z vůle přebírat svůj díl spoluodpovědnosti
za obecný stav na našem kontinentě a vnášet do debat o jeho perspektivách a jejich
obraně svůj osobitý hlas vyrůstající z našich osobitých zkušeností. Nechceme prostě
jen brát a sami nic nedávat. Naopak: chceme se aktivně podílet na obraně evropského
míru a demokracie. Příliš často jsme na vlastní kůži poznali, kam vede v politice lho-
stejnost k osudu druhých, než abychom byli náchylni jí sami podléhat.

S tím souvisí druhý důvod: patříme a vždycky jsme patřili k západoevropskému
kulturnímu okruhu a hlásíme se ke všem základním hodnotám euroamerické civi-
lizace, k takovým hodnotám, jako je občanská společnost, parlamentní demokracie,
pluralitní politický systém, právní stát založený na respektu k jedinečné lidské
bytosti a jejím právům a svobodám, liberální tržní ekonomika. Zcela přirozeně tedy
sdílíme přesně ty hodnoty, které má NATO za úkol bránit. Ba víc: tyto hodnoty
nejen sdílíme, ale cítíme se být jejich spolutvůrci, kteří se k nim nepřihlašují zvenčí,
ale kteří po staletí svým vkladem přispívali k jejich tvorbě a rozvoji. Proč bychom
se tedy neměli podílet i na jejich společné obraně?

Třetí důvod je takříkajíc geopolitický: máme v dobré paměti zkušenost Mni-
chova, který nebyl jen selháním západních demokracií tváří v tvář nastupujícímu
nacistickému zlu, selháním, za které pak musel Západ tvrdě zaplatit, ale který byl
i krachem tehdejšího systému evropské kolektivní bezpečnosti. Tato zkušenost nám
říká, jak důležité je, abychom – jako země ležící na tak exponovaném místě
– byli pevně včleněni – v zájmu svém i obecném – do systému fungující kolektivní
obrany. Tuto naléhavost si musí uvědomovat každé odpovědné vedení tohoto státu.
Koketování s izolacionistickou myšlenkou jakési třetí cesty v podobě speciální ne-
angažovanosti by právě pro naši zemi a právě v dnešní neklidné situaci, kdy Evropa
dramaticky hledá svou novou tvář, bylo nejen velice krátkozraké z bezpečnostního
hlediska, ale mohlo by nás i nebezpečně vyřadit z okruhu zemí, které se na tomto hle-
dání podílejí v duchu společně sdílené odpovědnosti za společně sdílené hodnoty.

Československo sehrálo svého času klíčovou roli při likvidaci Varšavské smlouvy,
tohoto nástroje sovětské hegemonie. Toto naše úsilí bylo vedeno mimo jiné úmys-
lem odstranit nejen poslední překážku naší účasti na systému kolektivní obrany
evropské demokracie, ale i úmyslem odstranit poslední překážku na cestě Severo-
atlantické aliance k její proměně ze struktury pouze západoevropské ve strukturu
vskutku evropskou. Náš dnešní zájem o vstup do NATO je tedy jen logickým po-
kračováním politiky, kterou zahájilo Československo po svém sebeosvobození.

Z toho, co jsem zatím řekl, je dostatečně zřejmé, že o našem eventuálním členství
v NATO je možné uvažovat jen na pozadí širších úvah o samotném budoucím cha-
rakteru a smyslu této organizace. Ucházíme-li se o členství v NATO, musíme vědět,
do jakého NATO chceme. Dovolím si tedy nyní několik poznámek na toto téma.

S koncem studené války ztratilo NATO svého hlavního strategického protivníka.
Proto dnes přemýšlí a musí přemýšlet o svém novém smyslu a zaměření. Podle
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mého názoru by mělo v budoucnosti plnit tři základní úkoly: za prvé být,
tak jako dosud, jedním z garantů vnitřní stability demokratické Evropy. Za druhé
být nástrojem její společné obrany proti eventuálnímu útočníkovi, ať už by při-
cházel z jakékoli strany. A za třetí sloužit ve spolupráci s OSN či na základě jím
daného mandátu jako nástroj ochrany svobody, vlády práva a demokracie, jsou-li
v jeho bezprostřední blízkosti vážně ohrožovány lokálními konflikty. Historické
zkušenosti nás všechny dostatečně poučují o tom, jak pasivita i při zdánlivě okra-
jovém ohrožení demokratických hodnot či státní integrity a nezávislosti se posléze
svými přímými i nepřímými důsledky obrací proti všem. 

Ve Washingtonské smlouvě, kterou bylo NATO ustaveno, se neříká, že jeho smyslem
je obrana proti sovětské hrozbě, ale obrana demokracie. Nové pojetí Severoatlantické ali-
ance a především její nová vojenská doktrína, jejímž pilířem už nemůže být předpoklad
globální konfrontace v rámci rozděleného světa, nejsou tedy v rozporu s ideou, která
stála u zrodu této aliance. Předpokládají pouze její novou praktickou aplikaci.

Má-li ovšem NATO zůstat funkční, pak se nemůže otevřít naráz úplně všem:
Evropa nepotřebuje NATO bezbřehé, všeobjímající, neoperativní, příliš vnitřně
různorodé, a tudíž nestabilní. Proto bude muset NATO ve strategii svého rozšiřo-
vání diferencovat a toto rozšiřování určitým způsobem rozfázovat.

Myslím, že pouhý pohled na mapu i do učebnice dějepisu jasně naznačuje,
že si lze v budoucnosti stěží představit trvalý mír, bezpečnost a pořádek v Evropě,
není-li zajištěn v Evropě střední. Středoevropské země nesvazuje jen pobyt ve spo-
lečném duchovním a kulturním prostoru, po staletí vytvářeném různě se proplé-
tající společnou historií, ale především velmi intenzivní pocit společného sdílení
oněch evropských hodnot, o nichž jsem se už zmínil. Tyto země přitom tvoří urči-
té souvislé pásmo, které je sice integrální součástí západoevropského kulturního
okruhu, které však přitom hraničí na jedné straně s tradičně neklidnějším Balkánem
a na druhé straně s velkým kulturním okruhem euroasijského Východu, kde je cesta
k občanské společnosti a demokracii zatím z různých historicky srozumitelných
důvodů poněkud komplikovanější. Střední Evropa je díky tomu dnes čímsi, co by
se dalo nazvat první linií boje za demokracii a stabilitu v celé Evropě, a zároveň
hlavním místem, kde je a zřejmě ještě nějaký čas bude zkoušena schopnost různých
evropských kulturních okruhů soužít na základě společně přijímaných a svou pod-
statou univerzálních hodnot. Proto i z hlediska celoevropské bezpečnosti má tento
prostor dnes téměř uzlový význam.

Většina středoevropských zemí se o členství v NATO uchází a dobře ví proč. Tyto
země se prostě hlásí tam, kam bytostně patří, hlásí se tam, kde vidí svou jistotu a
mohou zároveň nabídnout svou efektivní spoluúčast. Proto si myslím, že středoev-
ropské země by měly být logicky považovány – bez ohledu na to, která z nich
k tomu bude zralá dřív a která později – za první kandidáty členství v NATO. NATO
by se jejich přijímáním rozšiřovalo tím nejpřirozenějším směrem a způsobem.
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To ovšem v žádném případě neznamená, že další evropské postkomunistické
země, budující demokracii a tržní ekonomiku, by měly mít cestu do NATO uzavřenu.
Naopak: NATO by mělo svou spolupráci s nimi prohlubovat, počítat s nimi, hledat
různé formy jejich případného přidružení jako předstupně pozdějšího členství,
a naplňovat tak svůj úkol přispívat k šíření demokracie a stability v Evropě. Ostatně
čím dřív se otevře prvním novým členům a čím lépe se jejich integrace osvědčí, tím
snadněji – po nabytých zkušenostech – může pak přijímat další uchazeče. Nemůže se
však rozšiřovat jinak než postupně. Při volbě svého postupu by přitom mělo přihlížet
nejen k bezpečnostním potřebám jednotlivých uchazečů a k celkové geopolitické
logice, ale také – a to snad na prvním místě – k odhodlání nových demokracií hájit
svobodu a právo. Vydá-li se touto cestou, bude to znamenat, že nalezlo odpověď na vý-
zvu dnešní doby a má šanci přerůst v bezpečnostní systém vskutku celoevropský.

V souvislosti s budoucností NATO se dnes hodně diskutuje o dalším smyslu
americké přítomnosti v Evropě. Jsem přesvědčen, že je stále ještě nevyhnutelná.
Na americký izolacionismus ve dvacátém století vždy doplatila nejen Evropa, ale i sama
Amerika: oč menší bylo její angažmá v počátcích nějaké evropské – a posléze i svě-
tové – konflagrace, o to víc obětí musela přinést na jejím konci. Ani dnes, kdy se drama-
ticky utváří nová Evropa, se nemůže vzdát své spoluodpovědnosti za její budoucnost.
Vždyť dnes – v době, kdy téměř všechno má svůj výrazně globální rozměr – běží víc
než kdy dosud o novou šanci celé euroamerické civilizace. Podaří-li se dosáhnout
toho, aby Evropa už nikdy nestrhávala celý svět do válek, ale aby z ní naopak vy-
cházel mír a tolerance, prospěje to celému světu. Zdá se mi téměř nepředstavitelné,
že by se právě Amerika, největší demokratická země na světě a přirozený civilizační
partner Evropy, neměla na tomto velkém díle podílet.

Složitější to zřejmě bude se vztahem NATO k Rusku a dalším zemím bývalého
Sovětského svazu. V jádře se mi zdá, že jsou jen dvě možnosti: v Rusku zvítězí demo-
kratické síly, které pochopí, že NATO není nepřítel Ruska, ale jeho velmi perspektivní
partner, že přibližování jeho hranic k Rusku není přibližováním nepřítele, ale naopak
přibližováním pásma demokracie a prosperity a že takový proces je v jeho bytostném
zájmu, protože může vést jedině k dalšímu sbližování a takříkajíc k vyzařování demo-
kracie a stability jeho směrem. Lze si ostatně představit i různé formy smluvně vy-
jádřeného partnerství mezi NATO a Ruskem. Druhou možností ovšem je, že v Rusku
– nepochybně dočasně – zvítězí síly, které nejsou schopny zapomenout na imperiální
ambice někdejšího Sovětského svazu, síly šovinistické, velkoruské, kryptokomunis-
tické, kryptototalitní. Takoví ruští předáci by samozřejmě velmi protestovali proti
tomu, aby se NATO rozšiřovalo o dřívější sovětské satelity a přibližovalo k ruským
hranicím. Toto přibližování by totiž nevnímali jako přibližování demokracie a stability,
ale jako přibližování zloducha jménem Západ. Myslím, že Západ by udělal vůbec nej-
osudnější chybu, kdyby takovému tlaku vyhověl. Byl by to neospravedlnitelný návrat
k Jaltě a do dob studené války. Bylo by to skutečné selhání všech hodnot,
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o něž se Západ opírá. Znamenalo by to aktivní povzbuzení všech imperiálních am-
bicí, odepsání národů, které tolik investovaly do boje za svou svobodu, a výprodej
svobody vlastní. Dilema tohoto druhu, kdyby nedej Bůh nastalo, by jen znovu
a obzvlášť názorně odkrylo, že jde-li v moderních dějinách o Prahu, Varšavu či Buda-
pešť, nikdy nejde jen o ně, ale vždy jde také o osud svobody na této planetě.

Dámy a pánové, závěrem bych se rád vrátil opět do České republiky. I kdyby ledno-
vé politické rozhodnutí o další strategii Severoatlantické aliance bylo pro nás se-
bepříznivější, v žádném případě nebude znamenat, že se ze dne na den stane Česká
republika řádným členem této organizace. V nejlepším případě by to byl začátek
poměrně dlouhého a náročného procesu, který by byl sice provázen nadějí
na pevné místo naší země v evropském bezpečnostním pořádku, který by však
pro nás znamenal nemálo práce. Není vůbec snadné ani levné dosáhnout aspoň
minimální nutné kompatibility naší armády s NATO, a to jak ve sféře její struk-
turální výstavby, operačních plánů, systému velení, spojovacích a zbraňových
systémů a mnoha dalších věcí, tak ve sféře snad ještě důležitější, totiž v tom, co by
se dalo nazvat vojenské myšlení, chápání armády a jejího smyslu, psychologické
prostředí ve vojenských silách. Tyto rozsáhlé změny v naší armádě sice už začaly,
budou však trvat ještě dlouho. Proměnit armádu zděděnou po totalitním státě
v armádu vskutku demokratickou není úkol o nic snazší než ostatní velké úkoly
naší společenské transformace. A tento úkol se rozhodně nemůže podařit, nevy-
tvoříme-li pro něj příznivé celospolečenské klima, klima, které umožní všem plně
chápat význam a důsledky našeho včleňování do struktur demokratického světa.
Troufám si říct, že to předpokládá hlubokou změnu obecné mentality. Musíme se
definitivně rozejít s pocitem, že jako malé zemi nám nepřísluší starat se o velké
věci tohoto světa, který je beztak v rukou velmocí, že vlastní obrana je zbytečná,
protože nás beztak každý přemůže, že starost o osud svobody v jiných končinách
je luxus, který si nemůžeme dovolit. Opakuji, že členství v NATO není jen vstupem
pod ochranný deštník, který nad námi drží někdo jiný, ale že je i velkým závazkem.
Je to přihláška ke spoluodpovědnosti za věc svobody a demokracie
a výraz odhodlání přinést jejich obraně v krajním případě i oběti. 

Paní poslankyně, páni poslanci, příprava České republiky na případný budoucí
vstup do Severoatlantické aliance bude vyžadovat důkladnou politickou rozpravu,
ústící do zásadních rozhodnutí, jakož i příslušnou přípravu legislativní. Prostorem
této debaty i těchto rozhodnutí bude parlament. Proto jsem dnes – právě z této tri-
buny – toto téma otevřel.

Přeji úspěch vašim jednáním a děkuji vám za pozornost.
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Otázka, co může Česká republika nabídnout Severoatlantické alianci, svědčí o tom,
že jsme pořád bráni jako ne úplně plnohodnotná nebo legitimní země. Málokdo kladl třeba
otázku, co může dát Dánsko NATO. My můžeme dát totéž, co kterákoliv jiná členská země:
tvořivý potenciál této země; země, která má své velmi geopoliticky exponované místo
na mapě Evropy, země, která má své specifické historické zkušenosti, včetně zkušeností
s komunismem. Můžeme dát své občanské angažmá k dispozici mezinárodnímu společen-
ství tak jako kterýkoliv jiný členský stát ve zmíněných mezinárodních organizacích.

Rozhovor pro americkou veřejnou televizní stanici PBS
říjen 1993
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Setkání Billa Clintona se středoevropskými prezidenty
Praha 12. ledna 1994

Vážení páni prezidenti,
vážení páni premiéři a ministři,
vážení přítomní,

žijeme v době velké historické výzvy. S pádem komunismu skončilo rozdělení
Evropy na Evropu demokratickou a tu, která byla podmaněna sovětským impériem,
skončila definitivně studená válka a svět přestal trpět napětím mezi euroamerickou
civilizací, založenou na úctě k lidské svobodě, a imperiálními ambicemi sovětského
komunismu, napětím, které mohlo být lidstvu smrtelně nebezpečné. Nepřirozený
evropský pořádek, založený na ozbrojené koexistenci její svobodné
a nesvobodné části, se zhroutil. Dnes žijeme v době dramatického hledání nové-
ho pořádku, takového, v němž by nikdo už nebyl nikým podmaněn či ohrožován
a který by umožňoval všem evropským národům a státům žít v atmosféře mírové
spolupráce na pozadí mírového uspořádání celé severní polokoule. Cesta k tomuto
novému pořádku je velkým, ba troufám si říct historickým úkolem této doby
a této generace.

Naše dnešní setkání chápu jako důležitý okamžik na této cestě. Návštěva ame-
rického prezidenta v Praze, přijíždějícího bezprostředně ze summitu NATO v Bru-
selu, není jen návštěvou České republiky. Je zároveň návštěvou střední Evropy
a já ji chápu jako důkaz toho, že Spojené státy americké i NATO si dobře uvě-
domují velký význam stability, bezpečnosti a míru v našem regionu pro mír v celé
Evropě i pro bezpečnost Spojených států. Skutečně: dějiny nás dostatečně poučují
o tom, že nevšímavost k tomuto prostoru se nikdy nikomu nevyplatila, že neklid
zde vždy nutně přerůstal v neklid celoevropský, že naše ztráta svobody měla své
neblahé důsledky pro všechny, že nezájem o náš osud či snaha nás obětovat
iluzornímu míru vedly nakonec vždy k obecným katastrofám. Věřím, že Západ
si toto dobře uvědomuje a že jeho snaha otevřít své politické a bezpečnostní struk-
tury národům střední Evropy vychází nejen z respektu k jejich vůli a zájmům,
ale i z jeho vlastní vůle a zájmu. Důkazem toho mi je i toto naše setkání.

Dovolte mi nyní několik poznámek o postoji České republiky k hlavním téma-
tům, kterým je toto setkání věnováno.

1) Naše země se cítí být legitimní součástí západní euroamerické civilizace
a sdílí všechny její základní hodnoty. Necítí se být někým, kdo hledá svůj nový
domov. My svůj domov máme a po tisíciletí jsme aktivně jeho duchovní i politické
hodnoty spoluvytvářeli. Usilujeme-li dnes o to stát se řádným členem Severoatlan-
tické aliance, pak tak činíme především proto, že se hlásíme k týmž civilizačním
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hodnotám, které ona chrání, a že se chceme na jejich ochraně podílet. Nejde tedy
jen o to, že – jako malý stát na exponovaném místě – hledáme své spojence,
bezpečnostní vazby a záruky, ale i o to, že se hlásíme ke svému dílu spoluod-
povědnosti za osud svobody a demokracie na našem kontinentě, tedy k té odpo-
vědnosti, na které je založena i Severoatlantická aliance.

2) Česká republika vítá projekt Partnerství pro mír jako dobré východisko na cestě
Severoatlantické aliance k nalezení její nové identity a role v nových podmínkách.
Víme, že západní civilizace je společenství z principu otevřené, a proto považujeme
za logické a správné, že se aliance touto formou aktivně otevírá všem evropským
zemím a přejímá tím roli skutečného stabilizačního jádra evropské bezpečnosti. Záro-
veň na tomto projektu oceňujeme, že umožňuje individuální přístup k různým
zemím. Vše podle našeho názoru záleží na tom, jakou konkrétní podobu a jaký obsah
v případě různých zemí tento projekt získá. Česká republika chce udělat vše pro to,
aby vztah mezi ní a aliancí, založený na tomto projektu, byl co nejpevnější, aby u-
možňoval její rychlé přibližování alianci a aby posléze vyústil v plné členství. Part-
nerství pro mír tedy nechápeme jako náhražku za plné členství nebo vrchol naší
snahy o spolupráci, ale naopak jako její začátek a první krok na cestě do aliance.

3) Česká republika si dobře uvědomuje, že není možné ani žádoucí izolovat
Rusko a že mezi aliancí a Ruskem jakožto velkou euroasijskou nukleární mocností
musí být co nejlepší vztahy. To je v zájmu celého světa. My sami o dobré vztahy
s Ruskem, Ukrajinou a dalšími zeměmi SNS systematicky usilujeme. Cesta ruské
společnosti k demokracii a tržně založené prosperitě bude ovšem bolestná, složitá
a dlouhá a možnost pozitivně ovlivňovat vnitřní vývoj v Rusku zvenčí je jen ome-
zená. Úkolem této doby je proto nalézt takový vztah mezi aliancí a Ruskem, který
by odpovídal všem specifickým okolnostem ruského postavení i možného vývoje.
Projekt Partnerství pro mír může být východiskem i tohoto zvláštního vztahu.
Neměl by být zábranou rozšiřování NATO, ale spíš jeho přirozeným pozadím. Roz-
šiřování aliance není přece přibližováním nepřítele k ruským hranicím, ale naopak
přibližováním partnera a pásma stability a demokracie, tedy procesem,
který je i v bytostném zájmu Ruska samého. Proto ty ruské hlasy, které by chtěly
tomuto rozšiřování bránit, které je interpretují jako ohrožení, anebo které dokonce
volají po jakési obnově sféry ruského vlivu ve střední Evropě, rozhodně odmítáme.
Jsme nezávislý stát a o své příslušnosti a orientaci rozhodujeme sami.

4) I když bude pochopitelně záležet především na každé z našich zemí, s jakou
energií a rychlostí bude vdechovat projektu Partnerství pro mír obsah odpoví-
dající jejím zájmům a možnostem, považujeme za důležité pěstovat dobré vztahy
mezi sebou navzájem, spolupracovat všude, kde to je pro všechny výhodné
a v jejich společném zájmu, a tím udržovat dobré regionální klima. Dobré vztahy
se sousedy jsou v bytostném zájmu každé z našich zemí i v bytostném zájmu
Evropy jako celku.
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Vážení přítomní, jak jsme se shodli v hovorech s představiteli středoevropských
zemí, které se účastní tohoto setkání, mají naše země ve věcech, o nichž jsem právě
mluvil, velmi příbuzné názory. To je zajisté potěšující okolnost, která se obrací
ve prospěch nás všech.

Česká republika je připravena přijmout nabídku Severoatlantické aliance na-
zvanou Partnerství pro mír a zahájit ihned jednání o její konkrétní náplni. Jsme plně
připraveni jednat o příslušných protokolech a nabídnout spolupráci ve všech oblas-
tech, kde projekt spolupráci předvídá či navrhuje.

Páni prezidenti, vážení přítomní, dovolte mi, abych na závěr vyslovil své pevné
přesvědčení, že toto naše pražské setkání bude úspěšné, že se stane důležitým mez-
níkem na cestě k nové demokratické a vskutku mírové Evropě, spojené pevnou
a přirozenou vazbou se svým nejpřirozenějším civilizačním partnerem, kterým je
severoamerický kontinent, a že významně přispěje k tvorbě vskutku spravedlivého
politického a bezpečnostního uspořádání na celé severní polokouli. Svého času
vstoupilo do dějinného povědomí město Jalta jako symbol rozdělení Evropy.
Byl bych šťasten, kdyby dnes do tohoto povědomí vstoupilo město Praha jako sym-
bol evropského spojenectví.

Děkuji vám za pozornost.
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Spoluodpovědnost Západu
Článek pro časopis Foreign Affairs

březen /duben 1994

Čtyři roky po pádu komunismu lze bez velké nadsázky říct, že tato světodějná udá-
lost přivedla demokratický Západ do pořádných rozpaků. Kdoví, zda leckterého
západního politika v skrytu duše dokonce občas nenapadne, že podporovat (byť
hlavně jen verbálně a morálně) sebeosvobozovací snahy v sovětském bloku byla
přeci jen chyba a že by možná bývalo lepší, kdyby Západ výrazněji podporoval
další existenci komunismu. Vždyť svět byl dříve tak jednoduchý: byl tu jediný
globální, z jediného centra řízený a víceméně srozumitelný protivník, kterému šlo
v posledních letech (nepočítáme-li některé předvídatelné výjimky) vlastně o jedi-
né: o zachování statu quo. Jeho existence přitom stmelovala i Západ, který se tváří
v tvář tomuto svému globálnímu a jasně definovanému ohrožení mohl nakonec
vždycky nějak dohodnout na společném postupu. To všechno s pádem komunismu
pominulo a svět se stal najednou neobyčejně složitý a těžko srozumitelný. Starý
pořádek se zhroutil, ale nový ještě nikdo nevytvořil. A „postkomunistický svět“ při-
tom zaplavuje Západ novými a novými překvapeními: dosud neznámé národy se
probouzejí k životu a chtějí vlastní státy, zcela nepravděpodobní a bůhví odkud se
vzavší lidé vítězí ve volbách, ba není jasno, zda týmž lidem, kteří se před čtyřmi
lety tak překvapivě probrali z mrákot a svrhli komunismus, se po tomto systému
dnes vlastně nestýská.

Bezděčnou nostalgii Západu po starém pořádku lze dokonce tu a tam tušit i z tak
vnějších věcí, jako je způsob označování našich zemí. Jsme a zřejmě ještě dlouho
budeme – od České republiky až po Kazachstán – zeměmi „postkomunistickými“
a „bývalými členy bývalé Varšavské smlouvy“. Ty pojmy jsem svého času také
užíval, ale přiznám se, že jsem na ně stále alergičtější: komunismu jsme se přece
tak obtížně nezbavovali proto, aby nám – byť s předponou – zůstával navěky přišit
na kabátě, a Varšavskou smlouvu jsme přece tak obtížně nelikvidovali proto,
aby na nás navěky lpělo stigma našeho někdejšího členství v ní! (Nedávno jsem –
poněkud nediplomaticky – upozornil na to, že my USA také nenazýváme „bývalou
anglickou kolonií“.) Tyto pojmy prozrazují potřebu mít nás všechny nějak zařazeny
a zároveň nedostatek schopnosti nalézt k tomu jiný klíč než ten, který je už znám z
minulosti. Skutečně: když tak někdy pozoruji rozpaky a překvapení, s nimiž různí
západní státníci poslouchají nejrozmanitější geopolitické a historické úvahy
rozmanitých představitelů naší části Evropy, je mi jich trochu líto: Polák mluví
stále o dělení Polska mezi Německem a Ruskem, málem jako by mělo zítra zase
začít, Maďar mluví o Trianonské smlouvě jako o historické křivdě na jeho národu
a o tom, že ohromná část Maďarů vinou této smlouvy nežije v Maďarsku, Čech
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mluví o nepřetržité řadě zrad Západu na jeho nebohé zemi a Slovák mluví o tom,
jakou historickou křivdou bylo, že si nikdo nevšiml, že Slováci jsou národ. V tako-
vou chvíli si říkám: oč snadněji se asi západním politikům žilo, když proti nim stála
jakási homogenní sovětská masa a oni se nemuseli zabývat rozlišováním jedněch
od druhých!

Chápu dobře rozpaky, s nimiž Západ sleduje podivné (pro něj) starosti nej-
různějších „postkomunistických“ zemí, a chápu dobře rovněž všechny skutečné
(byť mnohdy i nevyslovované) důvody, které ho vedou k zdrženlivosti v jeho
chování k nim. Přesto mám intenzivní pocit, že tato zdrženlivost je velmi nepro-
zřetelná a že se může stát časem dokonce dost nebezpečná. Neprozrazuje totiž
jen střízlivou uvážlivost, jak by se mohlo zdát, ale i neschopnost porozumět pod-
statě nové situace, jakož i nedostatek fantazie a odvahy při hledání nových řešení,
která by této situaci odpovídala. Nebude-li však Západ schopen se rychle a aktivně
podílet – spolu se všemi dalšími demokratickými silami ve světě – na společné tvor-
bě nového pořádku evropských a euroasijských věcí, na lepším pořádku, než byl ten
bipolární, pak se může stát, že ho začne vytvářet někdo úplně jiný a že pořádek,
který vytvoří, bude možná ještě horší, než byl ten předchozí. Nemyslím ani tak
na nějakého nového Stalina, spíš mám na mysli „pořádek“, který by mohl vznikat
z násilného střetání mnoha rozmanitých a nevyzpytatelných sil, které dnešní dez-
organizovaný stav může probudit k životu nejen na Východě, ale i na Západě. 

Taková alternativa by nevyhnutelně vedla k novým konfliktům a novému
utrpení, asi daleko větším, než byly ty předchozí. Ale nejen to: mohla by nakonec
ukázat, že demokratický Západ ztratil schopnost reálně střežit a pěstovat hodnoty,
k nimž se sám vytrvale hlásí, které se zavazuje hlídat a v jejichž zájmu vybudoval
všechny své zbrojní arzenály. Takový stav by tudíž zdaleka nebyl jen krizí Výcho-
du, ale byl by i krizí Západu, krizí demokracie, krizí samotné euroamerické civili-
zace. Varovným příkladem nám tu budiž dění v bývalé Jugoslávii: to není přece jen
krize Balkánu! Neschopnost Evropy i USA účinně zasáhnout na obranu základních
civilizačních hodnot, tak drasticky ničených (navíc v prostoru, který byl vždycky
integrální součástí Evropy jako politické reality), vypovídá přece cosi i o demo-
kratickém světě! 

Voláme-li z našich zemí po novém pořádku, apelujeme-li na Západ, aby se před
námi neuzavíral, a dožadujeme-li se radikální reflexe nové situace, pak – tvrdím –
nikoli pouze proto, že nám jde o vlastní bezpečnost a stabilitu, nikoli pouze proto,
že cítíme, že tu jde i o bezpečnost Západu samého, ale z důvodu ještě hlubšího:
máme starost o osud hodnot a principů, které komunismus popíral a v jejichž jménu
jsme mu odporovali a posléze ho setřásli.

Uznávám, že toto poněkud odvážné tvrzení vyžaduje vysvětlení.
Nuže: mnohaletý život v komunismu nám přinesl některé zkušenosti, které ne-

komunistický Západ (ke svému štěstí) nemusel podstoupit. Pochopili jsme napří-
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klad (nebo aspoň někteří z nás, abych byl přesný), že skutečnými hodnotami jsou
jen ty, pro něž je člověk schopen v případě nutnosti i leccos obětovat. (Český filo-
zof Jan Patočka se v závěru svého života právě tomuto tématu nemálo věnoval.)
Tradiční hodnoty západní civilizace, jako je demokracie, respekt k lidským právům
a k řádu přírody, svoboda jedince a nedotknutelnost jeho vlastnictví, pocit spolu-
odpovědnosti za svět (to znamená vědomí, že je-li někde ohrožována svoboda, je
ohrožována všude) – to všechno se nám stávalo hodnotami mravně, a tudíž i metafy-
zicky zaručovanými. Komunisté nás bezděky naučili chápat pravdu světa nikoli jako
pouhou informaci o něm, ale jako postoj, jako závazek, jako mravní příkaz.

Mám dojem, že právě toto vědomí dnešnímu Západu, tomu „nepostkomunis-
tickému“ (ale stále zřetelněji bohužel i tomu „postkomunistickému“) povážlivě
chybí. K demokracii, lidským právům, řádu přírody, odpovědnosti za svět se po-
chopitelně dál a dál všichni hlásíme. Ale jakoby jen do té míry, do jaké to nevy-
žaduje žádnou oběť. Tím nemyslím samozřejmě jen oběť v podobě padlých vojáků.
Takové oběti Západ jako celek dával a stále ještě dává (byť jednou možná smyslu-
plněji, jindy méně smysluplně). Myslím tím oběť v nenápadnějším, ale nekonečně
širším smyslu. Totiž oběť jako schopnost slevit něco v zájmu obecném ze své honby
za zájmem vlastním. Pragmatismus politiků, kteří chtějí vyhrát i v příštích volbách,
a nejvyšší autoritou jsou pro ně tudíž vůle a nálada poněkud rozmazlené spotřebi-
telské společnosti, znemožňuje těmto lidem ze samé své podstaty vnímat mravní,
metafyzický a tragický rozměr vlastního programu. Kde jsou příčiny této rozmaz-
lenosti západního světa? Je jich asi mnoho, od těch zcela nahodile politických až
po takříkajíc „filozofické“. Jako příklad oné „nahodile politické“ bych uvedl jeden
klamavý pocit, který se zřejmě šíří v USA. Dík tomu, že pád komunismu byl mno-
hými interpretován jako americké vítězství ve studené válce, vznikl dojem, že je-li
po vítězné válce, znamená to, že skončily starosti. Jenomže starosti nikdy nekončí.
Vyhrál-li Západ ve studené válce, pak dnes stojí před úkolem snad ještě těžším,
totiž vyhrát i mír. Ale jsou tu, jak jsem už řekl, i příčiny nepoměrně hlubší. Hos-
podářský rozvoj euroamerické civilizace, založené na rozvoji vědeckotechnického
poznání, zvolna přestrukturoval samu hodnotovou stupnici člověka,
v jehož počínání je respekt k metafyzickému horizontu jeho bytí stále zřetelněji
vytěsňován novým božstvem: ideálem stále rostoucí výroby a spotřeby.

Odtud všechen ten protekcionismus, ten strach z levného východního zboží,
ten strach z jakéhokoli důraznějšího angažmá tam, kde se bezprostředně nevyplatí,
odtud ta opatrnost, ten nedostatek fantazie a odvahy, odtud ta láska ke statu quo,
která mnohé nakonec vede k tomu, aby tu část Evropy a světa, která se osvobodila
od komunismu ve jménu demokracie, nazývali – nelze-li už říct „současnými“
– aspoň „bývalými členy bývalé Varšavské smlouvy“, „bývalými členy RVHP“,
„nezralými a nestabilními demokraciemi“, a aby se pokud možno zabetonovávali
v tom světě, na který si už zvykli. Liberální tržní ekonomika ano, ale jen pro nás.
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Bezpečnost ano, ale jen pro nás. Národní zájmy ano, ale jen ty naše. Ne, nemluví
ze mne uraženost či zhrzená láska – o nezralosti české demokracie vím, s prominutím,
víc než kdokoli ze Západu. Líčím prostě svá obecná pozorování, nic víc. Západní
způsob ručení za západní hodnoty se mi zkrátka zdá být povážlivě ochladlý. Lze se
za této situace divit, že v nejedné „postkomunistické“ zemi vítězí ve volbách „postko-
munisté“? Vždyť to může být i zásluhou „nepostkomunistického“ Západu, který dělá
tolik pro to, aby „postkomunistický Západ“ či přímo „Východ“ byl zklamán atmosfé-
rou světa, k němuž se tolik v době odporu proti komunismu upínal!

Aby mi bylo dobře rozuměno: nemyslím si vůbec, že hlavním úkolem demo-
kratického Západu je vyřešit všechny problémy „postkomunistického světa“. Naše
země (ať už ty, které se hlásí a evidentně patří k západnímu civilizačnímu okruhu,
anebo ty, které patří k civilizačnímu okruhu „středoasijskému“ či jakémukoliv jiné-
mu) si musí své nesmírné problémy řešit především samy. „Nepostkomunistický
Západ“ by však k tomu neměl rozhodně přihlížet jako pouhý návštěvník zoologické
zahrady či divák filmového hororu, který je zvědav, jak to dopadne, ale měl by tyto
procesy vnímat přinejmenším jako něco, co se ho bytostně týká, co rozhoduje i o
jeho osudu, co ho zavazuje k aktivnímu angažmá a vyzývá k nejedné oběti v zájmu
snesitelné budoucnosti nás všech.

Tvorba nového pořádku může mít desítky variant, je věcí vývoje a předpokládá
hluboké porozumění a velké rozlišovací schopnosti. S kategorií „bývalých členů
bývalé Varšavské smlouvy“ dnes už nikdo nikam nedojde, spíš jejím uplatněním
napáchá jen další škody. Například úplně jinou povahu a úplně jiný obsah musí
mít – mluvíme-li o bezpečnostních vazbách – projekt Partnerství pro mír v případě
různých středoasijských republik, které jsou dnes členy Společenství nezávislých
států, a úplně jinou povahu a obsah musí mít v případě takových zemí, jako je Pol-
sko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko či Slovinsko, které celou svou historií,
duchovními tradicemi, kulturou, atmosférou i geopolitickým postavením patří
ke klasickému evropskému Západu a jejichž jakékoli oddělování od něj by bylo
pro celou Evropu sebevražedné (což pochopí i středoškolsky vzdělaný znalec
evropské historie). Projekt Partnerství pro mír nekritizuji, považuji ho naopak
za velmi rozumné východisko (vyčítám-li mu něco, pak jen to, že nevznikl před
dvěma nebo třemi lety). Tvrdím pouze, že všechno teď bude záležet na způsobu
jeho naplňování; to bude teprve skutečný test Západu. Konkrétně: představuji si,
že v případě středoevropských zemí (a později i dalších evropských zemí) by
měl jasně a rychle mířit k plnému členství. NATO by tím postupně přerůstalo
v bezpečnostní strukturu vskutku celoevropskou. Toto rozšiřování by však mělo
probíhat na pozadí jasně definovaného a opravdu kooperativního vztahu s Ruskem
(respektive SNS) jako velkou euroasijskou nukleární mocností, která je po všech
stránkách v radikálně jiném postavení než malé středoevropské země. Východiskem
tohoto specifického vztahu by ovšem mohl být také projekt Partnerství pro mír.
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V tomto okamžiku mi však nejde ani tak o konkrétní projekty nové architektury
atlanticko-evropsko-asijských vztahů, ale o něco jiného: o samotnou vůli „nepost-
komunistického Západu“ takové projekty spolutvořit, o jeho ochotu naslouchat
varovným hlasům, které z našich končin zaznívají, o to, aby vůbec pochopil,
že velký úkol sebeobrany proti komunistickému nebezpečí byl dnes vystřídán
úkolem ještě podstatně těžším: odvážně převzít v zájmu svém i všeobecném svou
spoluodpovědnost za nové uspořádání věcí na celé severní polokouli. 

Kdybych měl stručně a zjednodušeně svá tvrzení shrnout: zdá se mi, že na tak-
zvaném Východě se dnes rozhoduje o osudu takzvaného Západu. Zdá se mi,
že nenalezne-li Západ klíč k nám, kteří jsme byli od něj násilně odříznuti (bez jeho
valného odporu), anebo k těm, kteří se kdesi daleko rovněž vymanili z komunis-
tického panství, ztratí tím nakonec klíč i sám k sobě. Bude-li například bezradně
přihlížet k „východnímu“ či balkánskému nacionalismu, dá zelenou svému vlast-
nímu potenciálnímu nacionalismu, s nímž se tak velkoryse dokázal vyrovnávat
v éře ohrožení komunismem. Bude-li zavírat oči před postkomunistickou eko-
logickou katastrofou, přivodí si dříve či později ekologickou katastrofu vlastní
a posléze i globální. Nepoučí-li se z naší zkušenosti, kam až vede pýcha člověka,
vymýšlejícího racionální utopie o pozemském ráji, a bude-li setrvávat na svém
antropocentristickém pojetí zeměkoule, doplatí na to sám a doplatí na to celá země-
koule. Zůstane-li pro něj jeho konzumní blahobyt důležitější než všechny záruky
tohoto blahobytu, záhy ho sám ztratí.

Víc než kdy dosud v dějinách lidstva je dnes všechno navzájem propojeno.
Proto hodnoty a perspektivy dnešní civilizace jsou podrobovány velké zkoušce
všude. Dík tomu se o budoucnosti USA či Evropské unie rozhoduje v trpícím Sara-
jevu či Mostaru, v ničených brazilských pralesích, v bídě Bangladéše či Somálska.
Teoreticky to dnes ví téměř každý. Ale jak se to promítá do praktické politiky?
Do praktické politiky nás všech? 

Dnešní člověk už ví, že ho může zachránit jen nový typ globální odpovědnosti.
Chybí mu jen maličkost: tuto odpovědnost vskutku mít.
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Neumím si představit, že by Rusko chtělo být členem aliance, neumím si představit,
že by část ruských vojsk podléhala spojenému velení NATO. Ostatně Rusko je součástí
jiné bezpečnostní struktury. Společenství nezávislých států je také bezpečnostní strukturou.
Jsou to tedy dva kolosy, mezi nimiž musí ale být dobré vztahy.“

Rozhovor pro Českou televizi
květen 1994

Myslím, že nebezpečí jakési nové „Jalty“ by hrozilo v okamžiku, kdyby Západ přistoupil
na ideu, že určité země patří do zájmové sféry Ruska, a nemohou být tudíž přijaty
do Severoatlantické aliance.

Rozhovor pro německý týdeník Der Spiegel
únor 1995

My do NATO nechceme proto, že se bojíme Ruska, ale proto, že v něm vidíme jedinou fun-
gující evropskou bezpečnostní strukturu, která je založena na týchž civilizačních hodnotách,
které sdílíme i my. To vůbec neznamená, že nechceme přátelské vztahy s Ruskem nebo že to
je výraz našeho strachu z Ruska. Pokud ruští politikové chápou eventuální
rozšiřování NATO na východ jako přibližování nepřítele, pak tím jen prozrazují svou poplat-
nost myšlenkovým stereotypům komunistické éry. Naopak přibližování NATO k Rusku zna-
mená přibližování pásma stability, a to by mělo být v bytostném zájmu Ruska samého.

Rozhovor pro ruský deník Nezavisimaja gazeta
únor 1995
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Konference SHAPEX
Mons 27. dubna 1995

Pane generále Joulwane,
vážení hosté,

před několika lety, krátce poté, kdy jsem byl zvolen prezidentem svobodného Česko-
slovenska, měl jsem tu čest, že jsem mohl jako první představitel státu, který se zba-
vil komunismu, promluvit před Severoatlantickou radou v bruselském sídle NATO.
Brzy na to mne potkal zvláštní a pro mne téměř neuvěřitelný úkol: na pražském po-
sledním zasedání nejvyšších představitelů Varšavské smlouvy jsem oznamoval světu,
že tento pakt byl právě zrušen. Dnes jsem prvním politikem ze země, která není čle-
nem NATO, který má tu čest promluvit na vašem shromáždění. Děkuji vám za vaše
pozvání. Příležitost podělit se tu s vámi o své myšlenky je pro mne osobně dalším
článkem v pozoruhodném řetězu událostí, které mi osud přisoudil prožívat. 

Když padla železná opona a začalo se hroutit bipolární rozdělení Evropy i světa,
domníval jsem se – ovlivněn nepochybně radostnou atmosférou té doby – že Seve-
roatlantická aliance, jako nejvýznamnější bezpečnostní organizace hájící hodnoty
euroatlantického Západu, přeroste rychle ve strukturu celoevropskou, a stane se
tak jedním ze stavebních kamenů tvorby integrující se Evropy. Pád železné opony
– jak se to tehdy jevilo – dával šanci, že se Evropa jako celek začne poprvé orga-
nizovat na principu rovnoprávné spolupráce všech, že všichni převezmou společně
a nedílně odpovědnost za její demokratickou existenci a že se stane konečně kon-
tinentem, který nevyváží do světa konflikty a války, ale který naopak vyzařuje
do světa ducha míru.

Záhy jsem ovšem poznal, oč je život složitější, než se v těch euforických dobách
zdálo, a oč těžší a zdlouhavější bude cesta k onomu cíli, který se mi tehdy zdál
být téměř na dosah ruky. Aby bylo jasné: nejsem touto zkušeností vůbec zklamán,
jsem prostě jen poučenější. Nejsem a nemohu být zklamán z jednoho prostého
důvodu: vím velmi dobře, že život nás vždy znovu něčím překvapuje, že nikdy
není takový, jaký bychom si přáli, aby byl, že jeho nevyzpytatelnost a dramatický
běh patří k samé jeho podstatě a že i to, co nás v něm znovu a znovu nepříjemně
překvapuje a trápí, patří k němu. Toto vědomí nás přirozeně nemůže vyvazovat
z povinnosti znovu a znovu, na pozadí reflexe jeho dramatického běhu, usilovat
o to, aby byl lepší.

Ano, je tomu tak: pádem železné opony neskončily dějiny, neskončilo lidské
utrpení, neskončily konflikty, nezačal žádný pozemský ráj. Skončila pouze jedna
historická éra. A úkolem naší generace je budovat vytrvale a trpělivě na jejích
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troskách základy éry nové, budovat je podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,
budovat je s odvahou, k níž taková historická chvíle vyzývá.

Do jakého světa dnes tedy vlastně vstupujeme? Jaké nové světové uspořádání
se rodí? Jakým směrem se má naše úsilí ubírat?

Vše nasvědčuje tomu, že jsme na prahu éry, která by se dala nazvat érou je-
diné globální civilizace. Tato civilizace ovšem může přežít jen za jednoho 
předpokladu: že pochopí sebe samu jako civilizaci multikulturní a multipolární
a že založí svou existenci na principu rovnoprávné kooperace všech civili-
začních okruhů, kultur, regionů a kontinentů, které obepíná. To znamená,
že musí hledat takové způsoby soužití, které odpovídají všemu dobrému, k čemu
civilizační vývoj dospěl, korespondují se vším dobrým, co je v kořenech kultur,
jež ji tvoří, a které jsou tudíž sdíleny všemi, a nikoli pouze vnucovány jedněmi
druhým. Říkám to velmi stručně, a tudíž zjednodušeně, ale snad mi rozumíte:
jedinou záchranu této civilizace vidím v novém typu univerzalismu. Snad by
se dal tento univerzalismus metaforicky nazvat ekumenickým. To znamená,
že všem musí být umožněno, aby byli sami sebou, zachovali si svou nezaměni-
telnou identitu, ale aby zároveň byli schopni žít vedle sebe a spolu dík tomu, 
že sdílejí určité minimum společných a univerzálních hodnot, které si neosvoju-
jí z donucení, ale s nimiž se vskutku vnitřně identifikují, protože jsou ve své pra-
podstatě všem vlastní.

Přirozeným projevem této nové éry je vznik a rozvoj různých více či méně
integrovaných seskupení států, které si jsou geograficky, civilizačně, kulturně,
historicky, politicky i hospodářsky blízké. Tyto struktury, domnívám se, by mohly
v budoucnosti pomoci plnit přesně ty úkoly, které multipolární a multikulturní
povaha této civilizace před nás klade: za prvé by mohly garantovat a kultivovat své-
bytnost různých oblastí světa, odlišující je od oblastí jiných, za druhé posloužit jako
nástroj mírové vnitřní kooperace těchto oblastí a za třetí usnadnit a posílit ko-
operaci těchto oblastí a jejich součástí s oblastmi jinými.

Evropa vyvážela v průběhu posledních staletí do světa mnoho dobrého i mno-
ho špatného. Dnes stojí, zdá se mi, na osudovém rozcestí, kdy se musí rozhodnout,
jakou roli bude v nadcházejících desítiletích a staletích ve světě hrát. Možností
má mnoho. Domnívám se, že jednou z nejlepších, která se jí nabízí a kterou by
měla naplnit, je role vskutku příkladného integrovaného celku, který nemá žádné
expanzionistické ambice, a nikoho tedy neohrožuje, který však dovede bránit
sebe sama proti eventuálnímu ohrožení, který dokáže mírově řešit své nejrůznější
vlastní vnitřní problémy, aniž by přitom slevoval z hodnot, k nimž se hlásí, a který
se snaží co nejlépe spolupracovat se všemi jinými oblastmi světa, mezi nimiž bude
asi natrvalo hrát nejvýznamnější roli severoamerický kontinent, s nímž pojí Evropu
nejtěsnější civilizační vazba.
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Jakou roli v takovéto vizi budoucí Evropy může hrát Severoatlantická aliance?
Co by měla dělat, aby byla na úrovni historických úkolů, před nimiž dnes stojíme?

Zajisté už všichni tušíte, co teď řeknu: že jejím nejdůležitějším úkolem je odváž-
ně se rozšiřovat o nové evropské demokracie. Omlouvám se, ale zklamu vaše oče-
kávání: domnívám se, že rozšiřování aliance, které samozřejmě chápu nejen jako
vitální zájem našich zemí, ale především jako vitální zájem aliance samé
a vůbec Evropy jako takové, by mělo předcházet něco ještě důležitějšího: totiž nová
formulace jejího vlastního smyslu, poslání a identity. Rozšiřování NATO by mělo
být přirozeným důsledkem jeho nové sebedefinice, protože jen tak může mít smysl.
Kdyby bylo NATO rozšiřováno jen mechanicky – na způsob klubu, který přijímá
nové členy – nebo jen ze zdvořilosti k těm, kteří zrušili Varšavský pakt
a pak se ocitli v bezpečnostním vakuu, moc dobrého by to asi nepřineslo. Rozšířené
NATO bude totiž jiné než NATO nerozšířené, a to je třeba napřed vědět a počítat
s tím v jeho nové sebedefinici. Jinak řečeno: NATO rozšířené fyzicky, ale neroz-
šířené mentálně a koncepčně by nemohlo, obávám se, příliš dobře fungovat.

NATO vzniklo kdysi především jako obranný svazek Západu před komunistickou
hrozbou. Je tedy dítětem bipolárního rozdělení světa. Hrozba komunistického světa
pominula, zhroutil se bipolární svět, Evropa už není uměle přeťata železnou oponou. 

Jaké nové poslání by tedy mělo NATO mít? Dovolte mi několik poznámek
na toto téma:

1) NATO by mělo znovu a jasně deklarovat a do celé své strategie promítnout
fakt, že je především nástrojem obrany euroamerického politického a kulturního
prostoru a jeho hodnot proti jakémukoliv možnému ohrožení, ať už by přicházelo
odkudkoli. Univerzalismus chráněných hodnot by ho měl přitom zavazovat k tomu,
aby žádnou zemi, která v euroamerickém prostoru tyto hodnoty prokazatelně sdílí
a chce se podílet na jejich obraně, předem neodmítalo, ať už z jakýchkoli důvodů.
Takové počínání by totiž popíralo samu univerzální povahu hájených hodnot a pro-
měnilo by NATO postupně jen v sentimentální vzpomínku na doby dávno minulé,
v jakýsi spolek přátel z mládí či veteránů studené války. Skutečnou evropskou bez-
pečnostní rovnováhu by mezitím začali budovat jiní a na vlastní pěst, včetně ně-
kterých členských zemí NATO. A byli bychom opět tam, kde máme šanci už nikdy
nebýt: totiž v poměrech, kdy si mocní mezi sebou rozdělují sféry vlivu a domlou-
vají se na tom, jaký pořádek které části Evropy vnutí. Jak tato praxe obvykle končí,
víme všichni: konfliktem. Čili NATO by mělo jasně říct, že už není paktem někte-
rých států proti jejich víceméně zřejmému nepříteli, ale že se chce stát jedním
z garantů bezpečného života euroamerické demokracie jako takové.

2) Takto pojaté NATO by mělo být schopno za určitých velmi přesně defino-
vaných podmínek zasáhnout na obranu euroamerického politického prostoru a jeho
hodnot i za svými vlastními hranicemi. A pokud bylo původně budováno tak,
aby mohlo čelit globálnímu útoku předvídatelného nepřítele, pak z jeho nové sebe-
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definice by mělo logicky vyplynout, že se bude daleko víc orientovat na svou
schopnost účinně čelit i těžko předvídatelným dílčím hrozbám prostoru, jehož bez-
pečnost, svobodu a stabilitu se cítí povinno chránit. 

3) Nově sebepochopené NATO by také nesmělo chodit kolem Ruska jako kolem
horké kaše, ale muselo by jasně říct, že jde o mocnost, s níž chce rovnoprávně spo-
lupracovat, kterou tedy nechápe jako svého nepřítele, ale naopak jako zemi, s níž
potřebuje udržovat strategické partnerství, jež může být v případě nutnosti i smluv-
ně stvrzeno. Jako institucionalizovaný prostor dialogu a spolupráce NATO s Rus-
kem, SNS a dalšími zeměmi by pak mohla sloužit i OBSE.

4) Partnerství pro mír by nemělo fungovat ani jako automatický předstupeň
plného členství, ani na druhé straně jako náhražka za ně, ale jako radiační pole,
které NATO kolem sebe vytváří a jehož prostřednictvím posiluje celoevropský mír,
tento svůj základní cíl.

Možná to bude znít tvrdě, ale přiznám se vám ke svému pocitu, že neodváží-li
se NATO brzy a jasně redefinovat své poslání a v duchu této své nové definice se
rozšiřovat, může ztratit během několika let svůj smysl. Tím by ovšem promarnilo
historickou šanci, která před ním stojí: stát se postupně hlavním garantem bezpeč-
nosti, míru a demokratického vývoje v Evropě.

A nyní tedy už k tématu, o němž jste asi předpokládali, že jím začnu, totiž k samotné
otázce rozšiřování.

Nové evropské demokracie, zrodivší se na troskách komunistického světa,
usilují o členství v Evropské unii. Některé mají šanci stát se jejími členy dříve,
jiné později, pro všechny to však bude cesta dlouhá a namáhavá. Padesátileté zpož-
dění se nedohání snadno. Nicméně cesta těchto zemí do Evropské unie, tohoto
základu sjednocující se Evropy, je evidentně v zájmu celoevropském. Na evropské
rozdělení, ať už jakékoli, vždy v historii doplatila nakonec Evropa celá, její sjed-
nocování je tedy v bytostném zájmu všech evropských zemí.

Cesta do Evropské unie však nemá žádnou zkratku.
O to důležitější je, začne-li se brzy rozšiřovat NATO a nebude-li členství v něm

vázáno na členství v Unii. Rozšíření NATO o nové demokracie posílí v těchto
zemích pocit jistoty, bezpečnosti, příslušnosti k Evropě, odstraní pocit, že Západ
zná pro nás jen hezká slova, a skutečných skutků se bojí, nebo pocit, že jsme na-
vždy odsouzeni do role demokracií méněcenných, které nemají právo být naplno
včleněny mezi ty plnohodnotné. Jsem si jist, že členství v NATO by posílilo
v nových demokraciích politickou stabilitu, oslabilo přirozenou nervozitu obyva-
telstva, oslabilo hlas demagogů, populistů a nacionalistů, a tím vším vytvořilo
dobré podmínky k postupnému přibližování k Evropské unii a ke klidné práci
na všem, co musíme udělat, abychom se členy Unie skutečně mohli stát. Zdá se mi
prostě, že rozšíření NATO, provedené na pozadí jeho nové sebedefinice a na pozadí
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jeho strategického partnerství s Ruskem, by mohlo být prvním vskutku vý-
znamným krokem k mírové, sjednocující se a vskutku bezpečné Evropě. Dlouhé
váhání může vést naopak k nestabilitě a k růstu nacionalismu, jehož nejosvědče-
nějším psychologickým zdrojem je vždycky pocit zhrzenosti či nedostatečného
ocenění, prostě pocit, že svět nás nebere vážně nebo že nás nechce. Kdyby takový
vývoj, nedejbůh, nastal, pak by to dříve nebo později nutně rozkymácelo poměry
v celé Evropě. Příklad konfliktů v bývalé Jugoslávii je snad dost velkým varováním
pro všechny, kdo si myslí, že jsou evropské děje, které se netýkají celé Evropy. Je-li
ohniskem či symbolem jugoslávské tragédie právě město Sarajevo, pak si neumím
představit nápadnější způsob dějinného varování, kterého se tu Evropě dostává.
Jinými slovy: bylo by velmi krátkozraké, kdyby NATO čekalo s přijímáním nových
členů na dobu, až bude celá Evropa dokonale stabilní. Takové doby by se totiž
nemuselo vůbec dočkat a za své čekání by mohlo posléze samo tvrdě zaplatit. Jak
patrno, vnímám NATO jako instrument k šíření stability, nikoli jako čekatele na ni.
Anebo nesehrálo snad svou významně stabilizační roli NATO už jednou, v prvních
letech své existence, kdy se nemálo zasloužilo o definitivní konec staletých kon-
fliktů mezi západními mocnostmi? Není i tato jeho zkušenost přímou výzvou k
tomu, aby se pokusilo přispět i ke stabilitě celoevropské?

Velmi živé a delikátní jsou otázky, koho přijmout dřív a koho později a koho
nepřijmout vůbec. Jako představitel jedné ze zemí, která o členství usiluje, nemohu
pochopitelně dávat v této věci alianci žádné rady. Omezím se proto na tři obecné
poznámky:

1) Myslím, že každý soudný člověk, znající evropské dějiny i evropskou mapu,
musí pochopit, že začít by se mělo ve střední Evropě, tomto tradičně neuralgickém
místě a testovacím terénu evropské bezpečnosti a prostoru, který je NATO nejbližší
geograficky i povahou své politické kultury.

2) Bude-li ovšem kdokoli přijat dřív než někdo jiný, mělo by být od začátku
jasné, že nejde o akt nedůvěry k těm, kteří přijati ještě nejsou, nebo dokonce o zname-
ní, že se s nimi nepočítá. Kdyby existoval dokonce nějaký dlouhodobý, byť zajisté
jen přibližný harmonogram rozšiřování, vyplývající z určité srozumitelné logiky zahr-
nující i jasně formulované podmínky vstupu, pak by to nepochybně působilo uklid-
ňujícím dojmem na všechny.

3) Někde bude muset rozšiřování končit, NATO se zajisté nemíní proměnit
ani v nové OBSE, ani v OSN. Kde ale končí Evropa? Kde končí prostor euroame-
rické kultury? Těžká otázka, nicméně některé věci by měly být od začátku jasně
řečeny. Především: ať bude NATO končit kdekoli, nebude to znamenat žádnou
novou železnou oponu. Bude to prostě přirozená hranice dvou regionálních a věcně
spolupracujících seskupení, či hranice jednoho seskupení se státem, který v žád-
ném seskupení není. Dále by mělo být řečeno, že u všech zemí, tedy i u těch,
které jsou takříkajíc na pomezí, záleží především na tom, jak se samy rozhodnou
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a politicky vyvinou. Tyto země přece musí samy nejlépe vědět, kam se cítí
patřit, a musí to také umět svou politikou a samotným typem své politické kul-
tury viditelně prokázat. Třetí věc, která se mi zdá být zřejmá, je, že členem NATO
nemůže dost dobře být Rusko. Jde přece o ohromnou euroasijskou mocnost,
jeden z největších států světa, o mocnost do té míry osobitou a vlivnou, že si lze
jen stěží představit, že by se mohla jakkoli smysluplně včlenit do bezpečnostní
struktury, která vznikla na půdě jiných historických tradic a v jiném duchovním
prostoru, a podřídit se jejímu způsobu rozhodování a vůbec práce, respektive
zcela ji neochromit vahou vlastních zájmů a silou svého gravitačního pole. O to
důležitější ovšem je budování vyváženého strategického partnerství mezi NATO
a Ruskem.

Dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi na závěr několik slov o České repu-
blice. Četl jsem kdesi, že česká kotlina, obklopená horami, nemá celkem žádný
vojensko-strategický význam. Na rozdíl od většiny z vás nejsem generálem,
ale pouhým vojínem v záloze. Přesto si dovolím říct, že toto tvrzení mi připadá
velmi podivné, rozpomenu-li se na historii své země. Nejenže téměř žádná vý-
znamnější evropská válka se jí nevyhnula, ale mnohé v ní naopak začínaly či konči-
ly a slavnému Bismarckovi je dokonce přičítán výrok, že kdo je pánem nad Prahou,
ten je pánem nad Evropou. A svým způsobem se nedivím, že jsme měli tak po-
hnutou historii: ležíce v samotném středu Evropy vždycky jsme byli zcela logicky
křižovatkou nejrůznějších duchovních proudů, mocenských zápasů i geopolitic-
kých zájmů, mnohdy i k naší škodě, a nikterak tomu nevadilo, že jsme v kotlině.

Proč se o tom ale zmiňuji: abych vysvětlil, proč je právě česká společnost ne-
obyčejně citlivá na všechny otázky související s evropskou bezpečností a proč je
v ní tak velký konsensus, pokud jde o úmysl včlenit se do aliance. Se systémem
bilaterálních spojeneckých smluv máme své trpké historické zkušenosti a v dobré
paměti našeho národního společenství jsou i různé hry, které byly v minulosti hrány
o náš osud bez naší účasti.

Ale to jen tak na okraj. Nepoměrně důležitější je něco jiného: tisíc let jsme
byli aktivní součástí Evropy, které se dnes říká západní, a podíleli se na tvorbě
jejích hodnot: jsou u nás stejné katedrály, jaké jsou ve Francii, podobná měst-
ská jádra, jaká jsou v Německu, Karlova univerzita v Praze byla ve středověku
jedním z ohnisek tehdejšího evropského duchovního života, reformace u nás
začala dřív než ve velkých západoevropských zemích, první československý
prezident byl všemi Evropany vážený Evropan. Naše vůle vstoupit do NATO
má tedy hlubší příčiny než jen touhu zapustit kořeny své bezpečnosti do vskutku
pevné půdy: chceme se podílet na obraně hodnot, které jsme po staletí spo-
luvytvářeli. Chceme se na nich vskutku podílet, to znamená nést svůj díl účas-
ti na této obraně, nikoli jen doufat, že nás v případě ohrožení někdo ubrání.
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Hlásíme se prostě ke své spoluodpovědnosti za mír v Evropě i ve světě. Nic méně
a nic víc.

Prosím vás, abyste i mé dnešní poznámky, bez ohledu na to, zda s nimi souhla-
síte či nikoliv, chápali jako výraz tohoto pocitu spoluodpovědnosti.

Děkuji vám za pozornost.
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Na základním dokumentu aliance, kterým je Washingtonská smlouva, není třeba nic měnit.
Nedoporučuji nikomu, aby ji přepsal nebo napsal novou. Naopak stačí, aby se k této smlou-
vě NATO vrátilo. Všechno, co doporučuji, již obsahuje. Je to ovšem třeba po tolika letech
znovu deklarovat, protože mezitím se z NATO vinou někdejšího bipolárního rozdělení světa
stalo něco, co v nových podmínkách vyžaduje transformaci. Ta by se měla dít v duchu
Washingtonské smlouvy, nikoli proti ní.

Rozhovor pro deník Mladá fronta Dnes
duben 1995

Váhavost vždy provokuje expanzionismus. Pevný postoj ho omezuje.
Chceme-li pomoci demokratickému vývoji v Rusku, což je v zájmu celosvětovém, potom

nesmíme mhouřit oči nad tím, co v Rusku odporuje demokracii. Nesmíme mhouřit oči
nad válkou v Čečensku, která má přímo genocidní charakter. Nesmíme dávat dnešnímu
ruskému vedení bianco šek v zájmu demokracie. To je nejlepší cesta, jak demokracii ublí-
žit. Je třeba podporovat vše demokratické, podporovat hodnoty víc než konkrétní osoby.

Čím déle bude ve střední Evropě udržováno jakési bezpečnostní vakuum, tím větší poku-
šení pro Rusko bude nenápadně mu vnutit zónu svého vlivu, a tedy vracet se k nějakému roz-
dělení Evropy. To přece není v ničím zájmu a není ani v zájmu demokratického Ruska jít
touto cestou. Já jsem vždy usiloval o to, aby mezi NATO a touto ohromnou euroasijskou
mocností existovaly těsné přátelské vztahy.

Rozhovor pro francouzský deník Le Monde
červen 1995

Já věřím v partnerství mezi aliancí a Ruskem a bez tohoto partnerství není myslitelný
mír ve světě, ale musí to být partnerství dvou identit. Nemůžeme předstírat, že to je iden-
tita jediná.

Rozhovor pro americkou veřejnou televizní stanici PBS
říjen 1995
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Čestný doktorát Vilniuské univerzity
Vilnius 17. dubna 1996

Vážený pane prezidente,
vážený pane rektore,
dámy a pánové,

jsem upřímně rád, že mohu promluvit právě na této staré a slavné univerzitě,
která byla po dlouhá léta ohniskem litevské vzdělanosti, duchovním centrem pra-
dávného úsilí vašeho národa o svébytnost a státní svéprávnost, strážcem všech
dobrých litevských tradic a zároveň místem, které důstojně naplňuje původní smysl
slova univerzita tím, že se snaží o univerzalitu v chápání věcí tohoto světa. Vil-
niuská univerzita je navíc tradičním prostředníkem vzájemného poznání litevské
a české kultury a pěstitelem dobrých vztahů mezi našimi dvěma národy, což je při-
rozeně o důvod víc, abych byl rád, že tu mohu mezi vámi být.

Pád komunismu, pád železné opony, rozpad Sovětského svazu a konec bipolár-
ního rozdělení světa – tyto události vpravdě světodějného významu – jsme my i vy
prožívali a prožíváme v mnoha ohledech podobně: nová situace nás staví před ana-
logické politické úkoly a soubor výzev, které tyto události přinesly soudobému
světu jako celku, vnímáme my i vy asi v podobné perspektivě a stejně naléhavě.
Snad bych proto mohl této slavnostní chvíle využít ke stručnému a pochopitelně
jen velmi obecnému pojmenování aspoň dvou z těchto výzev.

Předchozí poměry v naší části světa by se daly přirovnat ke stavu, kdy vše je
nadlouho zahaleno hustou, neprůhlednou a dusící mlhou. Ti, kteří v této mlze neži-
li, nevěděli – jak se dnes ukazuje – mnoho o tom, co se v ní či za ní skrývá, vědě-
li jenom, že je to velká společenská katastrofa dusící lidi i národy a že je třeba dělat
vše pro to, aby se tato mlha nešířila dál. My, kteří jsme žili v tomto zamlženém
prostoru, jsme znali velmi dobře účinky tohoto zamořeného prostředí, znali jsme je
však jen částečně, totiž v míře dané naší bezprostřední zkušeností, respektive tím,
kam byl kdo z nás vůbec schopen dohlédnout, nebo tím, jak byl schopen tušit to,
co je za tímto jeho dohlédnutelným horizontem. V přirozené snaze přežít jsme se
přitom naučili i v tomto zvláštním setmělém prostoru pohybovat, dík čemuž jsme
přeci jen poznali trochu lépe jeho rozmanité vlastnosti.

Mlha, na kterou jsme si zvykli jako na cosi téměř neodstranitelného, se však
najednou s neuvěřitelnou rychlostí rozplynula, rozjasnilo se a nám, jakož i těm,
kteří žili vně tohoto mraku, se náhle otevřela závratně pestrobarevná krajina světa,
který se pod ním skrýval. Pojednou byla vidět mnohost a různost národů, které
dosud žily pod jednotným příkrovem světa rudých hvězd a stranických sekretariátů,
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najednou se odkryla různost či naopak příbuznost jejich kultur, spletitost jejich
dějin, jakož i rozsah hrůz, které na jejich občanech napáchal totalitní režim. První
chvíle po takto náhlé a radikální změně byly nepochybně všude provázeny ra-
dostným úžasem z dosud nám skryté krásy světa, překvapením z toho, jak oslnivé
je světlo svobody po desítiletích jednotvárného života v šedi a temnotě, nadšením
z toho, že s onou mlhou skončilo i bezčasí a my se najednou ocitli zase v dějinách.

Stav úžasu a opojení však záhy pominul a všichni jsme zjistili, že svět, který byl
před námi tak dlouho zahalen mlhou, v sobě obsahuje bezpočet překvapivých
a dosud netušených jevů, souvislostí, problémů a úkolů a že náhlým rozplynu-
tím mlhy starosti zdaleka neskončily. Naopak: hlavní práce teprve začíná. Celý řád
dosavadního světa byl totiž v podstatě založen na přesvědčení, že se mlha nikdy
nerozplyne, a že je tudíž třeba naučit se žít v ní nebo s ní. A teprve po jejím
nečekaném rozplynutí se v celé naléhavosti ukázalo, že je nutno začít budovat
od základů svět nový a že to bude v jistém ohledu úkol ještě těžší, než jakým byla
existence ve světě starém. Zároveň se v plném světle ukázalo, co všechno ten dusný
mrak zdevastoval a jak obtížné bude všechny následky jeho dlouhodobého pů-
sobení odstraňovat.

Nejednou se mluví o tom, že ani Západ, ani Východ nebyly připraveny na pád
komunismu. Já bych tak tvrdá slova nevolil, protože vím, že život by nebyl živo-
tem a dějiny by nebyly dějinami, kdyby bylo v silách člověka je kompletně před-
vídat a plánovat, a být tudíž vždy dokonale připraven na vše, čím nás překvapí.
Takové iluze mohou chovat jen ryzí utopisté, posedlí pyšným přesvědčením,
že pochopili všechna tajemství světa. Přesto takováto ostrá vyjádření do značné
míry chápu. Dnes a denně jsme totiž konfrontováni se situacemi, s nimiž si mnozí
prostě nevědí rady a o nichž netušili, že mohou vůbec nastat. Jen namátkou: Západ
se zajisté zaradoval, že jsme rozpustili Varšavskou smlouvu, tento nástroj sovětské
hegemonie nad větší částí Evropy a postrach části zbývající. Ale na to, jak by měla
být Evropa bezpečnostně uspořádána poté, co se to stalo, dlouho jednoznačný ná-
zor neměl. A tak prostou věc, že spousta zemí, které se nechtějí ocitat ve vzducho-
prázdnu a chtějí být pevně zakořeněny v demokratickém světě, zcela logicky začne
usilovat o členství v NATO, zřejmě vůbec nepředvídal, natož aby se na takový stav
věcí zavčas nějak koncepčně připravoval. S rozpadem Jugoslávie si vůbec neuměl
poradit, ba ani pochopit jeho příčiny: vším, co se tam později stalo, byl jen a jen
zaskakován a dlouho tomu jen bezradně přihlížel.

Ale to neznamená, že my, v naší části světa, jsme byli připravenější. Leccos,
co nebylo zvenčí dostatečně vnímáno, jako například skutečnost, že Sovětský svaz
je vlastně jediným ohromným žalářem mnoha rozmanitých národů, jsme možná
věděli lépe. Nicméně bezpočtu úkazů, jimiž byl jeho rozpad provázen či ke kterým
nakonec vedl, přihlížíme stejně bezradně. A to nemluvím o všech přetěžkých
úkolech, které vyplývají z přechodu našich zemí k demokratickému politickému
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systému a k tržní ekonomice. Schůdné cesty tohoto historického přechodu hledá-
me často takříkajíc za pochodu, metodou pokusů a omylů, vždy znovu se přitom
srážejíce s nejrůznějšími relikty dřívější éry ve vědomí lidí i společnosti. Všichni
sice chtěli občanské svobody a svobodu podnikání, málokdo ale tušil, kolik odpo-
vědnosti to na něj bude klást a v jak velké míře bude nucen se postarat sám o sebe.
Málokdo z nás také asi předvídal, jak snadno budou přirozené touhy národů
po vlastní svébytnosti využívat a zneužívat nové garnitury různých populistů
či stoupenců autoritativního způsobu vlády.

Ve výčtu dalších příkladů, jimiž by mohl argumentovat každý, kdo tvrdí, že svět
nebyl připraven na pád komunismu, bych mohl dlouho pokračovat. Neudělám to,
protože nevidím žádný zvláštní smysl v tom, budeme-li jen lamentovat, truchlit
nad tím, že ten či onen neudělal něco dřív či jinak či lépe, stěžovat si, že to či ono
se mělo udělat úplně jinak, a budeme-li se pořád dokola trápit jen oním klasickým
„co by bylo, kdyby“. Tak to prostě v dějinách chodí, že mnohé je jinak, než bychom
si přáli, a že vývoj věcí nás staví stále před nové úkoly. Větší smysl než lamentovat
má podle mne něco jiného: analyzovat situaci a nebát se koncepčně myslet. Plně si
vědomi toho, že věci mohou být v budoucnosti jinak, než dnes předpokládáme,
nebo že to či ono řešení, které se nám dnes jeví jako optimální, se nemusí zdařit a
osvědčit, jsme povinni nová řešení hledat, navrhovat a prosazovat.

Ocitaje se v zemi, která musela víc než mnohé jiné bojovat za uznání své národní
svébytnosti a kulturní jedinečnosti, rád bych jako o první výzvě této doby promlu-
vil na téma vztahu mezi národní sebereflexí a takzvaným občanským principem
a o úkolech, před něž nás toto téma staví.

Identitu dnešního člověka žijícího v demokratických poměrech spolutvoří
mnoho typů prostředí, v nichž je zakotven, nebo vazeb, jež ho pojí s jeho okolím.
Cítíme se být příslušníky své rodiny, obyvateli své obce či širšího regionu, patříme
k určitému duchovnímu či společenskému prostředí, do něhož jsme se narodili
či které jsme si zvolili, hlásíme se ke společenství lidí názorově nám blízkých, na-
příklad k určité politické straně či určité církvi, cítíme sounáležitost s lidmi své pro-
fese či se svými spolupracovníky. Mezi všemi těmito rovinami naší příslušnosti
spolutvořícími naši identitu hraje samozřejmě důležitou roli i příslušnost k našemu
národu, k jeho tradicím, k jeho kultuře a přirozeně i myšlení v jeho jazyce. Oč dnes
podle mého názoru běží, je nalézt novou rovnováhu mezi všemi těmito rovinami
naší příslušnosti. Je to první velká výzva, kterou nám dává naše znovunabytá svo-
boda. Není to úkol lehký a ukazuje se, jak nebezpečné může být, když je kterákoli
z těchto příslušností povýšena nad všechny jiné a učiněna východiskem všeho.
Jakmile k tomu dojde, stává se příslušnost k nějaké skupině důležitější než jedi-
nečná lidská osobnost a zároveň něčím, co nás dělá automaticky lepšími, než jsou
jiní, a co nás opravňuje vymezovat se proti nim a nadřazovat se jim. Poznali jsme
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dobře, k jakým hrůzám vede, je-li takto ze svých souvislostí vytržena a všemu
ostatnímu nadřazena příslušnost sociální či třídní a posléze ideologická a politická:
vyústilo to do ideje diktatury proletariátu a z ní zákonitě vzešlé ideje diktatury
strany, respektive stranického vedení. Neméně nebezpečné je, když někdo povýší
národ a svou národní příslušnost nad všechno ostatní – to je začátek nacionalismu
a všech konfliktů a hrůz, k nimž ve své vystupňované podobě vede. Stejně nebez-
pečné je v dnešním světě nadřadit všemu vlastní religiozitu: ozřejmuje nám to
výmluvně zhoubné dílo nejrůznějších fundamentalismů.

Zdá se mi, že existuje jediný princip, který může vytvořit podmínky k vyvá-
ženému uplatnění lidské identity ve všech jejích rovinách a rozměrech. Tímto prin-
cipem je princip občanský, jak se postupně vyvinul v demokratickém světě,
a budování občanské společnosti, která nebude utlačovat nic z toho, čím se každý
z nás cítí být, ale naopak všemu z toho otevře prostor, nicméně přesně tak velký,
aby ještě neohrožoval seberealizaci druhých. To je však možné jen v prostředí,
které přijme za svá určitá pravidla soužití závazná pro všechny, tedy v prostředí
právního státu založeného na respektu k lidským právům v celé jejich pestrosti
a omezujícím je právě jen v té jasně definované míře, která znemožňuje, aby jejich
naplňování ohrožovalo práva jiných. K tomu samozřejmě nestačí jen přijmout
všechny příslušné zákony. Je třeba obecné vůle k jejich respektování vyrůstající
z určité občanské kultury, jak vyplývá z obecně přijímaného mravního řádu.

Jak patrno, nespatřuji žádný rozpor mezi přiznáním k vlastnímu národu a vůlí
po jeho svébytnosti na jedné straně a občanským principem na straně druhé. Do-
mnívám se pouze, že občanský princip – je-li správně pochopen a uplatňován
– v sobě zahrnuje lepší příležitost k tomu, abychom byli sami sebou i jako národ,
než jakou nám mohou nabídnout všichni nacionalisté či služebníci národního
principu jako hodnoty nejvyšší. Jejich koncepce totiž vždycky v sobě obsahuje
svůdnou, leč zákeřnou nabídku, abychom se zbavili tíhy své individuální odpo-
vědnosti tím, že ji delegujeme na svůj kmen, tudíž na jeho vůdce. Taková cesta
ovšem nemůže vést jinam než k potlačení naší svobody a ke konfrontaci s jinými
národy.

Všechny země, které se zbavily komunismu a sovětské nadvlády, přecházejí
z centrálně řízeného státního hospodářství k tržní ekonomice. O nesmírném množství
problémů, které tento historicky bezprecedentní proces přináší, nemusím zajisté
zeširoka mluvit. Přesto budování skutečné občanské společnosti v tom smyslu,
jak jsem o ní právě mluvil, považuji za úkol ještě náročnější a těžší. Týká se totiž
samotného lidského sebepochopení ve světě, protože v něm jde o obnovu takových
hodnot, jako je vědomí občanské odpovědnosti i pocit občanské hrdosti, respekt
k druhým i k řádu vzájemného soužití. V podstatě tu běží o jakousi nenásilnou
rekonstrukci lidského či společenského vědomí, tedy o to, co první československý
prezident T. G. Masaryk nazýval „revolucí hlav a srdcí“. A to je zajisté úkol

57



podstatně náročnější než například privatizace. Ostatně ani sama tržní ekonomika
nemůže dobře fungovat, nemá-li svá jasná a obecně respektovaná pravidla. Napsat
tato pravidla mohou zkušení ekonomové a právníci celkem snadno, tím spíš,
že mají bezpočet příkladů, které se osvědčily a o něž se mohou opřít. K tomu však,
aby tato pravidla byla vskutku respektována, věru nestačí to, co vymyslí eko-
nomové či právníci. K tomu je třeba dlouho a systematicky budovat určité
příznivé společenské klima. Což – opět – předpokládá a vyžaduje nemalé úsilí
v oblasti ducha.

Mám dojem, že většina nedobrých či přímo nebezpečných jevů, které bývají
společně označovány jako charakteristické rysy postkomunismu a které budí
určitou nedůvěru západního demokratického světa k našim zemím, má své ko-
řeny právě zde. Bylo by možné konkrétně prokázat, že kdesi nejhlouběji v kaž-
dém z těchto zneklidňujících úkazů se skrývá totéž velké téma, které by se dalo
nazvat úkolem vybudovat či obnovit po desítiletích totalitního režimu občan-
skou společnost.

Jsem přesvědčen, že tento úkol stojí před námi všemi, tedy i před Litvou a Čes-
kou republikou, že to je úkol společný a že bychom na něm měli také společně
a ve společném zájmu pracovat. Tento úkol před námi v celé své naléhavosti
vyvstal teprve poté, co se rozplynula mlha předchozích poměrů, a já se přiznám,
že jeho obtížnost dnes chápu daleko víc, než jsem ji chápal v listopadových dnech
roku 1989 postaven tváří v tvář stovkám tisíců občanů shromážděných na náměs-
tích, aby vyjádřili svou touhu po svobodě a vůli žít v demokracii.

Druhé velké výzvy, o níž se mi zdá být vhodné zmínit se právě zde, v Litvě,
jsem se už letmo dotkl v úvodu. Běží o úkol nelehký: po vítězství demokracie v její
studené válce s totalitním systémem vyhrát i mír. Běží o úkol dobře a rychle zalo-
žit nový mezinárodní pořádek. Od pádu komunismu nás dělí už šest let a příliš
mnoho se v tomto směru zatím nestalo. Čas přitom pracuje proti nám: nezaloží-li
zavčas tento nový a smysluplný pořádek demokraté, začnou ho vytvářet jiní – nacio-
nalisté, populisté, malí i velcí diktátoři, přátelé starých pořádků – a my se budeme
jen divit. Evropa, ale nejen Evropa, stojí před jedním z nejdůležitějších úkolů své
historie: uspořádat své politické poměry vskutku přirozeně, na základě respektu
ke svobodně projevené vůli národů, na principu rovnoprávné spolupráce, tak,
aby už nikdy nemohli ti velcí a mocní rozhodovat o osudu těch malých a méně
mocných, aniž se jich zeptají, co si vlastně přejí. Evropa jako jediná politická entita
– byť nesmírně členitá a různorodá – byla vždy v historii strukturována v podstatě
podle vůle a zájmů mocných, jak se projevovaly ve výsledcích válek či více nebo
méně nespravedlivých dohod. Proto jsou její dějiny dějinami konfliktů, do nichž
posléze vtahovala i jiné kontinenty. Dnes má poprvé šanci uspořádat sebe samu
jinak, tak, aby z ní do světa vyzařoval naopak mír, aby byla příkladem mírové
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a dělné kooperace všech a aby různorodé zájmy národů a států, které ji tvoří, nebyly
už nikdy zdrojem konfrontací, ale naopak předmětem věcné diskuse ve společně
sdíleném demokratickém prostoru.

Jednou z cest – a z dlouhodobého hlediska asi cestou nejdůležitější – k tomuto
ideálu je ono velké dílo, kterým je tvorba a rozšiřování Evropské unie. Mám-li
příležitost o ní hovořit, vždy zdůrazňuji právě tento velký historický a politický
význam, který má, a vyslovuji své obavy z toho, aby se ve vědomí Evropanů vinou
své každodenní obtížné agendy nejevila jen jako instituce určená k nekonečnému
dohadování o různých kvótách či tarifech nebo o tom, kdo smí kde lovit ryby.
To všechno jsou věci zajisté důležité, nicméně v podstatě technické, a bylo by ne-
štěstím, kdyby zcela zakrývaly to, oč tu běží především: totiž o shodu na určitých
hodnotách a o velkorysý pokus založit na těchto hodnotách lepší život všech.

Rád bych se tu však zmínil o věci v leckterém ohledu aktuálnější, politicky
výbušnější, a proto i kontroverznější, než je Evropská unie. Totiž o věci, jejíž řešení
možná brzy ukáže, zda je Evropa schopna využít oné velké šance, která před ní
stojí, a vytvořit dobré předpoklady i pro všechno další, to znamená i pro dobrý roz-
voj Evropské unie. Tušíte asi, co mám na mysli: evropský bezpečnostní pořádek,
svázaný s otázkou rozšiřování Severoatlantické aliance.

Začnu, dovolíte-li, trochu obecnější úvahou: naše civilizace je poprvé v dějinách
lidského rodu vskutku globální a obepíná vpravdě celou zeměkouli, zároveň se ale
– a možná právě dík své globální povaze – vyznačuje zesílenou potřebou
různých kulturních či civilizačních okruhů uhájit si něco ze své neopakovatelné
jedinečnosti. Nejlepší alternativa budoucího vývoje této civilizace tkví podle mého
názoru ve vznikání a rozvoji rozmanitých větších regionálních seskupení a v jejich
vzájemné spolupráci. Jedině taková cesta může totiž propojit obě protichůdné ten-
dence: na jedné straně unifikující tlak globální civilizace, a na straně druhé touhu
po svébytnosti různých dílčích světů, které tuto civilizaci tvoří.

Aby se ovšem svět mohl vydat touto cestou, je třeba, aby se jednotlivá taková
seskupení jasně vymezila, definovala, ohraničila, aby prostě i ona nalezla svou
identitu. Neboť jedině ten, kdo ví, kým je a proč jím je, kdo zná sám sebe a dokáže
se vymezit – nikoli proti jiným, ale vedle nich – je schopen i smysluplně a na prin-
cipu rovnoprávnosti s jinými spolupracovat. Zamlžené či nejasně definované
a ohraničené entity nemohou tvořivě spolupracovat s entitami jinými, ale spíš na-
opak: mohou se s nimi jen hašteřit, ať už o jakési sféry vlivu, vzájemné hranice
či protínající se zájmy. Ctít se navzájem mohou jen ti, kteří vědí, kým jsou, a právě
proto jsou schopni ctít i jiné a jejich jinakost – tak jako ctí svébytnost vlastní.
Dokud bude jeden civilizační okruh chápat okruhy jiné jako své soupeře, nepřá-
tele, konkurenty, někoho podřadnějšího či jako zdroje svého případného ohrožení
nebo prostě jako entity, jejichž vliv je v zájmu vlastního vlivu třeba omezovat,
nic dobrého z toho nemůže vzejít. Škála špatných alternativ, které takový stav
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otevírá, je přitom veliká: od možnosti, že jednu celosvětovou studenou válku na-
hradí bezpočet nových studených válek mezi různými částmi světa, až po mož-
nost nejhorší, která už byla politology také pojmenována a kterou nazvali „kon-
fliktem civilizací“. Jinými slovy: jsem přesvědčen, že po konci bipolárního
rozdělení světa vstupujeme definitivně do světa multipolárního a že bychom ho
měli vědomě takto budovat.

A tím se dostávám už k tématu konkrétnějšímu, bezprostředně se dotýkajícímu
bezpečnostní architektury Evropy, a tudíž i bytostných zájmů našich dvou republik,
totiž k tématu NATO.

Domnívám se, že onen obecnější světový pořádek, o němž jsem hovořil, může
fungovat a dávat smysl jen tehdy, bude-li přirozený, bude-li totiž vyrůstat z autenti-
cké a svobodně projevené vůle národů, nevznikne-li tedy kdesi na rýsovacích prknech
generálních štábů velmocí. To znamená, že každý by měl mít nezadatelné právo sám
a jasně říct, kam se cítí kulturně, historicky, civilizačně či okruhem sdílených
hodnot patřit a kde cítí své nejhlubší kořeny. Respekt k této jeho konkrétními činy
stvrzované vůli by měl být všemi chápán jako nejdůležitější předpoklad toho, že cel-
kové budoucí uspořádání nebude umělé, ale přirozené, nebude trvale problematizo-
váno, ale bude naopak stabilním východiskem celosvětové kooperace. 

Neexistuje dnes v Evropě lepší fungující, demokratický a veskrze obranný
svazek, než jakým je NATO. Tento svazek propojuje dva kontinenty, které jsou
spolu velmi těsně svázány společnými duchovními tradicemi, společně sdílenými
hodnotami a společnou politickou kulturou, totiž Evropu a Severní Ameriku. Je to
velmi silné a velké těleso, které má ve svých základech uloženy principy znemož-
ňující mu jakoukoli agresi, ale chránící ho pouze proti případnému nebezpečí,
byť by přicházelo odkudkoli, a zajišťující zároveň jeho nebývalou vnitřní stabilitu.
Jsem hluboce přesvědčen, že všechny další evropské země, které se cítí patřit
k světu obepínanému NATO a které se dnes ocitají v jakémsi divném vzdu-
choprázdnu, by měly mít možnost – samozřejmě až k tomu budou politicky a tech-
nicky zralé – být postupně přijaty do tohoto svazku.

Všichni víme, že NATO bylo po dlouhou dobu především nástrojem obrany svo-
bodného světa před možnou expanzí sovětského komunismu na Západ. Taková ex-
panze už nehrozí, a NATO by mělo tudíž velmi jasně a hlasitě deklarovat, čím dnes
je: regionálním obranným svazkem připraveným čelit možnému ohrožení z jakékoli
strany a zároveň, bude-li požádáno, zabraňovat eventuálním regionálním konfliktům
v Evropě. Nejde tedy o redefinici v tom smyslu, že by mělo měnit Washingtonskou
smlouvu, která stála u jeho zrodu, ale naopak o vyjádření návratu k její původní liteře,
z níž jasně vyplývá nejen jeho obranný charakter, ale především jeho otevřenost,
jakož i jeho poslání hájit základní hodnoty, které sdílejí jeho členské země.

V poslední době v Rusku zesílil, jak známo, odpor k myšlence rozšiřování
aliance. Tento odpor ještě před několika lety neexistoval a Rusko velmi správně
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vnímalo přibližování aliance ke svým hranicím jako přibližování pásma stability
a demokracie, tedy jako něco, co je v jeho vlastním zájmu. Co se od té doby změ-
nilo? Mezi různými důvody tohoto sílícího odporu bych vyzvedl jeden jediný: urči-
tou zdrženlivost či rozpačitost či nerozhodnost Západu v této věci. Mnozí lidé
v Rusku si tuto váhavost totiž vyložili po svém: jako respekt k jakémusi zbytku
železné opony, obavu vstoupit do teritoria, které tak dlouho patřilo jemu, a tedy
nepřímé znamení, že jeho zájmy na tomto teritoriu jsou legitimní. Proč se tedy
nehlásit o svá práva, je-li v ruských očích jejich existence takto nepřímo nazna-
čována? Neplatí tedy pouze, že Západ je zdrženlivý ze strachu z nelibosti Ruska,
ale platí i opak: nelibost Ruska je podněcována zdrženlivostí Západu.

Jak tato zdrženlivost, tak ruský odpor mají ovšem týž původ: nepřiznané či pod-
vědomé pozůstatky myšlení z doby studené války, tedy myšlení v kategoriích
zájmových sfér velmocí. Jde ale o totální nepochopení nové situace a jejích výzev.
Západ neohrožuje Rusko, Rusko se tedy nemá důvod ničeho bát, a Rusko neohro-
žuje Západ, důvody k obavám nemá tedy ani Západ. Je prostě třeba naprosto jasně
a nedvojsmyslně říct, že NATO je regionální uskupení těch, kteří se cítí patřit k jeho
hodnotovému světu, a že jeho cílem je spolupráce s ostatními na světovém míru.
Rusko je ohromná euroasijská mocnost s vlastní velkou gravitační silou, má právo
být samo sebou a má právo vytvářet vlastní regionální svazky, což už ostatně činí.
Politika Západu a Ruska by měla být založena na ideji dobrého partnerství těchto
dvou velkých entit. Takový vztah neznamená žádnou izolaci Ruska od Evropy,
ale pravý opak: vskutku autentické a dobré soužití Ruska s integrující se Evropou
je možné a myslitelné jen a jen tehdy, znají-li a uznávají-li oba partneři svou iden-
titu, hledají-li hodnoty, které je spojují, a snaží-li se na jejich základě prohlubovat
své vztahy.

Občas slyšíme otázku, zda ten či onen stát má patřit k Západu či k Východu. Je
to velmi špatná otázka. A to přinejmenším ze dvou důvodů: za prvé je to především
sám dotyčný stát, kdo má právo rozhodnout a kdo způsobem svého politického bytí
de facto rozhoduje o tom, kam by měl patřit. A zda tedy bude například spíš čle-
nem NATO, nebo členem SNS, či zda si chce zachovat dobré vztahy s oběma těle-
sy, aniž bude přímo k některému z nich patřit. Jednotlivé státy už nikdo nemá právo
kamkoli zařazovat bez ohledu na jejich mínění. Druhý důvod, proč je otázka toho-
to typu špatná, spočívá v jakémsi jejím podtextu, obsahujícím nevyslovený pocit,
že Západ je lepší a Východ horší a že jde o to, zda někdo patří ještě k těm lepším,
anebo už k těm horším. Takové vnímání věcí je ovšem opět cestou do pekel. Nikdo
není a priori horší a nikdo není a priori lepší. Jsme prostě jen v různé míře jiní.
Zvolna se integrující Jižní Amerika, země sdružené v ASEAN, ohromná a zatím
trochu záhadná Čína, Blízký východ, země NATO, Rusko a další postsovětské
státy, které s ním chtějí mít pevné bezpečnostní, politické a hospodářské vazby
– to všechno jsou v podstatě jenom různé regiony soudobého světa, které by měly
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ve společném zájmu, v duchu určitých univerzálních hodnot a na principu rovno-
právnosti spolupracovat, aniž se kterýkoli z nich považuje za lepší než jiný, aniž
kterýkoli má důvod jiné podezřívat z nekalých úmyslů a aniž si navzájem osobují
právo rozhodovat o tom, kdo ke kterému z nich smí patřit a kdo nikoliv.

Vážení přítomní, děkuji vám za pozornost, s níž jste mne vyslechli, děkuji vám
za vlídné přijetí a především vám děkuji za poctu, které se mi dostává udělením
čestného doktorátu Vilniuské univerzity.
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Celé dohlédnutelné dějiny Evropy nás poučují, že Evropa je jedinou politickou entitou,
jejímž centrem je střední Evropa. Tady vždy začínaly a končily války, tomuto regionu se žádné
války nevyhnuly. Nebude-li stability a míru ve střední Evropě, nebude jí v celé Evropě.

Rozšiřování NATO nechápu jako samoúčel, ale jako jeden z nástrojů hledání nového
evropského uspořádání. Neskrývám, že rozšiřování předpokládá i transformaci aliance.

NATO se musí transformovat; nikoliv opustit Washingtonskou smlouvu, ale spíš se k ní
naopak vrátit. K transformaci bude patřit stále větší důraz na jiné druhy bezpečnostních
ohrožení, než je vojenské, například boj proti mafiím či organizovanému teroru. Větší roli
bude hrát schopnost čelit regionálním konfliktům.

Rozhovor pro americký deník The Washington Post
květen 1996
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Konference NATO
Varšava 21. června 1996

Páni prezidenti,
páni ministři,
páni generálové,
vážení přítomní,

komunistický puč v mé zemi v roce 1948 ničím nepřipomínal krásné baletní
představení, které jsme před chvílí zhlédli. Bylo to brutální vítězství temných sil
nad svobodou a demokracií v samém centru našeho kontinentu, vítězství, které tak
jako mnohé jiné děje v české či československé historii významně poznamenalo
situaci celoevropskou. Toto vítězství bylo i bezprostředním impulsem k tomu,
aby západní demokracie založily Severoatlantickou alianci jako svazek určený
k jejich obraně proti dalšímu šíření totality a dalším možným pokusům sovětského
vedení podmaňovat si svět.

Vznik aliance měl dvě dimenze: svou ideu, totiž myšlenku společné obrany
hodnot demokratického západního světa proti jakémukoliv jejich ohrožení, vtělenou
do Washingtonské smlouvy, a reálný stav věcí, který k této ideji vedl. Tento stav
byl dán hrozbou sovětské a komunistické expanze. Existenci strategické hrozby,
tedy faktickému stavu věcí, muselo být proto podřízeno všechno další. Tím si lze
vysvětlit, že byly doby, kdy NATO muselo přijmout i země, které by tehdy těžko bylo
možné považovat za skutečně demokratické. Ohled na míru, v jaké se tyto země drží
chráněných hodnot, musel však ustoupit jejich strategickému významu.

Reálný stav věcí se po čtyřech desítiletích radikálně změnil a ten typ ohrožení,
který vedl ke vzniku aliance, s pádem železné opony pominul. Leckohos to vede
k otázce, zda má aliance ještě dnes vůbec nějaký smysl.

Kdo se takto táže, přihlíží pouze k druhé dimenzi vzniku aliance, totiž k okol-
nostem, jež k němu vedly, a přehlíží dimenzi první, tedy samu její ideu. Jsem spolu
s vámi všemi hluboce přesvědčen, že aliance i nadále svůj smysl má. A to prostě
proto, že změna poměrů neodsouvá její ideu na smetiště dějin, ale právě naopak:
novým způsobem ji aktualizuje a přímo vybízí k její renesanci a k jejímu takříkajíc
čistému, tedy pouhým strategickým zájmům nepodřízenému naplnění. Se ztrátou
mocného a jasně lokalizovatelného strategického protivníka mizí totiž i důvody
k tomu, aby reálný stav věcí nutil tento svazek v dílčích případech slevovat z hod-
not, které chrání, či ustupovat od svých základních principů, ale vybízí ho naopak
k tomu, aby tyto principy teprve teď naplno osvědčil.

Ano, vždyť vlastně teprve dnes má aliance šanci stát se vskutku a plně
tím, čím podle Washingtonské smlouvy má být, totiž otevřeným svazkem všech
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demokratických zemí euroatlantického regionu, chránícím tento prostor a hod-
noty, které sdílí! Nejde tedy o to její základní ideu měnit, ale naopak jí dát
nový život.

Domnívám se, že přesně to by mělo NATO už v tomto roce znovu a naprosto
jasně deklarovat. Je to nutné z mnoha důvodů, mimo jiné i proto, aby nikdo,
kdo členské země aliance nechce ohrožovat, neměl sebemenší důvod se jí bát
nebo se strachem z ní účelově politicky pracovat.

Jak rychle klesá nebezpečí globálního konfliktu, tak rychle – bohužel – roste
nebezpečí konfliktů regionálních. Konec svěrací kazajky mocenských bloků či jed-
noty vyvolané společným ohrožením otevírá prostor různým dílčím konfrontacím.
Těchto konfrontací může přibývat, nebude-li zavčas vybudován nový a pevný bez-
pečnostní pořádek v Evropě. NATO by se tedy mělo podle mého názoru znovu
a jasně definovat jako hlavní garant vnitřní stability poměrů a vnitřního míru
uvnitř euroatlantického prostoru. Zároveň by mělo sebe samo a svou doktrínu
maximálně přizpůsobit této nové situaci, to jest úkolu operativně čelit nebezpečí
regionálních a lokálních konfliktů. A to – za jistých přesně stanovených podmínek
– i za hranicemi svých členských států, jak se to stalo nedávno v Bosně a Herce-
govině. Myslím, že koncept vytvořit CJTF jde přesně tímto směrem a je třeba ho
maximálně podporovat.

Ale nejde jen o to. Konflikty v prostoru bývalé Jugoslávie, ale i na mnoha jiných
místech, například na Blízkém východě, jasně ukazují, že dnes stále zřetelněji mizí
ostrá hranice mezi lokálním ozbrojeným konfliktem a terorismem.
Zdá se mi proto, že by NATO mělo přemýšlet také o tom, zda a jak by mohlo
v budoucnosti čelit i tomuto druhu bezpečnostního rizika, druhu, který může hrát
v nadcházejících letech a desítiletích stále významnější roli.

Nevyhnutelné rovněž je, aby v duchu své základní smlouvy aliance znovu
a jasně řekla, že je otevřena všem zemím euroatlantického prostoru, které s ní
sdílejí společné hodnoty a které chtějí a jsou připraveny je v jejím rámci
bránit. Domnívám se však, že to samo už dnes nestačí. Aliance bude muset
v dohledné době jasně říct, jak se míní rozšiřovat, o koho a kdy. Měla by vylo-
žit předpokládaný harmonogram svého rozšiřování a především jeho logiku.
Každý soudný člověk chápe, že nechce-li aliance riskovat ztrátu své schopnos-
ti jednat, nemůže se naráz a v jednom dni rozšířit o všechny země, které mají
o členství zájem. Nicméně nikdo by neměl mít důvod k pocitu, že přijetím té či
oné země proces rozšiřování končí. Všichni by měli mít jistotu a perspektivu,
všichni by měli znát kritéria, která na ně budou kladena, a všechny racionální
důvody, proč se s tím či oním počítá dříve a s tím či oním později. K formula-
ci toho všeho nepochybně přispějí i první poznatky z počatého individuálního
dialogu NATO s jeho partnery.

65



Vím, že existuje pestrá paleta pochybovačů o smyslu a účelnosti rozšiřování
aliance a že tito pochybovači operují pestrou paletou argumentů. Nebudu s nimi
polemizovat. Dovolím si říct na jejich adresu jediné: pochybovat o smyslu rozši-
řování aliance znamená buď pochybovat o samotné její ideji, anebo chtít konzer-
vovat situaci, která se vytvořila v době studené války, a odmítat fakt, že dnes už
žijeme v jiném světě.

Velkým tématem této doby je vztah NATO a Ruské federace, respektive celého
Společenství nezávislých států. Myslím, že je na světě opravdu málo lidí, kteří by
si nepřáli ty nejlepší možné partnerské vztahy mezi těmito dvěma velkými tělesy,
vztahy, které mohou být dokonce i nějak formalizovány, čímž by byl vyjádřen
a stvrzen zásadní význam, který mají v dnešní globálně propojené civilizaci.
Bez dobré spolupráce euroatlantického regionu s ohromnou a vlivnou euroasij-
skou mocností, kterou je a vždy bude Ruská federace, mocností, která má velkou
gravitační sílu a své vlastní bezpečnostní partnery, si lze světový mír skutečně
stěží představit.

Tyto dvě entity spolu mohou ovšem tvořivě spolupracovat a budovat stále
hlubší partnerství jen tehdy, budou-li obě jasně definovány, jasně ohraničeny
a budou-li navzájem plně ctít svou identitu. Existence rozostřených hranic
mezi jednotlivými regionálními společenstvími či existence různých pásem
zemí, které nevědí, kam patří, je vždycky tou nejlepší cestou k neklidu, nesta-
bilitě, boji o vliv, vzájemnému podezírání a posléze k potenciální konfrontaci. O
tom, kam který stát či národ patří nebo se cítí patřit nebo chce patřit, by měly
rozhodovat především tyto státy či národy samy. Stejně tak různá regionální
společenství se mohou a musí definovat samy. Nikdo jiný nemá právo to dělat
za ně, či mít dokonce v této věci právo veta. Vskutku funkční a stabilní může být
jen takový pořádek, který je spravedlivý, a který tudíž respektuje vůli všech,
tedy i těch malých, a vnímá jejich bezpečnostní zájmy. Rozhodují-li velcí
a mocní o osudu malých a méně mocných, pak to nikdy nevede k míru,
ale vždycky k válce. Hrůzné dějiny dvou světových válek nás o tom, myslím,
dostatečně poučují.

Myslím si, že aliance by měla v dohledné době a naprosto jednoznačně toto
všechno Rusku říct. Tedy jak to, že s ním chce vytvářet nejlepší myslitelné
partnerské vztahy, tak to, že podmínkou tvorby takových vztahů je, aby každý
z partnerů věděl, kým je, a nepokoušel se tomu druhému předepisovat, jak má sám
sebe definovat či kdo k němu patří či smí patřit.

Vycházet z ideje, že NATO by se nemělo rozšiřovat, protože by tím ohrožovalo
bezpečnostní zájmy Ruska, znamená de facto říkat, že NATO je namířeno proti
Rusku a ruské obavy jsou legitimní. Takové uvažování ovšem nevede do budouc-
nosti, ale do minulosti, nevede k míru, ale ke konfrontaci. A to bez ohledu na to,
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zda takto někdo mluví v Rusku, v západní Evropě, ve východní Evropě nebo
v Americe.

Dámy a pánové, vážení přítomní, blíží se doba, kdy si připomeneme padesáté vý-
ročí komunistického puče v Československu, jakož i doba, kdy bude Severoatlan-
tická aliance slavit padesáté výročí svého vzniku.

Zajisté se na mne nebudete zlobit, když jako představitel České republiky skon-
čím své vystoupení přáním, aby má země toto výročí oslavovala už jako plný člen
společenství, k jehož vzniku dal její trpký osud bezprostřední impuls. 

Jako země, která leží v samém středu Evropy a je tradiční křižovatkou evrop-
ských dějin, zažili jsme začasté velmi smutné věci, které poznamenaly osud celé-
ho kontinentu. Nenastal čas k tomu, aby se u nás děly i věci, které naopak budou
otevírat celé Evropě cestu k lepší budoucnosti?

Byl bych šťasten, kdybych vás všechny mohl za rok uvítat v Praze. A už teď
vám slibuji nejen to, že byste měli stejně dobré podmínky k jednání, jaké nám
připravili naši milí polští hostitelé, kterým za jejich pohostinství srdečně děkuji,
ale i to, že byste mohli zhlédnout i neméně dobrý balet.

Děkuji vám za pozornost.
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Byl jsem tím, kdo jménem Varšavského paktu před lety vyhlašoval, že Varšavský pakt
se rozhodl se rozpustit, neboť to bylo v době, kdy Československo paktu předsedalo
a já jsem byl tehdy československým prezidentem. Rozpouštěli jsme Varšavský pakt proto,
že to byl nástroj sovětské hegemonie, který nás zbavoval nezávislosti, a že to byl pakt,
který sloužil ochraně totalitního systému. Nerozpouštěli jsme jej proto, abychom se ocitli
ve vakuu a nepatřili nikam. Rozšiřování aliance považuji za velmi důležité morálně a psy-
chologicky směrem k novým demokraciím. Domnívám se, že to je naplnění Washingtonské
smlouvy. Není možné, aby se Atlantická aliance považovala za jakýsi klub veteránů studené
války, uzavřený klub, který už má dost demokratických členů a další demokracie už nepo-
třebuje. To je scestné myšlení.

Rozhovor pro americkou veřejnou televizní stanici PBS
květen 1997

Politici každé země jsou povinni myslet na obranu a bezpečnost současných i budoucích
generací, jsou povinni myslet na obranu hodnot, na nichž je založen jejich stát. Tím spíš
o těchto věcech musí přemýšlet naše země, která leží v samém centru Evropy, kde mnohé
války vznikaly či končily, která vždy byla křižovatkou různých geopolitických zájmů,
která má své trpké zkušenosti s různými okupacemi. Pakliže myslíme na svou obranu
a bezpečnost, a to hlavně z hlediska budoucích generací, a rozhlížíme se kolem sebe,
pak zjišťujeme, že jedinou vskutku fungující organizací, která by mohla být nástrojem ko-
lektivní evropské obrany, je Severoatlantická aliance. Proto se Česká republika uchází
o členství v ní.

Snaha izolovat Rusko je samozřejmě nesmysl a je třeba to asi znovu a znovu ruským
občanům vysvětlovat. Aliance se transformuje, to už není nástroj obrany západní Evropy
proti nebezpečí z Východu, proti nebezpečí komunismu, nástroj zadržování komunismu.
Proměňuje se v obrannou alianci celého euroatlantického prostoru. Aliance nejenže nechce
Rusko izolovat, ale naopak vnímá Rusko jako svého rovnoprávného partnera. Ruská fede-
race a státy, které zahrnuje nebo bude zahrnovat NATO, jsou dvě různé entity. Entity
naprosto rovnoprávné, které by měly mít ty nejlepší partnerské vztahy.

Rozhovor pro ruský deník Moskovskije novosti
červen 1997
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Plenární zasedání Euroatlantické rady partnerství
Madrid 9. července 1997

Dámy a pánové,
vážení přítomní,

přijímám jako svou samozřejmou povinnost využít tohoto zasedání k tomu,
abych jménem České republiky poděkoval Severoatlantické alianci za její nabídku
k přistoupení k Severoatlantické smlouvě.

V dlouhé a dramatické historii naší země poprvé dostáváme šanci podílet se
na obraně, na systému kolektivní obrany, na systému kolektivní bezpečnosti,
který je založen na principech respektu k vůli jednotlivých národů, který hájí hod-
noty demokracie, svobody jedince, lidská práva.

Domníváme se, že je to pro nás nejen příležitost nalézt záruky naší bezpečnosti,
ale především, že to je pro nás příležitost podílet se na spoluodpovědnosti za mír
na evropském kontinentu a ve světě, přispívat k obraně těch hodnot, které aliance
chrání. A prohlašuji jménem České republiky, že jsme připraveni sdílet osudy aliance
nejen v atmosféře dobrého počasí a klidu, ale i v atmosféře nepohody.

Domnívám se, že tímto prvním velkým krokem rozšíření aliance směrem k no-
vým demokraciím začíná nová éra, nová kapitola v dějinách aliance, která se stává
nástrojem obrany, kolektivní obrany celoevropské.

Jsem přesvědčen, že jde pouze o začátek určitého procesu a že aliance postup-
ně a graduálně bude nabízet přistoupení i dalším novým demokraciím, které proje-
ví o členství zájem a které budou způsobilé se stát jejími členy. Mám tím na mysli
země, jako je Slovinsko, Rumunsko, baltské státy, Bulharsko, Slovensko a další.

Kdy bude kdo přijat, záleží na mnoha a mnoha různých okolnostech. Důležitěj-
ší však je, aby všichni měli jistotu a naději, aby všichni věděli, že bude přihlíženo
k jejich vůli a že už skončila éra velmocenského dělení světa, kdy ti velcí a mocní
rozhodovali o osudu těch menších a méně mocných, a tím dělili svět na sféru svého
zájmu a svého vlivu.

Jménem České republiky bych chtěl na závěr prohlásit, že vítám ustavení této
Euroatlantické rady partnerství, které chápeme jako jakési radiační pole obklopu-
jící Severoatlantickou alianci a šířící její ideje.
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Úkolem této doby je vytvořit obrannou strukturu tak, aby byla potenciálně schopna
obepínat celý evropský prostor. Evropě nehrozí velký strategický nepřítel, ale ukazuje se,
že jí hrozí neméně vážná ohrožení, ať už mají podobu regionálních konfliktů, lokálních válek
přerůstajících v organizovaný zločin a v terorismus, nebo ať už hrozí uvnitř evropského pro-
storu či z jeho okolí.

Rozhovor pro americký deník Washington Times
září 1997
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Převzetí Fulbrightovy ceny
Washington 3. října 1997

Paní státní tajemnice,
dámy a pánové,
vážení přítomní,

kupodivu mám dodnes v živé paměti, s jakým zájmem jsem téměř před třiceti lety
četl knihu Pýcha moci od senátora Jamese Williama Fulbrighta. Nevím, kolik měla
tato zajímavá kniha ve své době v USA příznivců a kolik odpůrců, nebo s jakým
ohlasem se vlastně setkala. Mne, tehdy mladého člověka žijícího pod komuni-
stickým panstvím, ale myslícího vlastním rozumem, zaujala otevřeností, s jakou
pojmenovala základní dilema americké zahraniční politiky, jak se v tehdejší době
jevilo. Toto dilema podle Fulbrighta znělo: má velká míra americké odpovědnosti
za svět, jak vyplývá z velikosti, síly a civilizační rozvinutosti USA, mít podobu
pyšného, necitlivého a někdy i násilného exportu jejích hodnot a zájmů do celého
světa, a má tudíž Amerika hrát i roli jakéhosi světového četníka, anebo má mít tato
odpovědnost skromnější podobu pouhého poskytování příkladu, střízlivé pomoci
tam, kde je skutečně žádána, a pokusu maximálně respektovat „jinakost“ ostatních
a vycházet s nimi pokud možno po dobrém, a tím je bezděky – zdají-li se Americe
nelidští – polidšťovat?

Mám dojem, že Fulbright se touto originální knihou dotkl tématu, které daleko-
sáhle přesahuje otázku, jakou má Amerika dělat zahraniční politiku. Dotkl se téma-
tu samotné americké identity. Anebo nejde tu vlastně jen o jednu z podob otázky,
kterou si tato země klade už od devatenáctého století, totiž otázky, čím vlastně je?
Ano, ptát se na věci, na které se ptá Fulbright, znamená de facto ptát se, co to je
Amerika a její duch, respektive čím by tato země být měla nebo mohla, a jakou roli
by tudíž měla v dnešním světě hrát.

Věřím, že nebudete chápat – a obzvlášť u mne, který přicházím z tak malé země
– jako projev „pýchy moci“, když využiji této chvíle, tak zřetelně s Fulbrightovým
jménem spojené, k malému pokusu odpovědět na tuto fulbrightovsky položenou
americkou otázku; samozřejmě způsobem vyplývajícím z mého neamerického
pohledu zdáli.

Jak se asi americkým občanům, kteří se nijak zvlášť nezajímají o americkou
historii, a tím méně o americkou zahraniční politiku, jeví toto tradiční americké
dilema dnes?

S velkou pravděpodobností v mnoha z nich vítězí pocit, že hlavní nebezpečí,
které ohrožovalo Ameriku a celý svět, totiž sovětské mocenské impérium a komu-
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nismus, se zhroutilo, hrozbu světové války si lze tedy odškrtnout ze seznamu toho,
co by mohlo přijít, a Amerika by se tudíž měla daleko víc než dosud věnovat sobě
samé, svým vlastním problémům a neangažovat se příliš v tom nepřehledném
a velikém světě, kde za každý pokus pomoci něčemu dobrému beztak sklidí
jen nevděk. Říše zla byla zkrátka poražena, dobro zvítězilo, nač se tedy trápit
a proč dokonce vydávat nové a nové miliardy na armádu?

Izolacionismus má v moderní americké historii svou dlouhou tradici, vrací se
v ní v mnoha vlnách, a pokaždé má pochopitelně jinou podobu. Dnes má, dohadu-
ji se, tu, o níž tu mluvím. A je pro Ameriku nebezpečný přesně tak, jak byl pro ni
nebezpečný v kterékoli jiné ze svých podob: nikdy v moderní době totiž Ameriku
od ničeho neuchránil, ale vždy naopak způsobil, že se angažovala příliš pozdě,
v době, kdy konflikt už naplno plál a začínal ji vitálně ohrožovat, což nakonec
nutně vedlo k tomu, že Američané museli zaplatit za svůj původní nezájem či
za svou zdrženlivost tisíckrát víc, než by je stálo politické či vojenské angažmá
hned na začátku, anebo pokud možno ještě dřív. Za svou krátkozrakost pak museli
platit nejen mnohonásobně většími hmotnými výdaji, ale především bezpočtem
zbytečně zmařených životů.

Mnohokrát bylo řečeno, že Západ a demokracie vyhrály studenou válku a že teď
běží o to, aby vyhrály i mír. Osm let po pádu komunismu jsem hluboce přesvědčen,
že to bude úkol podstatně těžší. Hrozby, které se nad dnešním světem vznášejí,
se totiž k hrozbě komunismu mají jako metastáza k izolovanému nádoru: zatímco
tehdy stál proti svobodnému světu jeden jediný, na první pohled patrný, po zuby
celkem známými zbraněmi vyzbrojený a do značné míry odhadnutelný protivník,
dnes – po rozpadu bipolárně rozděleného světa a do značné míry jeho vinou
– je svět pokryt bezpočtem nesmírně různorodých, takříkajíc decentralizovaných
a těžko předvídatelných – a přitom navzájem propojených – nebezpečí. Rychle
vytvářet různé systémy obrany proti nim je věru náročnější než jen pokračovat
ve zbrojních závodech s víceméně sklerotickou supervelmocí.

Shrnuji: izolacionismus je především velmi krátkozraký z hlediska samotných
zájmů Ameriky. Prostě se jí nevyplácí, a tím méně se jí může vyplatit teď, kdy – jak
jsem se pokusil naznačit – je obrana hodnot, s nimiž Amerika stojí a padá, dokonce
v mnoha ohledech náročnější, než byla dosud.

Ale to není hlavní důvod, proč proti němu mluvím. Ten je jiný: vstupujeme
do světa, kde má stále menší smysl pohybovat se jen v oblasti partikulárních zájmů,
protože jde o svět jediné globální civilizace, která nás všechny činí účastníky
jediného osudu. Prakticky cokoli se kdekoli stane, může dnes tak či onak velmi
rychle ovlivnit osud celého světa, a to jak v dobrém, jako třeba objev léku v něja-
ké kalifornské laboratoři, tak ve špatném, jako třeba výbuch atomového reaktoru
v nějaké ukrajinské obci. Žijeme prostě v době, kdy může lidstvo čelit všem hroz-
bám, které se nad ním vznášejí, jen probudí-li se v něm, to znamená v každém
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z nás, s novou silou a novým étosem odpovědnost za svět jako celek. A samozřejmě
i za jeho dlouhodobou budoucnost. Myslet jen na sebe je za těchto okolností sebe-
vražedné pro všechny, mocné i slabé, velké i malé.

Jsem přesvědčen, že z těchto dvou důvodů, obecného a principiálního i spe-
cificky amerického, musí dnes Amerika – možná spíš než kdy jindy – na sebe vzít
svůj díl odpovědnosti za celý svět. Uzavřít se sama do sebe nemůže už z pouhých
technických důvodů, ale i kdyby se o to jakkoli pokoušela, bylo by to to nejhorší,
co by mohla dělat pro tuto planetu i pro sebe samu.

Oč běží, je tedy přesně totéž, oč běželo v době Fulbrightově, byť to má dnes
samozřejmě úplně jinou podobu, než jakou to mělo tehdy: o způsob, jakým má
Amerika tuto svou odpovědnost nést.

Myslím, že dnešní Amerika je pro zbytek světa téměř symbolickou koncentrací
všeho dobrého i špatného, co charakterizuje naši civilizaci. Od fantastického
rozvoje vědy a techniky a z nich pramenícího blahobytu přes hloubku občanských
svobod a sílu demokratických institucí až po slepý kult trvalého hospodářského
růstu a trvalé spotřeby, byť třeba i za cenu ničení životního prostředí, diktát ma-
teriálnosti, totalitu konzumu a reklamy, vyprazdňování lidské jedinečnosti unifor-
mitou celodenního šumu televizní banality.

Už proto by asi způsob, jímž Amerika vezme na sebe svou odpovědnost za svět,
měl ztělesňovat ta východiska, která jedině mohou zachránit tuto civilizaci jako
celek: měl by to být způsob, který by byl prodchnut novou duchovností, novou spiri-
tualitou, novým étosem i novou etikou, tedy přesně tím, co si musí osvojit všechny
kultury, civilizační okruhy a všechny národy dnešního světa, chtějí-li vůbec přežít.

Co to konkrétně znamená? Bezpočet věcí. Například: hluboký respekt ke vše-
mu, co je v dnešním multipolárním a multikulturním světě jiné, respekt založený
na porozumění pozitivním hodnotám, které jsou jiným světům vlastní. Zároveň
odvahu překročit svět takzvaně pragmatických mocenských kalkulací a umět se
nenásilným způsobem stavět za pravdu a spravedlnost všude, kde jsou pošlapávány,
byť by to mělo ohrozit i sebevýhodnější hospodářské kontrakty. Být vždy
na straně dobra, aniž je toto stranění ovlivněno vlastními mocenskými či hospo-
dářskými zájmy a jimi usvědčováno ze svého pokrytectví. Posilovat všechny
projevy tolerance a porozumění mezi národy a náboženskými světy, podporovat
všechny způsoby mezinárodní spolupráce a regionální integrace, které jsou orien-
továny k obecnému prospěchu, a být prostorem příkladně dobrého postoje k příro-
dě a k této zeměkouli, postoje, který chápe člověka jako jejich bytostnou součást,
nikoli tedy jako jejich pána, majitele a svévolného vykořisťovatele. 

Pokud jde o oblast bezpečnostní, domnívám se, že USA musí mít sílu v krajním
případě, v případě vskutku nesporném a v případě těšícím se obecné podpoře
svobodomyslných lidí a mírumilovných a demokratických států, zasáhnout proti
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zjevnému zlu i silou, tedy vojensky. Z této své povinnosti – jako velmi specifické-
ho a velmi krajního výrazu své odpovědnosti za svět – se Spojené státy vyvázat
nemohou a nesmějí.

K tomuto poznání se v éře studené války Amerika sice propracovala, ale o situa-
cích, v nichž tuto svou způsobilost prokazovala, či o způsobech, jimiž to dělala,
se mohou historici samozřejmě přít.

Ale o to teď nejde. Jde o něco jiného, o něco důležitějšího, o něco téměř
principiálního.

Zdá se mi, že po všech dobrých i špatných zkušenostech, které musela Amerika
ve dvacátém století absolvovat, měla by konečně pochopit to, co její osvícená část
chápe už dávno, totiž že nejefektivnější, nejmorálnější a nakonec vždycky také
nejlevnější je vložit všechny své intelektuální síly i významnou část své síly mate-
riální do bezpečnostní prevence. Samozřejmě: předvídat konflikty a předcházet
jim je většinou těžší než se do nich vložit, a často i těžší než v nich vyhrát. Je to
však cesta tisíckrát smysluplnější z důvodů, které jsem naznačil a které bych mohl,
jak mi snad věříte, rozvádět, konkretizovat a ilustrovat celé hodiny.

Uvedu proto jediný příklad. Uvedu ho proto, že je poměrně aktuální, neboť,
pokud vím, v amerických politických kruzích i v amerických sdělovacích pro-
středcích se o něm hodně mluví.

Běží o rozšíření Severoatlantické aliance. Mnoho lidí tu prý říká, že toto roz-
šíření nemá valného smyslu, protože Západu celkem nic nehrozí (nač by tedy měl
rozšiřovat svou obrannou alianci, navíc o státy podezřelé tím, že ještě donedávna
patřily pod komunistické panství?); protože by to údajně zlobilo jistý velký euro-
asijský stát, který se této aliance z jakýchsi důvodů bojí; a protože by to stálo daňové
poplatníky peníze, které by se daly ušetřit nebo utratit lépe.

Tento způsob myšlení – po všem, co jsme ve dvacátém století prožili, a poté,
co jeho války a koncentrační tábory znamenaly pro lidstvo víc než dvě stě milionů
mrtvých – je podle mého pevného přesvědčení nesmírně naivní, krátkozraký,
ba přímo nebezpečný.

Evropa je podivný kontinent. Na jeho půdě se zrodila dnešní civilizace, ale zro-
dily se na ní i dvě světové války. Je to kontinent, který vždy tvořil a dodnes tvoří
jediné těleso, byť kulturně, etnicky i hospodářsky nesmírně členité. Dnes má toto
těleso poprvé v celé své historii šanci založit svůj vnitřní pořádek na principu spo-
lupráce a rovnosti velkých i malých, silných i slabých, a na sdílení společných
demokratických hodnot. Dík tomu má šanci skončit definitivně s exportem válek
a násilí a stát se naopak příkladem mírové spolupráce. Promarní-li Evropa tuto
šanci, může to znamenat novou světovou katastrofu, svým způsobem horší,
než byly ty předchozí. Z důvodů, o nichž jsem už mluvil: tentokrát by nestály síly
svobody proti jedinému totalitnímu odpůrci, ale mohla by to být podivná válka
všech proti všem, válka, která by neměla už vůbec své jasné fronty, válka,
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kterou by nebylo možné docela zřetelně odlišit od terorismu, organizovaného
zločinu a všech druhů soudobé civilizační kriminality, válka, do které by různými
nepřímými a skrytými cestami byl okamžitě zapojen celý svět. Nechci strašit,
ale každý, kdo má trochu představivosti a ví, co se donedávna dělo například
v Bosně a Hercegovině, musí chápat, že nemluvím do větru.

Kdyby velký evropský sjednocovací proces nemohl prohlubovat i svou bezpeč-
nostní dimenzi a měl se zastavit u bran NATO, této prakticky dnes jediné funkční
evropské obranné aliance, pak by to zřejmě znamenalo jeho konec. A všechny
americké pochybovače ujišťuji o tom, že možné neblahé důsledky takového konce,
bez ohledu na to, jakou by měly konkrétní podobu a zda by nás potkaly za tři roky
nebo za patnáct let, by mohly stát nakonec nás všechny mnohonásobně víc, než nás
stály obě světové války, kterými v tomto století Evropa „obdarovala“ svět.

Po dlouhém západním váhání byl konečně nedávno učiněn v Madridu významný
krok k odvrácení takové hrozby. Všechny nás bude tento krok něco stát. Každý
soudný člověk však musí uznat, že takový výdaj se vyplatí. Vždyť i ta nejdražší
bezpečnostní prevence je levnější než ta nejlevnější válka! Investice tohoto druhu
se asi stěží zhodnotí v nejbližších volbách. Ale o to víc ji ocení budoucí generace.

A tím se vlastně bezděky vracím k začátku své argumentace: kdo dnes myslí
na budoucí generace? Kdo se dnes trápí tím, co budou lidé jíst, pít a dýchat za sto
let, anebo odkud budou brát energii, zvlášť bude-li jich na planetě dvakrát víc,
než kolik jich na ní je dnes? Pouze takzvaný idealista, snílek, tedy člověk veskrze
duchovní, a tudíž údajně málo moderní.

Z kategorie snílků ocitajících se kdesi na okraji společnosti, a to i přesto,
že píšou světové bestsellery, se mohou tito lidé dostat tam, kam patří, totiž mezi
politiky, jen tehdy, změní-li se sám duch politiky v tom směru, o němž jsem mlu-
vil, to jest ve směru hlubší odpovědnosti za svět. 

Přál bych své vlasti, celému světu a především Americe samé, zemi, o níž se
říká, že má neomezené možnosti, aby se brzy a mezi prvními vydala touto cestou.
Cestou skutečného, hlubokého a v úctě k nekonečnu a věčnosti zakotvenému zájmu
o všechno, co přesahuje hranice prostoru a času, v nichž je nám dáno žít.

Vážení přátelé, dovolte mi, abych na závěr vyslovil svůj obdiv padesátileté činnos-
ti Programu J. W. Fulbrighta, programu, který kráčí – domnívám se – přesně tím
směrem, kterým bych rád viděl kráčet celou Ameriku: totiž směrem neokázalého
a nenásilného šíření ducha svobody a odpovědnosti.

Děkuji vám za cenu, která mi dnes byla udělena a které si velmi vážím, jakož i za po-
zornost, kterou jste mi věnovali.
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Přijetí naší země do Severoatlantické aliance a do Evropské unie bylo od první chvíle
základním strategickým cílem nové demokratické moci. Velmi se raduji z toho, že tento pro-
ces existuje, že doznal významného pokroku v posledním roce. Pro nás je důležité, že idea
rozšiřování institucí, mám na mysli Evropskou unii a Severoatlantickou alianci, zvítězila
a je prosazena. To má smysl nejen pro naši zemi, ale pro celou Evropu.

Přípravy mohly snad probíhat rychleji, ale jsou všechny předpoklady k tomu, že tempo
se zrychlí. Děláme dost, ale já bych byl pro, abychom dělali ještě víc.

Rozhovor pro britský deník Financial Times
únor 1998

Domnívám se, že máme jeden společný úkol: znovu a znovu vysvětlovat ruským politikům,
ruské vládě, ruskému prezidentovi i ruské veřejnosti, že rozšiřování aliance není něco,
co ohrožuje Ruskou federaci, co je namířeno proti ní. Naopak, toto rozšiřování vlastně
ve svých důsledcích prospívá Ruské federaci, protože rozšiřuje pásmo bezpečnosti a míru,
přibližuje ho k ruským hranicím a zároveň se rozšiřovací proces děje na pozadí prohlubují-
cího se partnerství mezi aliancí a Ruskem. Mám dojem, že v Rusku existuje mnoho hlubo-
kých předsudků z doby minulé a že je tomu třeba klidně, věcně a trvale čelit.

Rozhovor pro Polskou televizi
březen 1998
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Varšavská univerzita
Varšava 10. března 1998

Dámy a pánové,

mám v živé paměti projev, který jsem jako zcela čerstvý československý prezi-
dent přednesl před oběma komorami polského parlamentu na jaře roku 1990;
vzpomínám si na jeho trochu poetický, trochu vzletný a trochu euforický ráz,
jakož i na příznivý ohlas, s nímž se setkal. Byla to doba velkého nadšení z pádu
komunismu, z náhle nabytých svobod, z ohromného množství nadějí, začasté
dosti naivních, které ten radostný čas provázely.

Od té doby uplynulo osm let. Doba nadšení, revoluční euforie, všeobecné
obětavosti a solidarity, doba, kdy byli lidé k sobě navzájem nevídaně slušní a kde-
kdo byl ochoten přinášet oběti ve prospěch společné lepší budoucnosti, dávno
pominula. Aspoň v mé zemi, abych nemluvil za jiné. Žijeme v tvrdé postkomu-
nistické realitě, v době nelehké každodennosti, v době těžké a všední práce,
při níž teprve vyplouvají na povrch všechny špatné vlastnosti, které v nás komu-
nismus po desítiletí pěstoval a s nimiž si často neumíme poradit.

Tyto změny, víc než pochopitelné a víc než samozřejmé, neznamenají ovšem, že
se zvolna všechno vrací do starých kolejí, že se nic dobrého neděje, ba že obecná
situace je v podstatě horší, protože méně přehledná, než byla v dobách minulých.
Pravý opak je pravdou: ty nejdůležitější změny k lepšímu se po nekonečných
porodních bolestech vlastně teprve teď uskutečňují. To, co tehdy bylo krásným
snem, vyvolávajícím atmosféru téměř karnevalovou, a o čem jsme si bláhově mys-
leli, že se promění automaticky za pár dní ve skutečnost, se začíná ve skutečnost
proměňovat s mnoha obtížemi a problémy teprve dnes, přičemž naši spoluobčané
to už dávno nevnímají jako nějaký zázrak, ale spíš jako samozřejmost.

Mezi četné změny tohoto druhu patří i pozvání Polska, České republiky
a Maďarska do NATO, respektive výzva NATO těmto zemím, aby přistoupily
k Washingtonské smlouvě. 

Dovolte mi, abych uvedl naši dnešní rozpravu třemi poznámkami k tomuto
tématu.

První poznámka: v letech, kdy jsme jako takzvaní disidenti vzdorovali totalitní
moci v našich zemích, jakož i v době převratných změn, jež pak následovaly,
nám bylo asi všem jasné, že jedním z našich základních cílů musí být zrušení
Varšavského paktu, tohoto hlavního nástroje podmanění našich zemí sovětskou
imperiální mocí. Méně už nám bylo jasné, co má následovat, totiž jaký nový typ
evropské kolektivní bezpečnosti vytvořit. Mnozí vnímali tehdy NATO jako jakési
dvojče Varšavského paktu vzniklé proto, aby se demokratické státy mohly společně
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bránit proti šíření komunistické moci, dvojče, které ztratí se zrušením svého
protivníka smysl, a uvažovali o vzniku nějaké zbrusu nové celoevropské bez-
pečnostní aliance, pokud bláhově nesnili o tom, že žádné bezpečnostní svazky
už nebudou v nové době, kdy jsme všichni demokraté, zapotřebí. Jiní uvažovali
pouze o zásadní transformaci NATO do podoby, která by odpovídala nové situaci a
novým úkolům. A byli i tací, hlavně na Západě, kteří shromažďovali četné důvody
ve prospěch sebevražedné ideje, že není třeba měnit vůbec nic: NATO nechť si exi-
stuje tak, jak existovalo dosud, a nové demokracie ať si dělají, co chtějí, to je prý
jejich věc, nikoli naše. Postupně převládl názor zřejmě nejrozumnější: že nemá
smysl NATO, tuto nejfunkčnější obrannou alianci demokratického světa, rušit
či nějak radikálně a překotně proměňovat, nicméně že novou historickou situaci
tato aliance reflektovat musí, nechce-li se stát poněkud směšným spolkem veteránů
studené války. A tak posléze zvítězil názor, že jediné, co má skutečně smysl a co je
reálné, je postupně a rozvážně rozšiřovat alianci o nové demokracie tak, aby se
jednou stala skutečně celoevropským nástrojem kolektivní obrany, který bude
z mnoha dobrých důvodů – tak jako dosud – propojovat Evropu se severoameric-
kým kontinentem. Toto řešení, které po letech složitých debat nakonec zvítězilo,
mnohé asi neuspokojuje pro pomalost svého uskutečňování. Právě proto je na místě
dodat, že ani je nebylo nikterak snadné prosadit. Historický význam, který má
rozšiřování NATO, si právě my, Poláci a Češi, nemusíme navzájem obsáhle vysvět-
lovat: vždyť to je vlastně poprvé v našich dlouhých a dramatických dějinách,
kdy máme šanci stát se pevnou součástí mocného bezpečnostního systému chrání-
cího naši státní suverenitu, ale nejen ji: je to systém, který dává našemu kontinen-
tu reálnou naději, že až budou jeho rozšiřování a s tím související transformace
dovršeny, otevře se před Evropou perspektiva, že bude žít jako celek už natrvalo
v míru, bezpečí a ve svobodě a že její vnitřní pořádek bude založen na vskutku
spravedlivých principech. Co tu říkám, zní v Polsku asi téměř jako banalita: ne-
poměrně větší oběti, jež jste museli ve své moderní historii ve srovnání s Čechy dát,
zřejmě způsobují, že je vaše společnost asi podstatně vnímavější ke všemu,
co souvisí s její bezpečností, než společnost naše. Přesto – nebo přesněji právě
proto – jsem považoval za užitečné toto zde připomenout.

Má druhá poznámka: platným členem NATO mohou být naše země pochopitel-
ně jen tehdy, provedou-li bezpočet důležitých změn ve své vlastní obraně: je třeba
přizpůsobit standardům NATO celý soubor zákonů týkajících se bezpečnosti
a armády, je třeba vychovávat nové velitele myslící jiným způsobem, je třeba udě-
lat mnohé pro to, čemu se říká interoperabilita, především v oblasti řídících
a komunikačních systémů, je třeba dodělat strukturální změny v našich armádách,
je konečně třeba postupně modernizovat i výzbroj. To všechno bude samozřejmě
stát mnoho peněz, ale rozhodně míň, než kolik by stál předem k nezdaru odsouzený
pokus o jakousi samostatnou izolovanou obranu. Tyto věci jsou nyní, v době ratifi-
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kace rozšiřování NATO, předmětem denních politických rozprav a rozmanitých
odborných analýz. To všechno je pochopitelně nesmírně důležité a je naší povin-
ností věnovat tomu maximální pozornost. Přesto se mi zdá, že to stále ještě není
to nejdůležitější.

Toho, co považuji za nejdůležitější, se týká má třetí poznámka. Členství v NATO
znamená především a hlavně spojenectví.

Slovo spojenectví však může mít různý význam.
Může to znamenat prostě jen účelové spojení sil dvou či více států, pro něž je

praktičtější, mají-li své síly spojeny, neboť tím mohou lépe čelit nějakému možnému
nepříteli, anebo lépe naopak někoho napadnout a ovládnout. Tento typ spojenectví
znamená strukturu ze samé své podstaty uzavřenou – totiž uzavřenou svým kon-
krétním účelem a okruhem těch, které ten účel spojuje – a znamená zároveň struk-
turu, v níž moc hraje větší roli než hodnota. Spojit se v takovémto spojeneckém
svazku mohou tudíž státy s velmi různými politickými systémy, které nespojují ty
či ony společně sdílené hodnoty, ale jen zájem na udržení či upevnění vlastní moci,
to znamená v lepším případě na její prosté ochraně, v horším na její expanzi.

Spojenectví, jakým je NATO, je však a musí být čímsi jiným a čímsi víc.
Totiž spojenectvím určeným nikoli k ochraně pouhé moci těch či oněch,
ale k ochraně hodnot, kterým jejich moc slouží. Takových hodnot, jako je respekt
k lidským právům, právní stát, demokracie, svoboda projevu, tržní ekonomika.
Jde tedy o spojenectví, jež nemá chránit pouze státní suverenitu či něčí geopolitic-
ké zájmy, ale jež má chránit určitý typ lidské kultury a civilizace. Z toho vyplývá,
že základním pojidlem tohoto spojenectví není pouhý kalkul, oboustranná vý-
hodnost či náhoda společného geopolitického zájmu či potenciálního nepřítele,
ale něco nepoměrně hlubšího: solidarita. Ano, chápu NATO – a věřím pevně,
že i ono tak samo sebe chápe – jako solidární společenství těch, kteří sdílejí spo-
lečné hodnoty, přičemž princip solidarity a otevřenosti vyplývá ze samé povahy
těchto hodnot. Nelze si přece dost dobře představit, že by někdo respektoval lidská
práva a svobodu jen někde, například jen ve vlastní zemi. Otevřenost a princip soli-
darity patří podle mého hlubokého přesvědčení k samé podstatě NATO a vyplývá
ostatně jako jeho fundament i přímo z textu Washingtonské smlouvy.

Jinými slovy: členství v NATO nechápu jako pouhou ochranu bezpečnosti vlast-
ního státu zaplacenou smutnou povinností tu a tam eventuálně pomoci i jinému
státu – být tedy připraven chránit ho takříkajíc na oplátku za to, že on je připraven
chránit nás –, není to tedy pro mne pouhý obchod či tržní vztah, ale je to projev
určitého ducha. Ducha lásky ke svobodě, ducha solidarity, ducha vůle společně
bránit společné kulturní bohatství, ducha spojenectví nikoli účelového, ale – smím-li
se tak vyjádřit – mravního.

Jsem šťasten, že toto spojenectví spojí i naše dvě země ještě pevněji, než jsou
spojeny dnes, což platí samozřejmě i o našem vztahu k Maďarsku. Zároveň si
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ale myslím, že by bylo v přímém rozporu s duchem tohoto spojenectví a s prin-
cipem jeho otevřenosti, kdybychom se spokojili tím, že jsme byli přizváni, a za-
pomněli na ty, kteří přizváni nebyli. Rozum dá, že všichni zájemci nemohou
být přijati najednou: to by s největší pravděpodobností znamenalo kolaps aliance.
Nicméně je třeba znovu a znovu opakovat, že NATO je otevřeno všem demokra-
ciím v euroatlantickém prostoru a že nikomu z těch či oněch taktických důvodů
předem dveře neuzavírá. Musí postupně dojít na Rumunsko a Slovinsko, na tři
pobaltské země a na další nové evropské demokratické státy. V podpoře této
perspektivy vidím i úkol našich tří zemí, které mají být přijaty v první vlně.

Tento vývoj bude samozřejmě možný jen tehdy, budou-li se rozšiřování a trans-
formace NATO odvíjet na pozadí jeho stále se prohlubujícího strategického part-
nerství s velkou euroasijskou mocností, kterou je a vždycky bude Ruská federace.
Přičemž přirozeným radiačním pásmem, které alianci obklopuje a které by jí mělo
pomáhat šíření ducha míru do okolního světa, je pásmo zemí sdružených v Euroat-
lantické radě. A pokud jde o Ukrajinu? Myslím, že záleží jen na ní samotné,
pro co se rozhodne: zda pro pouhou účast ve zmíněné radě, nebo pro posilování
svého strategického partnerství s NATO, nebo – jednou – i pro samotné členství.

Dovolte mi, vážení přátelé, abych se v závěru vrátil k tomu, čím jsem začal.
Minule jsem mluvil sice poetičtěji, ale jako představitel jedné země Varšavského
paktu k představitelům jiné země tohoto paktu. Dnes jsem měl tu čest k vám
promlouvat jako představitel jednoho budoucího člena Severoatlantické aliance
k představitelům druhého člena.

Polsko uvedlo do dějin dvacátého století slovo solidarita s velkým S. Kéž by
i naše budoucí spojenectví mělo charakter solidarity s velkým S!

Děkuji vám za pozornost. 
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Konference Evropa – Kultura sdílených hodnot
Berlín 25. února 1999

Děkuji za slovo, děkuji za pozvání a dovolte mi několik improvizovaných po-
známek. Budu se snažit, aby se vešly do deseti minut.

Především bych rád připomenul, že přesně dnes, před jedenapadesáti lety,
25. února, byl v mé zemi komunistický puč. Někteří se domnívají, že to byla
poslední tečka, která spustila železnou oponu v Evropě. Brzy poté následovalo
založení Severoatlantické aliance, což byla do jisté míry událost inspirovaná právě
tím, co se stalo v Československu. Je pro mě velmi zvláštní a důležité a zajímavé,
že právě v den tohoto výročí mám tu čest s vámi hovořit na této konferenci.

Dovolte mi tedy několik stručných poznámek. Za prvé si myslím, že Evropa
vždycky ve své historii bývala jednotným kulturním prostorem a jednotnou poli-
tickou entitou. Dějiny Evropy jsou dějinami rozmanitých bojů a zápasů o vnitřní
uspořádání této entity. Obvykle ti mocnější vnucovali uspořádání Evropy těm méně
mocným. Málokdo však během dramatické evropské historie pochyboval o tom,
že kulturně jde o jednotný prostor. Pražský hrad – na jeho stavbě se podílel italský
architekt, na hlavní pražské katedrále se podílel francouzský architekt. Nikomu to
nepřišlo zvláštní, protože existoval jakýsi prostor společného dialogu všech evrop-
ských národů, byť mezi sebou bojovaly.

Spuštění železné opony nás jakoby od tohoto kulturního prostoru odřízlo,
nás, kteří jsme zůstali za železnou oponou. A to nám dávalo zvláštní perspektivu.
My jsme si význam a jednotu evropského prostoru možná uvědomovali naléha-
věji než ti, kteří nebyli onou oponou odříznuti. Měli jsme svůj úhel pohledu, svou
perspektivu. Proto si dnes naléhavěji než jiní uvědomujeme nutnost nového celo-
evropského jednotného politického uspořádání založeného na spravedlivých
principech, i obnovu a rehabilitaci jednotného kulturního prostoru jako půdy,
z níž musí vzejít i nová idea, nový étos evropského sjednocování. 

Opona, která spadla před padesáti lety, sice byla stržena před lety deseti,
ale v jistém smyslu existuje dál. Existuje v jakýchsi troskách jako psychologická
bariéra. Pozoruji ve své zemi i v sousedních takzvaně postkomunistických zemích
zvláštní, nervózní vztah k Západu: Přijme nás, nepřijme nás? Považuje nás za rovno-
cenné, nepovažuje? Jde o zvláštní pocit handicapu, zvláštní pocit potřeby rychle
jej dohnat. Začasté jsme papežštější než papež. To, co pozorujeme na Západě,
přeháníme. To samo svědčí o labilitě našeho postavení. To je fakt, který je třeba si
uvědomit, pojmenovat ho a analyzovat.

Přijetí tří východoevropských zemí do Severoatlantické aliance znamená
významný krok, protože kromě mnoha jiných věcí to je i krok k překonání této
psychologické železné opony. Najednou vidíme, že Západ to myslí vážně, že o nás
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má zájem, že chce budovat celoevropskou bezpečnostní strukturu, že se nás nebojí
jako nějakých podivných, nevyzpytatelných, zvláštních stvoření. 

A teď vzniká otázka: Co my můžeme nabídnout, co my můžeme přinést Zá-
padu a co naopak on dluží nám? Zdá se mi, že dluh je na obou stranách. Náš dluh
je v tom, že jsme dosud nedokázali, podle mého mínění, naprosto jasně, sugestivně
a srozumitelně artikulovat zkušenost, kterou jsme podstoupili – zkušenost s totalit-
ním systémem. Tato zkušenost totiž má své dalekosáhlé konsekvence, které jsou
obecně důležité pro všechny, i pro ty, kteří tuto zkušenost nepodstoupili. 

Četl jsem například nedávno knihu svého přítele Adama Michnika, jsou to články
za posledních asi patnáct let, a uvědomil jsem si nad jejich četbou, že to jsou
na jedné straně politické komentáře, mapující historii Polska posledních let,
ale zároveň že mají jedno základní téma, a to téma etické: Být slušný, nebýt sluš-
ný, proč být slušný. Přinášet oběti, proč je přinášet. To jsou témata, která vyvstala
do popředí pod tlakem zkušenosti s totalitním systémem. Mně se zdá, že dlužíme
Západu tuto výpověď, tuto artikulovanou a zobecněnou zkušenost.

Co dluží Západ Evropě? Pravděpodobně jí dluží schopnost transcendovat,
překročit rámec soudobých civilizačních zvyklostí, konzumerismu, orientace na dik-
tát médií, spotřeby, reklamy, to, v čem se začasté lidé u nás tak vzhlížejí. Právě
Západ, který to vše má už zažito, by tento rámec měl umět asi překračovat.

Jsou-li tu tyto dva dluhy, dluh Západu Evropě jako celku a náš dluh Evropě
jako celku, a koneckonců nejen Evropě, ale celému světu, pak je tu na závěr dluh
společný. Je třeba si totiž položit otázku, co Evropa jako celek dluží světu. A podle
mého mínění mu dluží jakýsi příklad. Evropa má šanci být příkladem jak překonat
všechna nebezpečí civilizace, kterou právě ona světu dala, civilizace, jež celý svět
obepíná a která v sobě obsahuje četná ohrožení a četná nebezpečí, nebezpečí
pro všechny. Kdo jiný by měl jako první – nikoli násilně, exportem principů,
ale příkladem – předvést jak čelit těmto ohrožením než ten, kdo stál u kolébky
této civilizace. 

To jsou tři základní dluhy, podle mého mínění charakteristické pro tuto chvíli.
Všechny tři se musí odehrávat ve společném evropském kulturním prostoru.
Tam jsou podle mého mínění úkoly této doby, úkoly nadcházejících let. Politika by
měla čerpat své ideje z tohoto kulturního prostoru, měla by se inspirovat světem
lidského vědomí. Tam je třeba hledat nový étos, s nímž náš kontinent vstoupí
do nového tisíciletí.

Děkuji vám za pozornost.

82



Nejlepší způsob jak oslavit náš vstup do NATO je znovu si uvědomit smysl, který to
pro nás má, co z toho vyplývá, jaká rizika, jaké závazky, jaké výhody. Tato věcná reflexe je
pro mne osobně důležitější než nějaké oslavy.

Svou demokracii si musíme především ochránit sami, to je vlastně smysl našeho ústavní-
ho systému. Stoprocentní jistotu, že se už nikdy nebude opakovat žádné nebezpečí a že jsme
vstoupili do éry nekonečného trvalého světového míru, však nemůže mít nikdo nikdy. V každém
případě ale členstvím v alianci významně vzrostla naděje, že se už žádná okupace opakovat
nemůže a že nás nemůže přepadnout někdo, kdo by kalkuloval s nečinností celého euroatlan-
tického demokratického světa.

Zdá se mi, že v této věci je třeba znovu a znovu vysvětlovat našim spoluobčanům, že jsou
situace, kdy může být zabráněno preventivní akcí, byť riskantní, konfrontaci naprosto nedo-
zírných rozměrů. Kdyby aliance bývala existovala po celé dvacáté století, kdo ví, zda by
vůbec byly dvě světové války se svými miliony mrtvých. Jsou situace, kdy prostě mír a bez-
pečnost země stojí za určité riziko. Samozřejmě je úkolem armádního velení i vedení státu
rizika minimalizovat.

Rozhovor pro TV Prima
březen 1999
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Vzpomínková akce k 50. výročí NATO
Washington 23. dubna 1999

Páni prezidenti,
páni předsedové vlád, 
vážení přítomní,

při podpisu Washingtonské smlouvy, základního dokumentu Severoatlantické
aliance, řekl prezident Truman, že kdyby býval tento dokument existoval dříve,
nemusely být dvě světové války. Aliance existuje už padesát let a je nepochybné,
že toto solidární spojenectví západních demokracií se zasloužilo o to, že po tuto
dobu další světová válka nebyla.

Fakt, že mocný strategický protivník zmizel do propadliště dějin, neznamená
ovšem, že lidské životy, lidská práva, lidská důstojnost a svoboda národů nejsou
v dnešním světě ohrožovány. Ohrožovány jsou bohužel stále a stále má smysl
i kolektivní obrana demokratických států euroatlantického civilizačního okruhu.
Jen je třeba pojmenovat všechny nové typy nebezpečí a naučit se jim účinně čelit.
Slibuji si od tohoto setkání, že k tomu významně přispěje. Přispěje tím k posílení
ideje spravedlivého míru, to znamená míru, který není založen na znásilnění člo-
věka, ale naopak na respektu k jeho právům a svobodám. 

Toto vrcholné setkání aliance je prvním, na němž jsou přítomni představitelé
tří nových členů, jimiž jsou státy, jež byly ještě před deseti lety členy Varšavské
smlouvy. Rozšiřování aliance, které tím začíná, znamená tudíž definitivní a skuteč-
ný konec násilného rozdělení Evropy a světa, definitivní a skutečný pád železné
opony, definitivní a skutečnou tečku za takzvaným jaltským uspořádáním. Doufejme,
že tím vstupujeme do světa, v němž o osudech národů nerozhodují mocní cizí dik-
tátoři, ale tyto národy samy.

Pro mou zemi je to jeden z nejdůležitějších okamžiků v její dlouhé a dramatické
historii. Je to totiž poprvé, kdy se stává součástí velkého bezpečnostního svazku zalo-
ženého na rovnosti a solidaritě svých členů a na jejich společném odhodlání bránit
hodnoty, jež sdílejí.

Prohlašuji jménem České republiky, že si uvědomujeme nejen jistoty, které nám
tato příslušnost dává, ale i závazky, které z ní vyplývají.

Děkuji všem dosavadním členům za to, že se rozhodly alianci otevřít. Děkuji
jim za to nejen jako představitel své země a jako Evropan, ale i jako obyvatel této
planety, který si přeje mír mezi lidmi i v lidských duších a který pochopil, že tako-
vého míru lze stěží dosáhnout bez ochoty bránit ho proti silám zla.
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Kongres Spojených států amerických
Washington 23. dubna 1999

Páni prezidenti,
páni předsedové vlád,
paní poslankyně a páni poslanci,
paní senátorky a páni senátoři,

šedesát let po vpádu hitlerovských armád do naší země a třicet let po jejím pře-
padení vojsky Varšavského paktu se stává její bezpečnost nedílnou součástí bez-
pečnosti celého euroatlantického světa. Nebezpečí, že bychom se mohli opět stát
kořistí nějakého agresora, který by se rozhodl nás přepadnout, protože by si byl jist
nečinností demokratického světa, nenávratně odchází do minulosti.

Rád bych Spojeným státům, administrativě prezidenta Clintona, Senátu a všem
americkým občanům poděkoval za podporu, kterou dali členství České republiky v
alianci a vůbec ideji jejího rozšiřování.

Ujišťuji vás, že občané České republiky si dobře uvědomují, co pro ně členství
v NATO znamená. Vědí, že to není jen záruka bezpečnosti, ale i velký závazek:
tak jako naši spojenci ručí za naši bezpečnost, ručíme my za bezpečnost ostatních
a neseme tutéž spoluodpovědnost za mír ve světě, kterou přijímá aliance jako celek. 

Členství v NATO nám dává samozřejmě i právo podílet se na jeho jednání a roz-
hodování. Nejen tedy, že neomezuje naši svobodu, ale v jistém smyslu ji prohlu-
buje, protože nám umožňuje daleko účinněji uplatňovat na mezinárodní scéně svůj
názor. A zároveň lépe chápat, že svoboda není bránou k sobectví, ale především
příležitostí k solidaritě a výzvou k odpovědnosti.

Dámy a pánové, rozhodla-li se aliance otevřít se novým evropským demokra-
ciím, pak to znamená, že se rozhodla zbořit konečně onu podivnou psychologickou
zeď oddělující takzvané staré demokracie od demokracií postkomunistických.
Což je konkrétním dokladem toho, že staré a násilné rozdělení světa na dva gigan-
tické tábory začíná být nahrazováno rozdělením novým, nepoměrně logičtějším,
dnešnímu světu přiměřenějším a lidstvu prospěšnějším: totiž rozdělením na přiro-
zené regionální okruhy svázané společnými kulturními, historickými, politickými i
obecně civilizačními tradicemi, okruhy, jež chtějí spolu navzájem přátelsky komu-
nikovat a všestranně spolupracovat, a spolutvořit tak lepší planetární mírový řád.

Tři noví členové aliance patří k západnímu civilizačnímu okruhu, stejně jako Sloven-
sko, Slovinsko, Rumunsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Bulharsko a další balkánské státy.

Přirozené sebevymezení tohoto okruhu neznamená, že se považuje za něco lep-
šího než jiní, nebo že se dokonce vymezuje proti nim. Naopak: jedině ten, kdo ví,
kým sám je, může vskutku dobře a rovnoprávně spolupracovat s druhými.
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Okolnost, že skončila studená válka a aliance přestává být geograficky defino-
vána tím, co se nazývá Jaltou, znamená ovšem pro ni nutnost významně sebe samu
transformovat. Mění se totiž sama povaha toho, před čím chrání. Už proti ní nesto-
jí jeden velký, jasně lokalizovatelný a poměrně průhledný strategický protivník.
Dnešní protivník aliance je daleko tíž uchopitelný a prohlédnutelný. Jednou je
jeho živnou půdou etnická nenávist, jindy náboženský či ideologický fanatismus,
jindy prostá sociální a civilizační beznaděj; jednou má podobu regionálních kon-
fliktů a etnických čistek, jindy podobu anonymních teroristických útoků, jindy
sítě organizovaného zločinu či obchodu se zbraněmi hromadného ničení; jednou
vede k útoku na lidskou kulturu a svobodu, jindy k smrtonosnému útoku na na-
hodilé lidi, jindy ke krvavému vyhlazování celých lidských komunit. Společné
všem těmto hrozbám je jak to, že jsou namířeny proti člověku, tak to, že vždy
v sobě skrývají nebezpečný explozivní potenciál, a proto kdykoli, nebude-li jim
zavčas a preventivně čeleno, mohou přerůst do konfliktů velkých rozměrů ohrožu-
jících všechny.

Žijeme v pozoruhodné době. V době, která znamená velkou zkoušku naší
schopnosti čelit pestrému souboru nových hrozeb pro lidské pokolení. Hrozeb
nejen bezpečnostních, ale i ekologických a obecně civilizačních. Je to zkouška ná-
ročná nejen pro nové členy NATO, nejen pro NATO jako celek, ale pro celé lidstvo.

Věřme, že s pomocí toho, kdo nás stvořil, v těchto zkouškách obstojíme! 
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Z projevu ke společnému zasedání
obou komor kanadského parlamentu

Ottawa 29. dubna 1999

Jedním z velkých problémů tvorby národních států bylo jejich geografické vy-
mezení, tedy určení jejich hranic. Zde hrálo roli bezpočet faktorů, od etnických
a civilizačních přes historické a mocenské až po kulturní a geologické. Tvorba vět-
ších regionálních či nadnárodních společenství bude občas zatížena týmž pro-
blémem, respektive bude ho možná dědit po národních státech, jež je budou tvořit.
Nezbývá než dělat vše pro to, aby tento proces sebedefinování nebyl tak bolestivý,
jak bolestivý byl proces tvorby národních států.

Uvedu, dovolíte-li, jeden příklad. Kanada a Česká republika jsou dnes spo-
jenci, protože jsou členy téhož obranného svazku, to jest Severoatlantické aliance.
Je to výsledek velmi důležitého historického procesu, kterým je rozšiřování alian-
ce o státy střední a východní Evropy. Důležitost tohoto procesu vyplývá z toho,
že jde o první skutečně vážný a historicky nezvratný krok k rozbití železné opony
a faktickému, nejen verbálnímu zrušení toho, co se nazývá jaltské uspořádání.

Toto rozšiřování, jak všichni víme, nebylo nikterak snadné a proměnilo se ve skutek
až deset let po faktickém konci bipolárního rozdělení světa. Jedním z mnoha důvodů,
proč to bylo tak obtížné, byl odpor Ruské federace, která se nechápavě a zneklidněně
tázala, proč se Západ zvětšuje a proč se k ní přibližuje, aniž ji samou zahrnuje do své ná-
ruče. Tento postoj, odhlédnu-li od všech jeho ostatních motivů, prozrazuje jeden velmi
zajímavý prvek: totiž nejistotu v tom, kde začíná a končí to, co by se dalo nazvat svě-
tem Ruska či Východem. Nabízí-li NATO Rusku partnerskou ruku, pak to činí na poza-
dí předpokladu, že tu jde o dvě velké a rovnoprávné entity: o euroatlantický svět a mo-
hutnou euroasijskou mocnost. Tyto dvě entity si mohou a musí podat ruku, mohou a
musí spolupracovat, je to v zájmu celého světa. Ale mohou to dělat jen tehdy, budou-li
si vědomy své vlastní identity, jinými slovy, budou-li vědět, kde která z nich začíná a
kde končí. S tím mělo Rusko v historii vždycky trochu problém a tento problém si při-
náší zřejmě i do dnešního světa, kdy už nejde o to, kde začíná a kde končí který národ-
ní stát, ale o to, kde začíná a kde končí který kulturní či civilizační okruh nebo region.
Ano, Rusko má tisíc a jednu věc, která ho spojuje se světem euroatlantickým či takz-
vaným Západem, má ale zároveň tisíc a jednu věc, kterou se od něj liší – podobně jako
Latinská Amerika, Afrika, Dálný východ či jiné regiony nebo kontinenty dnešního
světa. To, že se tyto světy či části světa navzájem liší, neznamená ale, že jeden je hod-
notnější než jiný. Všechny jsou si rovné. Jsou prostě jen trochu jiné. Jinakost ale přece
není hanba! Rusku na jedné straně nesmírně záleží na tom, aby bylo vnímáno jako
někdo důležitý, kdo zasluhuje zvláštní zacházení, to jest jako světová velmoc, zároveň
je ale nesvé
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z toho, že je vnímáno jako svébytná entita, která stěží může být součástí entity jiné.
Rusko si na rozšiřování aliance zvyká a zvykne. Doufejme, že to nebude

jen výraz oné engelsovské „poznané nutnosti“, ale výraz nového a hlubšího sebe-
pochopení. Tak jako se jiní musí v novém multikulturním a multipolárním světo-
vém prostředí učit definovat sami sebe, musí se to učit i Rusko. To znamená nejen,
že nemůže natrvalo nahrazovat přirozené sebevědomí velikášstvím či pouhou sebe-
láskou, ale také že musí pochopit, kde začíná a kde končí. Že například ohromná
Sibiř se svými nekonečnými přírodními zdroji je Rusko, ale že maličké Estonsko
Ruskem není a nikdy nebude. A cítí-li se Estonsko patřit ke světu, reprezentované-
mu Severoatlantickou aliancí či Evropskou unií, je to třeba pochopit, respektovat
a nevnímat to jako projev nepřátelství.

Co jsem chtěl tímto příkladem ukázat: svět jednadvacátého století bude – pokud
se lidstvo ubrání všem ohrožením, které si samo na sebe chystá – světem stále těs-
nější a veskrze rovnoprávné kooperace větších, často až kontinentálních a většinou
nadnárodních celků. Aby se ale mohl takovým světem stát, musí si jednotlivé celky
či kulturní nebo civilizační okruhy jasně uvědomit svou identitu, musí pochopit,
čím se liší od jiných, a zvyknout si na to, že tato jejich jinakost není žádným
handicapem, ale pouze osobitým vkladem do globálního bohatství lidstva. Totéž si
musí ovšem uvědomit i ti, kteří mají naopak sklon považovat svou vlastní jinakost
za důvod k pocitu nadřazenosti. 

Existuje hodnota vyšší než stát. Touto hodnotou je člověk. Stát, jak známo,
má sloužit člověku, nikoli naopak. Pokud člověk slouží svému státu, pak by mu měl
sloužit právě jen v té míře, v jaké to je nutnou součástí dobré služby státu
všem jeho občanům. Lidská práva jsou nad právy států. Lidské svobody jsou vyšší
hodnotou než suverenita státu. Mezinárodní právo chránící jedinečnou lidskou
bytost by mělo být nadřazeno mezinárodnímu právu chránícímu stát.

Jsou-li v dnešním světě propojeny naše osudy v osud jediný, je-li každý z nás
odpovědný za budoucnost všech, pak nesmí nikdo, tedy ani stát, omezovat právo
člověka svou odpovědnost reálně naplňovat. Myslím, že by se ze zahraniční po-
litiky jednotlivých států měla postupně vytrácet kategorie, která je dosud jejich
nejčastější osou, totiž kategorie „zájmů“ či „našich státních zájmů“ či „zahraničně-
politických zájmů našeho státu“. Myslím, že kategorie „zájmů“ je schopna spíš
rozdělovat než sbližovat. Každý máme nějaký svůj vlastní, zvláštní zájem, to je
samozřejmé, a vůbec není nutné se svých legitimních zájmů vzdát. Je však cosi
vyššího než naše zájmy. Totiž principy, které zastáváme. Principy nás ostatně da-
leko častěji spojují, než rozdělují. A jsou navíc tím, podle čeho se pozná legi-
timnost či nelegitimnost našich zájmů. Není myslím správné, říkají-li různé státní
doktríny, že zájmem státu je prosazovat ty či ony principy. Tyto principy je třeba
ctít a prosazovat kvůli nim samým, takříkajíc z principu. A od nich lze teprve odvo-
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zovat své zájmy.
Nebylo by podle mne například správné, kdybych řekl, že zájmem České re-

publiky je, aby byl na světě spravedlivý mír. Musím říct něco jiného: na světě musí
být spravedlivý mír a tomu je třeba podřídit zájmy České republiky.

Aliance, jejímiž členy jsou dnes Kanada i Česká republika, vede zápas proti
genocidnímu režimu Slobodana Miloševiče. Není to zápas snadný ani populární
a lze mít různé názory na jeho strategii a taktiku. Jednu věc však tomuto zápasu
nemůže žádný soudný člověk upřít: je to zřejmě první válka vůbec, která není ve-
dena jménem zájmů, ale jménem určitých principů a hodnot. Lze-li říct o nějaké
válce, že je etická nebo že je vedena z etických důvodů, pak to platí o této válce.
V Kosovu nejsou žádná ropná pole, o jejichž produkci by třeba mohl mít někdo
zájem; žádná členská země aliance nemá v Kosovu své teritoriální pohledávky;
Miloševič neohrožuje územní ani jinou integritu kteréhokoli člena aliance. Přesto
aliance bojuje. Bojuje ve jménu lidské nelhostejnosti k osudu druhých. Bojuje
proto, že slušný člověk se nemůže dívat na systematické a státem řízené vyvraž-
ďování jiných lidí, nemůže něco takového snášet, nemůže nepřijít na pomoc, je-li v
jeho silách a možnostech na pomoc přijít. 

Tato válka nadřazuje lidská práva právům států. Svazová republika Jugoslávie
byla napadena, aniž k tomu měla aliance přímý mandát od OSN. Nestalo se tak ale
ze svévole či z agresivity nebo z neúcty k mezinárodnímu právu. Stalo se tak na-
opak z úcty k právu. Ale k právu vyššímu, než je to, které chrání suverenitu států.
Totiž z úcty k právům člověka. Tak jak nám je artikuluje naše svědomí i tak jak jsou
artikulována v jiných mezinárodněprávních dokumentech.

Myslím, že tu běží o důležitý precedens do budoucna. Bylo tu jasně řečeno,
že vraždit lidi, vyhánět je z domovů, týrat je a zbavovat je majetku se nesmí. Bylo
tu demonstrováno, že lidská práva jsou nedělitelná, a je-li ubližováno jedněm,
je tím ubližováno všem.
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Zásah NATO v Jugoslávii bylo samozřejmě řešení špatné, ale nikdo nenavrhl žádné lepší.
Bylo to nejlepší z těch špatných možných řešení. A svůj efekt mělo. V historii nemá obdoby,
aby se tři čtvrtě milionu vyhnanců vrátilo během jednoho roku zpátky do svých domovů,
aby byl zastaven takový genocidní proces. To opravdu jakýsi úspěch byl, ale že bombar-
dování je zlá a nedobrá věc, to přece víme všichni a já jsem nikdy netvrdil, že to je něco
dobrého. Ale byla-li volba dopustit genocidu, analogickou, jaká byla například genocida
Arménů v roce 1914 nebo podobně, anebo tomu zabránit takovýmhle bombardováním,
byla lepší volba tedy to bombardování. To se mi zdá být zřejmé.

Zda to bylo porušení mezinárodního práva, to se mohou právníci dlouho dohadovat.
Ono to bylo v duchu určitých rezolucí Rady bezpečnosti, ale šlo to nad jejich literu. Na tom
se může dlouho leckdo živit, že to bude studovat, jestli to bylo či nebylo protiprávní. V každém
případě ale, a to mohu potvrdit, neboť jsem byl na těch rozhodujících setkáních aliance, kde se
o tom mluvilo, v každém případě ale nálety a válka nebyly výrazem jakýchsi válečnických chou-
tek anebo obliby válčení, ale veliké starosti o lidské osudy. To mohu dosvědčit. A to společen-
ství, respektive v tomto případě Severoatlantická aliance se nikterak lehko nerozhodla
pro toto řešení. Ale nikdo ze zmíněných desítek tisíc diplomatů nevymyslel lepší.

Vždy jsem říkal, že to není boj proti srbskému národu, ale proti určitému režimu.
A nemám co opravovat na všech svých dřívějších výrocích.

Rozhovor pro jugoslávský týdeník NIN
listopad 2000

Rozšíření aliance za bývalou železnou oponu o nové tři členy je nesmírně důležitý
a do této chvíle nedoceněný krok a pro naši republiku jako takovou je to vlastně poprvé
v dějinách, kdy má opravdu pevné bezpečnostní zakotvení v Evropě. Evropa je jediné poli-
tické těleso, jediná entita. Po dlouhá staletí vnitřní pořádek této entity diktovali ti mocní,
silní těm slabým. Dnes tomu je jinak, dnes se hledá a nalézá spravedlivé uspořádání,
rovnoprávné a navíc pevné, závazné. Ne takové, jaké jsme měli před druhou světovou
válkou, opřené o jakési smlouvy, které se mohou, nemusí dodržet nebo podobně. Já myslím,
že to je velké historické novum a samozřejmě i veliký závazek pro nás.

Myslím, že NATO se velmi proměňuje, transformuje. Mění se jeho poslání, mění se
struktura ohrožení, jímž má čelit, mění se, protože už nemá toho velkého strategického
nepřítele. Už to není a nemůže být jakýsi klub veteránů studené války. Má naprosto nová
poslání a jedním z nich jsou, jak se ukazuje, právě pokusy čelit preventivně možným
konfliktům. Vlastně jako by se trošku z funkcí čistě vojenských přesouvala její role a její
působení do funkcí spíš policejních.

Dlouhé zdráhání a rozpaky, pokud jde o rozšiřování aliance, zdá se mi z nekonečného
množství hovorů, které jsem vedl v nejrůznějších prostředích, měly asi dvě hlavní příčiny.
Za prvé obecně civilizační: všechny zavedené, hotové, fungující struktury se nerady mění,
nerady rozšiřují, nerady transformují, zmenšují, zvětšují a tak dále. A druhý důvod byl
trošku strach z postkomunistických zemí. Ony jsou trošku tajemné ty postkomunistické
procesy, ta nesmírná změna vlastnictví a to všechno, ta nezvyklost na demokratické mecha-
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nismy, na politickou kulturu západních demokracií a tak dále, to všechno trošičku jako by
nahánělo hrůzu. I odtud byl ten strach asi. Nicméně přesto já považuji za jednu z nejdů-
ležitějších věcí mezinárodněpolitických Clintonovy administrativy, že prosadila, a bez Ame-
ričanů by se to asi těžko stalo, na půdě aliance aspoň to první rozšíření o první tři země.
A podle mého mínění by rozšíření mělo pokračovat.

Zdá se mi, že je strašně dobré a důležité, že se podařilo uspořádat nadcházející summit
příští rok v Praze, neboť to bude poprvé, co bude za bývalou železnou oponou na půdě nové
členské země. Bude tím dáno najevo, že členství nových zemí je bráno vážně. Za druhé to
bude znamením, že se aliance opravdu transformuje, že je něčím jiným a chce být něčím
jiným, než byla v době studené války. A za třetí to bude i podle mého mínění jasným
znamením, že se chce rozšiřovat dál, o další země.

Rozhovor pro Českou televizi
březen 2001
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Konference Evropské nové demokracie: Vedení a odpovědnost
Bratislava 11. května 2001

Dámy a pánové,
vážení přítomní,

v České republice – podobně jako asi ve všech středoevropských, východoevrop-
ských a jihoevropských zemích, které se zbavily komunismu – se často mluví
o tom, že patříme k Západu či chceme k němu patřit, že sdílíme západní hodnoty,
ba že jsme je pomáhali v naší dlouhé historii spoluvytvářet, že jsme byli své pří-
slušnosti k Západu násilně zbaveni, dokonce tak trochu i s jeho tichým souhlasem,
a že je Západ tudíž povinen udělat vše pro to, abychom se do jeho lůna opět rych-
le vrátili. Necítíme to přitom jen jako věc jakési slušnosti k nám či nápravy pra-
dávné účasti Západu na evropském dělení, ale i jako věc jeho bytostného zájmu,
neboť jakýkoli pokus o jeho trvalé rozdělení by nemohl mít v budoucnu jiné
než tragické následky.

Co se v této souvislosti rozumí pojmem Západ? 
Je to celkem zřetelně geograficky vymezená část planety, respektive její re-

gion, který by bylo možné nazvat regionem euroatlantickým či euroamerickým.
Stejně důležité jako vymezení geografické, ba v některých ohledech ještě důle-
žitější, je ovšem vymezení hodnotové či takříkajíc kulturní: Západ má v podstatě
jednu společnou politickou a ekonomickou historii vyrostlou z téhož souboru
duchovních zdrojů, přičemž charakteristické pro něj je, že dík své civilizační
povaze a svému vnitřnímu étosu po dlouhá staletí významně ovlivňoval všechny
ostatní regiony, aby posléze předurčil podobu celé dnešní planetární civilizace.
Že v průběhu dějin exportoval do zbytku světa mimo bezpočtu skvělých věcí
i hodnoty začasté víc než sporné – od principu násilné likvidace jiných kultur
či potlačování jiných náboženství až po kult neustálé hospodářské expanze
bez ohledu na její kvalitativní důsledky – je zřejmé. V dnešních souvislostech
a speciálně pro nás je ovšem nejpodstatnější, že Západ prohlubuje a šíří tak
základní politické principy, jako je právní stát, respekt k lidským svobodám,
nezcizitelným právům a k lidské důstojnosti, demokratický politický systém,
politická pluralita, občanská společnost a tržní ekonomika. Samozřejmě: k těmto
hodnotám se dnes hlásí mnoho dalších zemí, ty však geograficky patří k jiným
částem světa či kontinentů, a nelze je tudíž už z tohoto zcela vnějšího důvodu
zahrnovat pod pojem Západ. 

Evropské postkomunistické země k Západu skutečně patří. Historicky, kulturně,
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hodnotově i geograficky. Plným právem proto zdůrazňují, že byly ze západního
společenství vyrvány násilím a že jejich přirozené místo je v něm.

Potud je všechno v pořádku a nikdo rozumný nemůže tyto základní věci popírat.
Přesto se musím přiznat, že slyším-li naše nekončící rozpravy o naší příslušnosti

k Západu, o západní orientaci naší politiky a o povinnosti západních organizací,
jako jsou NATO a EU, nás brzy přijmout, mívám občas trochu rozpačitý pocit
a cosi nejasného mi na nich vadí. 

Zkoumám-li, co tento pocit způsobuje, zjišťuji, že to je nejspíš asi onen zvláštní
a nepřiznaný přídech hodnocení, který pojmy Západ a Východ vinou komunismu
– aspoň v našich poměrech a v posledních desítiletích – získaly. Sovětské panství
jak v SSSR, tak ve všech satelitních zemích se vyznačovalo duchovním i fyzickým
násilím, tupostí, ignorancí, prázdnou monumentalitou a všeobecnou zaostalostí
velkohubě vydávanou za pokrok. Tyto vlastnosti tak nápadně kontrastovaly s kul-
turou a prosperitou demokratického Západu, že to nevyhnutelně svádělo k tomu,
aby Západem bylo míněno dobro a Východem zlo. Pojem Západ se tak stal pod-
vědomě i vědomě synonymem rozkvětu, kulturnosti, svobody a slušnosti, zatímco
pojem Východ synonymem zaostalosti, tupého autoritářství a všudypřítomného
nesmyslu.Tento skrytý pocit západní nadřazenosti a východní méněcennosti, byť
by byl stokrát historicky vysvětlitelný kontrastem mezi západními poměry a vším,
co přicházelo z Moskvy, tedy z Východu, není ovšem natrvalo udržitelný a není
dobrým východiskem k novému uspořádání světa. Žádný geograficky a kulturně
vymezený prostor nemůže být předem, jednou provždy a z principu vnímán jako
kvalitnější než jiný.

Západ by se měl podle mne stávat opět pojmem morálně neutrálním. Neměl
by v budoucnu znamenat nic víc a nic míň než určitý jasně ohraničený region sou-
časného světa, prostě jeden z jeho civilizačních okruhů vyznačující se společnou
historií, kulturou, stupnicí hodnot, typem odpovědnosti i vlastními specifickými
starostmi. Něčím podobným by se měl – přes všechny své dnešní očividně hluboké
problémy – stávat i Východ. 

Ano, dokud bude slovo Východ znít pejorativně a slovo Západ pochvalně, bude
se jen velmi těžko budovat nový světový pořádek založený na rovnoprávnosti růz-
ných regionů. Není žádnou hanbou patřit k Západu a není žádného důvodu se k této
příslušnosti nehlásit. Být západním člověkem nebo západní zemí ale neznamená
být a priori něčím lepším. Totéž by mělo platit i o všech ostatních entitách dneš-
ního světa. Za příslušnost k žádné z nich není důvod se hanbit a příslušnost k žádné
z nich nezakládá právo považovat se za lepší druh lidské bytosti. Úcta k jiným iden-
titám a jistota o rovnosti všech musí provázet tvorbu vskutku partnerského
a mírového světového uspořádání založeného na obecném sdílení některých zcela
fundamentálních mravních či mravně politických zásad.

Doba nadvlády bílého muže či Evropana či Američana či křesťana nad celou
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zeměkoulí je pryč. Vstupujeme do nové éry a naší povinností je ctít se navzájem
a společně usilovat o dobro všech.
S pádem komunismu – nečekaně rychlým – se rychle rozpadlo i bipolární rozděle-
ní světa. Toto rozdělení, jak se záhy ukázalo, skrývalo jako tlustá opona skutečnou
pestrobarevnost soudobého světa. Když se tato opona zvedla, lidstvo se najednou
ocitlo tváří v tvář světu vpravdě multikulturnímu a multipolárnímu. Ale nejen to:
ocitli jsme se ve světě, jehož jedinou šancí je tuto svou multipolárnost citlivě vní-
mat, upřímně respektovat a přijímat ji jako jediné smysluplné východisko nového
typu lidského soužití na této zemi.

Tato nutnost je významně zesilována závratným a zároveň riskantním civilizač-
ním vývojem posledních let. Světová populace dále roste, neobnovitelných zdrojů
rychle ubývá. Svět sužují prohlubující se rozdíly mezi bohatými a chudými národy.
Jediná globální civilizace, obepínající dnes celý svět a vnucující mu tytéž výrobky,
návyky, způsoby chování a způsoby komunikace, nás k sobě přibližuje, ale zároveň
vyvolává protireakci v podobě rozvoje různých nacionalismů, fundamentalismů,
fanatismů, ať už etnických, náboženských, sociálních či ideologických. Informační
revoluce zesiluje globální propojenost každého s každým, likviduje veškerou cen-
zuru, ale zároveň otevírá nedozírné prostory lidské neodpovědnosti. Ve výčtu těchto
globálních dvojsmyslností soudobého civilizačního vývoje by bylo možné pokra-
čovat libovolně dlouho. 

Obě zmíněné okolnosti – konec bipolárního rozdělení světa a civilizační pohyb
nazývaný dnes globalizací – nutí i k radikálně novému přemýšlení o budoucím
světovém uspořádání.

Mně osobně se zdá, že jedním z charakteristických prvků tohoto uspořádání
bude rozvoj velkých regionálních seskupení, do nichž budou dnešní národní státy
přenášet stále větší část svých dosavadních pravomocí, tak jako jejich jinou část
budou zřejmě nuceny stále zřetelněji přenášet dolů, na různé menší vnitrostátní
regiony a jejich samosprávy, na města a obce, jakož i do četných dalších struktur
občanské společnosti. Decentralizace a integrace by tak de facto měly být jen
dvěma stranami téže mince, respektive dvěma vyvažujícími se miskami jedné váhy.
Dvojsmyslnosti globálních ekonomických tlaků a celkového civilizačního pohybu
nemá smysl čelit jakýmkoli typem pštrosí politiky, izolacionismem, šovinismem či
egocentrismem, ale naopak tím, že světový vývoj bude věcně reflektován a lidé a
národy budou spojovat své síly k tomu, aby čelili všemu, co je na něm neblahé a
nebezpečné. 

Vážení přátelé, jedním z důležitých regionálních společenství dnešního světa je
Severoatlantická aliance. Všichni víme, že vznikla k ochraně západního světa před
sovětským expanzionismem či k zadržování komunismu.

Tuto svou roli aliance dávno splnila. Studená válka a Varšavský pakt jsou
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součástí historie, a mnoho lidí si proto už delší dobu klade otázku, jaký smysl má
NATO dnes. Kdysi dávno, ještě za komunismu, jsem si spolu s mnoha jinými –
nejen disidenty v sovětském bloku, ale i četnými politiky na Západě – myslel,
že bude-li jednou zrušen Varšavský pakt a zlomeno sovětské hegemonistické úsilí,
ztratí důvod k existenci i NATO, které by proto mělo být rovněž rozpuštěno,
aby mohla být hledána cesta k nějaké nové celoevropské bezpečnostní organi-
zaci, vznikající ze společného úsilí západních demokracií a postkomunistických
států takříkajíc na zelené louce, a nezatížená tudíž svou vlastní minulostí z dob
studené války.

Velmi záhy, už v přelomových dnech koncem osmdesátých let, jsem ovšem
pochopil, že něco takového je nejen nereálné, ale především že by to bylo z něko-
lika důvodů velmi drahé, nepraktické, ba přímo nebezpečné. A že jedinou smy-
sluplnou cestou je transformace NATO – jako organizace osvědčené a veskrze
funkční – a jeho postupné rozšiřování. Což znamenalo, že NATO nesmí na jedné
straně ustrnout ve své podobě z osmdesátých let a proměnit se v jakýsi klub vete-
ránů studené války, ale že na druhé straně nemůže svým vymizením z mapy světa
na dlouhou dobu, kterou by si vyžádalo budování něčeho nového, vyvolat bezpeč-
nostní vakuum v celém euroatlantickém prostoru.

NATO má po pádu železné opony a po pádu komunismu samozřejmě jiné úkoly
než v době studené války a musí čelit zcela jiným typům nebezpečí. Zatímco tehdy
mělo viditelného a mocného strategického protivníka, dnes a hlavně v budoucnu
musí být připraveno na nové hrozby, jakými jsou například těžko předvídatelné
lokální konflikty způsobilé přerůstat ve velké konfrontace, nenadálé útoky nej-
modernějšími zbraněmi z různých směrů či pestrá paleta hrozeb přicházejících
z pomezí organizovaného zločinu, terorismu a občanské války, přičemž – a to se už
dnes potvrzuje – bude muset operativně plnit i funkci různých mírových sborů,
garantujících v bouřlivých regionech jakýs takýs klid zbraní. Transformace a mo-
dernizace NATO a nároky vyplývající z rozšiřování o nové členy vyžadují po-
chopitelně dalekosáhlé změny vojenské doktríny, aliančních institucí a struktur,
povahy vojsk, způsobu jejich řízení, jakož i důraz na jiné zbraňové systémy. 

Poslední summity NATO a dokumenty, které byly na nich přijaty, jdou tímto
směrem a prozrazují, že aliance si uvědomuje naprostou novost situace i novost
svého soudobého a budoucího poslání. Nejviditelněji to prokázala tím, že se před
dvěma lety rozšířila o tři nové země, které byly před pádem komunismu členy Var-
šavského paktu a podléhaly sovětské nadvládě. Toto rozšíření bylo podle mne
aktem nesmírného historického významu. Byl to první vskutku reálný důkaz toho,
že si Západ uvědomuje, co se pádem železné opony stalo a že tato opona skutečně
nebyla jeho východní hranicí.

Z hlavního nástroje obrany demokratického světa proti sovětskému expanzio-
nismu se tak NATO začíná proměňovat v bezpečnostní organizaci vskutku regio-
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nální, v jednu z mnoha komponent budoucího multipolárního světového pořádku.
Jinými slovy: NATO si uvědomuje svou dnešní identitu a prostor, kam až se může
a má rozšířit. Tento prostor, který nazýváme Západem, se rozprostírá mezi Aljaš-
kou na západní straně a Tallinem na straně východní. Není to prostor nikterak malý.
Nicméně dovoluji si upozornit, že svou rozlohou je srovnatelný se státem jménem
Ruská federace a že co do počtu obyvatel je menší než jiný stát jménem Čínská
lidová republika. 

Mír, partnerství a spolupráce jsou myslitelné jen mezi těmi, kteří vědí, kým jsou.
Vědomí vlastní identity je základním předpokladem jakéhokoli dobrého vztahu
s někým jiným. Nevím-li, kdo jsem, kým chci být, co chci, kde končím a kde začí-
nám, pak můj vztah ke světu a k mému okolí bude vždycky napjatý, plný podezí-
rání, provázený komplexem méněcennosti zakrývaným velkohubým chvástáním.
Kdo nemá pořádek v sobě či doma, pokouší se vnucovat jakousi svou zástupnou
představu pořádku všem ostatním. Nedůvěra k sobě a nejistota o vlastní identitě
probouzí zákonitě nedůvěru k celému světu, podezírání světa ze zlých úmyslů
a posléze agresivitu, která může končit dobýváním cizích prostor či aspoň vnuco-
váním své dominance i těm, kteří o ni nestojí.

Dámy a pánové, jak jistě tušíte, dostávám se k citlivému tématu. Totiž k tématu
vztahu NATO a Ruské federace.

Na rozdíl třeba od Mexika, Švédska nebo Rakouska, které nejsou členy NATO,
nicméně s ním sousedí, je Rusko, země mnohonásobně větší a mocnější než všichni
ostatní sousedé aliance dohromady, trvale aliancí zneklidněno a její rozšiřování
východním směrem se mu příliš nelíbí.

Myslím, že to má dva důvody. Prvním z nich je setrvačnost obecného mínění
ze sovětských dob, kdy bylo totalitním systémem a jeho sdělovacími prostředky
NATO po desítiletí líčeno jako sovětský úhlavní nepřítel. A do jisté míry právem:
NATO sice nemělo žádné agresivní úmysly a nebylo dokonce ochotno pomáhat
ani těm evropským zemím pod sovětskou nadvládou, které jejich údajný sovětský
spojenec zákeřně vojensky přepadl, nicméně netajilo se tím, že je určeno k zadržo-
vání komunismu a že Sovětský svaz je jeho strategickým protivníkem. Že dnes je
všechno jinak, Sovětský svaz ani Varšavský pakt neexistují, NATO má jiné cíle než
v době studené války a chce být Rusku partnerem – to jako by zůstávalo Ruskem
nepochopeno či nezaregistrováno. Časem se to, doufejme, změní, aspoň budou-li
nové vládnoucí garnitury v Rusku dávat přednost realitě před populismem, zdravé-
mu rozumu před apelem na nacionální vášně, hledání přátel před hledáním nepřá-
tel a budování otevřené demokratické společnosti před pěstováním resentimentů ze
sovětské éry. 

Vážnější je podle mého názoru druhý důvod ruského odporu k NATO.
Je jím problém ruské identity či ruského sebepochopení.
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Zdá se mi totiž, jako by Rusko – navzdory nevídanému pokroku směrem
k demokracii a tržní ekonomice – pořád trochu zápasilo s problémem, s nímž
zápasí, pokud vím, víceméně po celé své dějiny. Totiž s otázkou, kde vlastně
začíná a kde končí, co mu ještě patří a co mu už nepatří, kde ještě musí uplat-
ňovat svůj rozhodující vliv a kde ho už uplatňovat nemůže. Nedostatek samo-
zřejmého sebevědomí někoho, kdo si je jist svou identitou, a tedy i svými hra-
nicemi, jako by byl pak nahrazován lehce imperiální rétorikou nacionální
nabubřelosti, kterou známe dobře z úst lidí typu pana Žirinovského, ale která se
v kulturnější podobě objevuje v Rusku v daleko širším měřítku. U tak veliké
a mocné země mi například připadá téměř absurdní její děs z toho, že by tři malé
demokratické republiky u jejích hranic mohly patřit k regionálnímu seskupení,
kterému ona nevelí, stejně jako její potřeba budovat si kolem sebe ještě jakýsi
sanitární kordon. To všechno navíc v době, kdy stovky transkontinentálních
raket mohou během několika minut z Nevady zničit Moskvu nebo odněkud
z Uralu New York.

Zajisté chápete, že když toto všechno říkám, nemluví ze mne ani zášť k Rusku,
ani povýšenost, ani naopak strach z Ruska. Pokouším se pouze být upřímný, nazý-
vat věci pravými jmény a dát najevo svou starost o dobré a přátelské soužití.
Ale což si lze představit přátelství bez vzájemné upřímnosti?

Na rozdíl od mnoha západních politiků, kteří se chovají k Rusku podbízivě
a neupřímně, v domnělém zájmu o mír a přátelství s ním, si myslím, že ve skuteč-
ném zájmu přátelství s Ruskem je naopak jednat s ním jako se sobě rovným a říkat
mu do očí pravdu, byť jakkoli nepříjemnou. Jsem hluboce přesvědčen, že Rusko si
nezaslouží, abychom se k němu chovali jako k malomocnému, postiženému či jako
k dítěti, které vyžaduje zvláštní zacházení a jehož rozmary, byť by byly sebene-
bezpečnější, je třeba chápat či tolerovat. Takovýto přístup nejen Rusku nepomůže,
nejen ho uráží, ale navíc ho jen utvrzuje v jeho přeludech či pochybných spádech.
A nejméně si takovým postupem pomohou sami západní státníci, kteří se tímto
chováním dostávají na šikmou plochu bezperspektivních kompromisů.

Samozřejmě: Rusko hledá nově sebe samo, hledá nově svou identitu, hledá
své postavení v dnešním světě, hledá svůj vlastní způsob bytí. Možná mu to hledá-
ní bude trvat dlouho. Ale to není důvod chodit kolem něj po špičkách. Všechny
regiony dnešního světa mají své problémy, Rusko se svým sebepochopením, Afrika
se svou bídou, hladomorem a kmenovými válkami, Západ s dilematem, zda dopustí,
aby civilizace, kterou dal a občas i vnutil světu, během několika generací sebe samu
zničila, anebo zda kdesi v hlubinách svého vědomí a svědomí nalezne zdroje své
obnovené odpovědnosti za svět.

Nikdo si tedy nemáme co navzájem vyčítat. Otevřeně spolu mluvit bychom
však měli všichni.
Jaký by tedy měl být v budoucnu vztah mezi NATO a Ruskem?
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Občas zaslechneme názor, že Rusku by mělo být též nabídnuto členství, a nedě-
je-li se tak, je to projevem diskriminace.

Rusko jako člena NATO si osobně moc představit neumím a hlavně si nemys-
lím, že by jeho členství čemukoli dobrému pomohlo.

Rusko je ohromná euroasijská mocnost, která bude vždycky hrát svou velmi
specifickou roli ve světové politice. Ano, část Ruska leží v Evropě a ruské duchovní
bohatství vždycky nesmírně ovlivňovalo zbývající Evropu, která naopak vždycky
významně ovlivňovala Rusko. To ale neznamená, že by mělo být Rusko bez dal-
šího vřazeno do regionu, který nazýváme Západem. Nikoli proto, že by bylo méně-
cennější, ale prostě proto, že by tím sama moderní strukturace světa založená
na spolupráci různých zřetelně ohraničených regionů či historicky vzniklých entit
ztrácela smysl: cokoliv by mohlo sahat kamkoliv, jakákoli rovnováha by byla roz-
bita, všechny regionální organizace by se mohly proměnit v soubor dalších a už
zcela bezzubých replik Organizace spojených národů. Je dost vhodných prostředí
k diskusi nejmocnějších zemí včetně Ruska – od Rady bezpečnosti OSN až po
OBSE – a je dost dalších prostředí, kde je hlas Ruska součástí širokého a upřímné-
ho mnohohlasu, například Rada Evropy. Ale trochu zoufalá snaha o integraci všech
se všemi a za každou cenu může vést nakonec jen ke zmatku a zkáze. Skutečnou
cestou k míru je rovnoprávné jednání jednotlivých zřetelně ohraničených a iden-
tifikovatelných subjektů soudobého multipolárního světa. Anebo to snad nebyla
v minulosti především jakási „rozmlženost okrajů“, totiž právě nejasnost v tom,
kde kdo začíná a kde kdo končí, co vedlo nejčastěji k válkám? 

Existuje Zakládací akt, který vytváří předpoklady ke vskutku partnerské a rov-
noprávné spolupráci mezi NATO a Ruskem. Myslím si, že to je správná cesta,
byť prozatím bohužel málo využívaná, a že to je řešení nejen daleko přiměřenější
celkové situaci a celkovému rozložení sil, ale i daleko důstojnější pro Rusko samé,
které tu je de facto samo a právem postaveno na roveň společenství všech devate-
nácti členských zemí aliance.

S tématem hranic jednotlivých subjektů a regionálních společenství bezprostředně
souvisí veledůležitá otázka východního konce Západu, a tím i eventuální východní
hranice NATO. Jinými slovy otázka možného členství tří pobaltských států.
To je vlastně – pokud jde o vztah mezi NATO a Ruskem – dnes asi otázka vůbec
nejdůležitější. Bělorusko zatím nejeví, zdá se, o NATO velký zájem. Ukrajina spat-
řuje svou budoucnost zřejmě spíš v samostatném postavení, garantovaném smlou-
vami jak s NATO, tak s Ruskem.

Pobaltské státy však dávají jasně najevo, že se cítí být nejen zeměpisně, ale pře-
devším historicky a kulturně součástí Západu, a že tudíž mají eminentní zájem
i o členství v NATO. Byly to, jak známo, před válkou samostatné státy a Sovětský
svaz je násilně anektoval na základě zločinného paktu Ribbentropa s Molotovem.
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Nechápu, proč by těmto třem svobodným zemím nemělo být co nejdřív nabídnuto
členství, tím spíš, že se na ně intenzivně připravují. Ústup před jakýmisi geopo-
litickými či geostrategickými nebo možná jen čistě prestižními zájmy Ruska by
byl v daném případě tím nejhorším, co by mohla aliance udělat. Byl by to návrat
k paktu Ribbentrop-Molotov, uznání jeho legitimity, uznání práva Ruska na jakýsi
sanitární kordon, který ho má obklopovat, či na takzvanou zájmovou zónu eufemis-
ticky nazývanou „blízké zahraničí“, zkrátka uznání starého principu dělení světa
a národů bez ohledu na jejich vůli. De facto by to bylo popření ideje Washingtonské
smlouvy, na níž je aliance založena, totiž ideje, že demokratické země euroatlantic-
kého prostoru mají právo svobodně si zvolit způsob, jímž chtějí chránit svou svobodu,
a že rozhodnou-li se pro kolektivní obranu, má jim být aliance zpřístupněna.

Času přitom moc není: po každém dalším odkladu by bylo přijetí těchto zemí
těžší. Proto se domnívám, že mají být přizvány k členství už na nadcházejícím sum-
mitu aliance v Praze.

A ještě jeden důvod mluví pro takový krok: nepřizvat tyto státy z ohleduplnosti
k pocitům či strategickým úvahám Kremlu by ve svých důsledcích znamenalo
přiznat, že strach Ruska z rozšíření NATO o tři pobaltské státy je oprávněný, tedy
že NATO má skutečně agresivní či imperiální protiruské úmysly.

Vážení přítomní, jak víte, v Praze byla v létě roku 1991 zrušena Varšavská smlouva,
tento nástroj sovětské nadvlády nad velkou částí Evropy. Je skvělé, že se nyní
uzavře velký historický oblouk tím, že Praha, která ležela ještě nedávno za želez-
nou oponou, bude hostit příští summit NATO. Myslím si, že Praha, tato pradávná
křižovatka trpkých i nadějných evropských dějin, si tuto velkou poctu a čest zaslou-
ží. Byla-li místem, kde se před deseti lety definitivně zhroutilo bipolární uspořádá-
ní světa, tento temný produkt imperiálního násilí stalinského komunismu, pak je
podle mne v hlubokém řádu věcí, stane-li se napřesrok místem, kde se bude de-
finitivně stvrzovat uspořádání nové, založené na svobodné volbě národů. Až tímto
nadcházejícím summitem bude tedy v určitém smyslu definitivně zbořena železná
opona, byť dnes už existující jen jako svůj vlastní psychologický stín.

Důvody, proč je tak dobré, že tento summit bude v Praze, jsou ovšem daleko
hlubší a širší než jen ty, že si to Praha zaslouží nebo že tím na pár dní k sobě upoutá
pozornost světa.

Řekl bych, že význam této volby je několikerý:
1) Uspořádáním svého vrcholného setkání v nové členské zemi ukazuje aliance

jasně, že nás spojenci nevnímají jen jako nucený přívažek či jako někoho, kdo byl
přijat spíš jen ze zdvořilosti. Znamená to podle mne naopak, že jsme – myslím teď
všechny tři nové členy – považováni za vskutku plnohodnotné, spolehlivé a důvě-
ryhodné spojence. Což není jen pocta, ale především závazek.

2) Je-li aliance už pouhé dva roky po svém prvním rozšíření za linii bývalé
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železné opony rozhodnuta svůj příští summit uspořádat za touto linií, dává tím jed-
noznačně najevo, že to s budováním nového světového pořádku myslí vskutku
vážně a že navzdory všem porodním bolestem a problémům, včetně nutných kom-
plikací spojených s přistupováním zemí, jež byly součástí úplně jinak koncipo-
vaného vojenského bloku, má odvahu vykročit novým směrem. Stručně řečeno: ali-
ance touto volbou dává najevo, že se opravdu radikálně transformuje a stává něčím
podstatně jiným, než čím bývala v dřívějších dobách.

3) Neumím si představit, že by se vrcholná schůzka NATO mohla konat v Praze,
aniž by na ní aliance přizvala k členství další uchazeče. Uspořádání této schůzky
v Praze je tedy nepřímým závazkem k dalšímu rozšiřování, a tudíž dalším důka-
zem, že princip „otevřených dveří“ není jen planou frází.

4) Myslím, že bude-li se konat summit NATO poprvé na území bývalého sovět-
ského satelitu, je to i jasná zpráva Rusku. Tato zpráva by měla znít: naše aliance
jako regionální společenství je připravena všestranně spolupracovat s Ruskem jako
se sobě rovným partnerem. Rusko však musí konečně vzít na vědomí, že posláním
NATO není ho ohrožovat a že přibližuje-li se NATO k jeho hranicím, přibližuje
se s ním naopak stabilita, bezpečnost, demokracie a vyspělá politická kultura,
což je evidentně v jeho bytostném zájmu.

Pražský summit by tak mohl přispět nejen k hlubšímu sebepochopení aliance
samé a k ještě zřetelnějšímu vyjádření její identity, ale mohl by být i výzvou
k lepšímu sebepochopení Ruska, jeho vlastní identity, jeho vztahu k jiným, k tomu,
aby v jeho politice převládlo střízlivé a věcné sebevědomí někoho, kdo nejsa
trápen pochybnostmi o sobě samém, nemá důvody hledat si nějaké iluzorní ne-
přátele jako zástupné viníky vlastní nejistoty.

Kdyby se toto všechno podařilo, pak by pražský summit mohl mít vskutku
přelomový význam v hledání nového světového pořádku vyrůstajícího ze vzájem-
ného respektu rovnoprávných částí soudobé globální civilizace, jejich společného
respektu k dobrým stránkám této civilizace a jejich společné vůle bojovat se vším,
co lepší budoucnost lidstva naopak ohrožuje.

Kolik států a které pražský summit skutečně přizve, zatím není nikterak jisté. Disku-
se, která nyní začíná, bude vedena zřejmě do poslední chvíle. Ze všech myslitelných
faktorů, jež mohou konečné rozhodnutí ovlivnit, bych se tu měl zmínit o dvou. 

Prvním z nich je připravenost jednotlivých kandidátských zemí. Všechny vědí,
co mají dělat, nejen pokud jde o transformaci své armády, ale i v širší oblasti posi-
lování demokracie, prohlubování podpory členství mezi občany a jejich vůle podí-
let se na obraně budoucích spojenců.

Druhým důležitým faktorem je, jak se osvědčíme my, to jest tři noví členové. Rych-
lost proměny našeho myšlení o obraně, rychlost a koncepčnost budování naší armády
na nových principech, včetně její modernizace, restrukturalizace a jejího přezbrojení,
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schopnost přijímání společných standardů i společné vojenské kultury – a ze všeho nej-
víc asi míra naší důvěryhodnosti, spolehlivosti a loajality – to všechno bude hrát důležitou
roli. Aliance je velmi demokratická organizace a při hledání společného postoje se mo-
hou svobodně střetávat nejrůznější názory. Jakmile ale rozhodnutí padne, je třeba za ním
stát a nebojkotovat ho. To platí o všech demokratických organizacích a platí to tím spíš
o svazku spojeneckém, který je odpovědný za bezpečnost mnoha lidí a mnoha národů.

Nejvíc spekulací je samozřejmě kolem otázky, o koho konkrétně se aliance rozšíří.
Jistotu, že na ně dojde, že není v této věci skrytých politických ohledů k zájmům

kohokoli třetího a že aliance sama se nebojí překračovat dál své dosavadní hranice,
by měli mít všichni. 

Pokud naše hostitelské Slovensko nepotká nějaký tragický zvrat, k čemuž věřím
nedojde, má podle mého odhadu spolu se Slovinskem velkou šanci, že mu bude
v Praze členství nabídnuto. Za Českou republiku mohu odpovědně říct, že bude
takový krok vší silou podporovat.

Podle mého mínění – a už jsem vysvětlil proč – by měly být osloveny i tři pobalt-
ské státy. Ve hře jsou samozřejmě i naši bulharští a rumunští přátelé, jakož i všichni
zbývající kandidáti.

Přizvání, jak známo, neznamená okamžité členství. V našem případě trvalo
přijímání dva roky. Může trvat i déle. Je možné, že bude přizván větší počet zemí,
ale že skutečnými členy se budou stávat postupně. 

Existují nepochybně i další možné scénáře. Vše je zatím otevřeno. Jedno je však
podle mého názoru jisté: aliance se stává nejen důležitým pilířem mezinárodní bez-
pečnosti, ale i pevnou, srozumitelnou a důvěryhodnou součástí architektury budou-
cího světového pořádku a příkladem solidární obrany lidských svobod.

Bylo by skvělé, kdybychom se všichni v ní nebo s ní dočkali konce éry ná-
silného dělení světa i konce útlaku člověka v našem regionu. Ale nejen to: bylo by
skvělé, kdyby svou pozitivní radiací přispívala k tomu, že na světě jako celku bude
stále méně hromadného utrpení či obětí násilí. 

Mnoho evropských zemí, včetně České republiky, má dnes poprvé ve svých
dějinách reálnou šanci, že jejich svoboda je vskutku dobře zaručována jejich do-
brovolnou příslušností k pevnému spojeneckému svazku i jejich závazkem podílet
se na společné obraně společně sdílených hodnot.

Dámy a pánové, využijme této šance! 
Děkuji vám za pozornost!
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Ustavující zasedání Rady NATO – Rusko
Pratica di Mare 28. května 2002

Dámy a pánové,
vážení přítomní,

považuji za velmi dobré a důležité, že naším dnešním setkáním začíná kvalitativně
nová éra spolupráce mezi NATO a Ruskou federací. Kéž by to nebyla jen spolu-
práce formální či zdvořilostní, ale spolupráce praktická a skutečná, zaměřená přesně
na ty konkrétní úkoly, které je účelné řešit rukou společnou a nerozdílnou.

Myslím si, že má-li soudobá planetární civilizace úspěšně odvrátit různá velká
nebezpečí, které se nad ní v důsledku jejího závratného, leč poněkud jednostranné-
ho rozvoje vznášejí, pak musí všechny velké entity dnešního světa spolu těsně spo-
lupracovat jako rovnoprávní partneři. 

Proto tak jako NATO, respektive ta část světa, kterou NATO obepíná, prohlu-
buje dnes své vztahy s Ruskou federací, mělo by NATO začít brzy prohlubovat
i své vztahy s dalšími velkými entitami soudobého světa. Nebylo by například
vůbec dobré, kdyby dnes vzniklé partnerství budilo dojem, že se bohatší severní
polokoule sjednocuje na úkor polokoule jižní. Tak či onak by se měla sjednocovat
celá planeta. Po míru, svobodě a prosperitě touží přece všichni pozemšťané.
Rozdíly mezi kulturami či civilizačními okruhy by měly být impulsem k lepšímu
vzájemnému poznání, hlubšímu porozumění a většímu vzájemnému respektu,
nikoli důvodem k nepřátelství, nebo dokonce záminkou ke konfrontaci.

Vážení přítomní, příští řádné, dlouho plánované a Českou republikou pečlivě
připravované setkání NATO bude v listopadu v Praze. Hlavní město naší země na-
vštívíte, jak doufám, nejen vy všichni, ale i mnoho dalších představitelů mnoha
partnerských států. Pevně věřím, že tento summit nejen stvrdí novou funkci aliance v
novém tisíciletí, ale že dotvrdí jak praktickou účinnost dnes vytvořených vztahů s
Ruskem, tak zájem aliance postupně vytvářet a prohlubovat své vztahy se všemi
dalšími součástmi dnešního světa.

NATO vzniklo kdysi pod dojmem podmanění mé země Stalinem. Kéž by jeho
summit v Praze dal definitivně celému světu najevo, že skončila doba podmaňování
a začíná éra celosvětové spolupráce! 
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Kam kráčíš, NATO?
Článek pro deník The Washington Post

květen 2002

Kdysi dávno, v dobách, kdy jsem byl v opozici ke komunistické diktatuře, jsem
měl pocit, že padne-li někdy železná opona, zhroutí se komunismus a bude zrušena
Varšavská smlouva, ztratí smysl i NATO jakožto hlavní nástroj takzvané „politiky
zadržování“. Když ale začala železná opona skutečně padat a já se začal ocitat
v praktické politice, záhy jsem pochopil, jak jsem byl naivní a jak důležité je,
aby NATO existovalo dál.

Ba cítil jsem, že teprve teď v určitém ohledu nadchází jeho velká historická
zkouška: podá-li odvážně ruku novým demokraciím v Evropě, prokáže tím, že mu
jde skutečně o ochranu těch hodnot, k jejichž ochraně bylo založeno. Neodváží-li
se toho, pak tím projeví naopak svou zkostnatělou zabydlenost ve světě studené
války a neochotu spoluvytvářet nový světový řád.

Zdá se, že otázku, zda se NATO nepřežilo, dnes kladou mnozí z těch, kdo na pře-
lomu osmdesátých a devadesátých let nejvíc zdůrazňovali nutnost jeho další
existence. A naopak mnozí z těch, kteří si před lety nebyli zcela jisti, zda bude mít
v budoucnosti tato aliance smysl, jsou dnes jejími největšími obránci.

Patřím mezi ty, kdo jsou upřímně přesvědčeni o tom, že aliance má a může mít
i v budoucnu svůj zcela nezastupitelný význam. Ten bude ovšem tím zřetelnější,
čím hlubší sebereflexi aliance provede. Opravdu: leccos nasvědčuje tomu, že teprve
teď vstupujeme do éry, kdy se NATO musí vskutku zásadně zamyslet nad svou
budoucností a kdy musí svou vizi rychle promítnout do mnoha konkrétních
a odvážných kroků.

Především NATO musí asi znovu definovat sebe samo a znovu popsat své posta-
vení v dnešním světě. Jeho identita je, jak známo, zároveň kulturní, historická,
„hodnotová“ nebo vznešeněji „civilizační“, a zároveň geografická či přesněji: geo-
graficko-strategická. NATO prostě sdružuje demokratické státy euroatlantického
prostoru, tedy to, čemu se říká Západ. Konkrétně ilustrováno: Nový Zéland je kul-
turně i hodnotově velmi blízko světu NATO, ale nikoho nenapadne uvažovat o jeho
členství: je prostě jinde. 

Rusko je naopak geograficky velmi blízko, ale uvažovat o jeho členství by byl
rovněž nesmysl: jakkoli není vzdáleno Západu ani civilizačně, přece jen je z růz-
ných historických i zeměpisných důvodů světem pro sebe: je velké jako všechny
státy aliance dohromady, je ohromnou euroasijskou říší, s níž je nutné mít co
možná nejkvalitnější partnerské styky, ale která je tak zřetelně samostatnou sou-
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částí dnešního světa, že jakékoli vztahy NATO s ní mohou být a vždycky budou jen
vztahy dvou entit.

Má-li budoucí světový pořádek vskutku chránit mír a přežití lidského rodu,
musí být založen na rovnoprávné a velmi těsné spolupráci několika základních
regionů, do nichž se svět logicky dělí. To je ovšem možné jen tehdy, dokáží-li tyto
jednotlivé entity sebe samy definovat, což mimo jiné znamená i pochopit, kde začí-
nají a kde končí. Zdrojem konfliktů vždycky byla sebeidentifikační nejistota a z ní
pramenící rozmlženost vlastních „okrajů“, tedy různé představy o takzvaných
„zájmových sférách“. 

Nutnost nové sebedefinice NATO znamená tedy dvě věci: 
Za prvé: Aliance musí nově a jednoznačně pojmenovat svůj vztah k jiným čás-

tem planety, prodchnout ho duchem plné rovnoprávnosti a začít ho prohlubovat
institucionálně i praktickou součinností. V těchto dnech se NATO snaží dát novou
kvalitu svým vztahům s Ruskem, což je zajisté skvělé. Nesmí to však vyvolávat
ani stín podezření, že se bohatší severní polokoule jaksi spolčuje proti jiným čás-
tem světa, a prohlubuje tím propast mezi dvěma hemisférami naší planety. I proto
– i když zajisté ne jenom proto – je nutné, aby stejně intenzivně pracovalo NATO
na tvorbě svého vztahu k Číně, Indii, Africe či jiným částem světa. 

Za druhé: NATO se musí ve vlastním zájmu co nejrychleji otevřít dalším novým
evropským demokraciím a zároveň si musí vyjasnit konečné hranice svého možné-
ho budoucího rozšiřování. Bez toho totiž jakékoli rozšiřování ztratí smysl.
(K myslitelným budoucím členům patří nepochybně všechny balkánské země
i všechny takzvané neutrální evropské demokracie.) Tvrdit, že stanovení hranice
znamená spouštět novou železnou oponu, znamená tkvět až po uši ve světě studené
války, v němž si nelze představit jinou hranici než tu, která nás odděluje od nepří-
tele, a musí být tudíž zadrátovaná.

Vedle těchto úkolů souvisejících s jeho novou sebedefinicí musí NATO pokra-
čovat – a asi podstatně rychleji než dosud – ve své vnitřní transformaci. Po 11. září
je už snad každému zřejmé, že jediného, mocného a jasně lokalizovatelného stra-
tegického protivníka („říši zla“) už dávno vystřídal protivník snad ještě nebez-
pečnější: zlo velmi rozptýlené, těžko uchopitelné a zároveň velmi sofistikované,
zlo, o němž bych se neodvážil říct, že tam či onde má svou říši, svůj střed či svou
osu (i když jsou zajisté režimy, které mu slouží víc než jiné). 

Co taková transformace konkrétně znamená? Nepochybně menší, ale zato velmi
pohyblivé, zdatné a technologicky vyspělé armády či armádní součásti, jejich po-
měrně vysokou specializaci, jejich velikou schopnost okamžité kooperace při nej-
různějších misích a v neposlední řadě vysoce koordinovaný rozvoj zpravodajství,
výzkumu a různých systémů ochrany obyvatelstva i majetku. 

A poslední věc, jíž by se mělo NATO dnes s největší vážností zabývat, je fakt,
že má dvě nohy, nohu evropskou a nohu americkou, a že si s pokračující evropskou
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integrací musí nově a jasně říct, kdy kráčí jednou z nich, kdy druhou a kdy běhá
či skáče po obou.

Zdá se, že všemi těmito tématy se bude aliance zabývat na svém listopadovém
summitu v Praze. Je velkou ctí a velkým závazkem pro Českou republiku, že o vě-
cech tak velkého historického významu se bude jednat v jejím hlavním městě,
shodou okolností ve městě, kde jsem měl před jedenácti lety tu radost vyhlašovat
rozpuštění Varšavské smlouvy. Věřím, že NATO v Praze nejen nabídne členství
několika dalším evropským zemím, včetně tří baltských republik (čímž symbolicky
udělá definitivní tečku za érou velmocenských paktů o dělení světa), ale především
že významně pokročí ve své sebereflexi, jasně stvrdí svou vůli k partnerské a rov-
noprávné spolupráci s Ruskem a dalšími velkými a důležitými entitami dnešního
světa a konkrétními rozhodnutími prokáže své odhodlání čelit podivným a zákeř-
ným nebezpečím, jež se vznášejí nad dnešním světem.
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Poděkování editora

Tento výběr z projevů, článků a rozhovorů Václava Havla byl iniciován zásadním
významem blížícího se summitu Severoatlantické aliance, který se sejde v listo-
padu roku 2002 v Praze právě z podnětu a na základě vytrvalého diplomatického
úsilí autora v knize publikovaných textů. Mohl být sestaven, redakčně připraven,
vytištěn a vydán jen díky obětavé práci lidí, kteří byli editorovi nápomocni. Přede-
vším je třeba vyslovit dík Václavu Havlovi, autorovi názorů a postojů na otázky
evropské bezpečnosti a smyslu a účelu Severoatlantické aliance, které tento výběr
obsahuje, za to, že mi dal k vydání této publikace souhlas. 

Kniha by nikdy nemohla spatřit světlo světa, zejména v tak krátké době,
která uplynula od nápadu k jeho realizaci, kdyby se o základní výběr textů v roz-
sahu přibližně patnácti set stránek nezasloužili svou pečlivou prací pracovníci
tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky, zejména pan Martin Vidlák.
Můj dík patří za tuto zásadní pomoc i jim. Zvláště pak chci s vděčností připo-
menout zásluhu pana Martina Krafla jako manažera všech těch, kdo se na přípravě
této publikace podíleli. Stejně významná byla pro editora i nezištně předávaná
zkušenost paní Anny Freimanové, obětavé dlouholeté pořadatelky spisů Václava
Havla. Za tuto pomoc, bez níž bych sotva dokázal splnit úkol, k němuž jsem se
odhodlal, jsem jí upřímně vděčen. Nemalou zásluhu, za niž mu patří můj dík,
má na výběru a redakci úryvků rozhovorů, které Václav Havel poskytoval v průbě-
hu uplynulých třinácti let tisku, rozhlasu a televizi, pan Ladislav Špaček. Vzhledem
k tomu, že kniha vychází nejen v češtině, ale i v anglické verzi, děkuje editor
za obětavou a přesnou práci překladatelům Alexandře Brabcové, Grace Výborné,
Šárce Osmančíkové a Paulu Wilsonovi.

Luboš Dobrovský
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Luboš Dobrovský

Narozen 3. února 1932 v Kolíně. Po maturitě na gymnáziu v roce 1950 pracoval tři roky
jako učitel. V letech 1953 až 1954 vykonal základní vojenskou službu. Od roku 1955 studo-
val obory ruština a čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1958
byl redaktorem Československého rozhlasu, v letech 1967 až 1968 dopisovatelem
v Moskvě. V roce 1967 vstoupil do Komunistické strany Československa, v roce 1969 byl
ze strany vyloučen. Po srpnu 1968 byl vykázán ze SSSR. Odchází z rozhlasu do redakce Listů.
Zde působí až do jejich zastavení v dubnu 1969. Poté je vedoucím redaktorem Plamene,
také až do jeho zastavení. Od roku 1970 pracuje jako skladník v Památníku písemnictví
v Praze, od roku 1974 do roku 1988 jako čistič oken u firmy Úklid. V letech 1988 až 1989 byl
topičem v nemocnici v Motole.

V roce 1977 je mezi prvními signatáři Charty 77 a je spoluautorem řady chartovních
dokumentů. Po listopadovém převratu v roce 1989 nejprve zastupuje mluvčího Občanského
fóra Jiřího Dienstbiera, po jeho odchodu na ministerstvo zahraničních věcí se stává mluv-
čím OF. Od 1. ledna 1990 je mluvčím MZV, později náměstkem československého ministra
zahraničí. Významně se účastní jednání o odchodu sovětských vojsk z Československa.
V říjnu roku 1990 byl jmenován ministrem obrany. Od července 1992 je vedoucím Kanceláře
prezidenta republiky a od dubna 1996 velvyslancem v Moskvě. Pro neshody s tehdejším 
českým ministrem zahraničních věcí Janem Kavanem na toto místo v lednu roku 2000 re-
zignoval. Nyní, jako penzista, je předsedou redakční rady časopisu Přítomnost. Publikuje
politické komentáře v tisku, v rozhlase a v televizi. Je činný i ve sféře podnikatelské. Je členem
představenstva ZVI, a. s., což je významná součást českého zbrojního průmyslu.

Jako disident spoluredigoval samizdatové časopisy Kritický sborník a Čtverec a přispíval
do samizdatových Lidových novin; v době věznění jejich zakladatelů se ujal vedení redakce.
Pro samizdatová vydání překládal z ruštiny a z polštiny prózu a poezii pod vlastním jménem,
pro vydání nesamizdatová pod jmény svých přátel.

Je ženatý, má dva dospělé syny.

Ministr obrany Luboš Dobrovský (vpravo) podepisuje protokol o pozastavení
platnosti dohod v rámci Varšavské smlouvy a o zrušení její vojenské
organizace a struktur; 25. února 1991, foto ČTK
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