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Recenze od Jiøího Hojera
Obèanská obroda je v poøadí tøetí vydanou
knihou Vlastimila Podrackého, aktivního èlena KANu, kterou se snaží pøispìt ke zlepšení
pomìrù v naší spoleènosti. Oproti pøedchozím titulùm (napøíklad Pozor na tunelování!)
se tentokrát pustil k samým základùm spoleèenských problémù, k obecným problémùm
ovlivòujícím život èeského národa, státu,
evropské civilizace i globálním
celosvìtovým problémùm. Dostává se tak na
pole filosofie, politologie a sociologie a je velice dobøe, že v této oblasti není protøelým praktikem. Jeho pohled na stav souèasného svìta,
pøíèiny problémù, jejich pojmenování a definice jednotlivých pojmù pøináší podle mého
názoru mnoho nového do oblasti spoleèenských vìd, což nelze øíci o mnoha výtvorech
mediálnì uznávaných, tøeba i univerzitních
velièin, které se filosofií, politologií èi sociologií živí a jejichž jedinou živností je však spíše
urputná politická korektnost a mlácení
prázdné slámy maskované jako vìdecká èinnost. Vlastimil Podracký samozøejmì neobjevuje znovu Ameriku a používá uznávaná
základní východiska, takže knihu lze vzhledem k jejímu èlenìní doporuèit každému i
jako originální studijní materiál pro dané obory. Èlenìní je skuteènì velice logické, kapitoly
na sebe navazují, od vymezení základních
pojmù, pøes popis stávajícího stavu spoleènosti až po nabízená øešení. Autor vychází spíše z konzervativního svìtonázoru (viz podtitul jmenované knihy znìjící Konzervativní
pohled na problémy souèasného svìta) a tento svìtonázor se také skuteènì prolíná celou knihou. Ta je mimo jiné také vymezením dnes
tolik zamlženého a zneužitého konzervatismu zejména proti liberalismu, který si tuto
kdysi slavnou nálepku pøivlastòuje. Autor se
sympaticky nesnaží pod jinými oblíbenou
maskou objektivního vypravìèe vpašovat ètenáøi své názory. Naopak je nepokrytì dává
najevo a své postoje porovnává s pravdivì
popisovanými postoji jiných názorových
proudù (liberálù, socialistù).
Patrnì knihu tedy nejvíce ocení lidé, jimž jsou
konzervativní postoje blízké, ale dùležitá
mùže být i pro všechny ostatní, kteøí by se
chtìli o skuteèném konzervatismu nìco
dozvìdìt. Autor tak mimo jiné rozvíjí definici
konzervatismu – znamená úctu k Tradicím,
úctu k Øádu a úctu k Pøirozenosti ve vzájemném souznìní. Takto definovaný konzervatismus samozøejmì není nijak dogmatický, naopak je ryze antidogmatický, což je mi osobnì
velice blízké. Znamená to samozøejmì i to, že
konzervativci mohou mít èásteènì rozdílné
pohledy na svìt, vèetnì návrhù na øešení problémù panem Podrackým. Osobnì tak souhlasím se všemi nabízenými koncepty hovoøícími o bezvýchodnosti liberálního vyhranìného individualismu, autorem nazývaného
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modernita, potøebì vìtšího souladu lidských
práv a povinností, atd. Snad jen popis a navrhované øešení ekologických problémù pro
mne osobnì zavání tak trochu utopií, autorovi však nelze upøít originalitu a pøínosnost ani
v této oblasti. Pokud vás tato recenze jen trochu zaujala a zajímá vás, co to vlastnì je ten
angažovaný konzervatismus, který by mohl
zajistit obèanskou obrodu, doporuèuji knihu
zakoupit, øeèené je jen malým zlomkem dobøe
formulovaných myšlenek, èitelnì podaných
definic a faktù, které Obèanská obroda obsahuje. Kniha je nyní k dostání také pøes internetové obchody.
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Recenze od Františka Nonnemanna
V knize Daò z krve popisuje její autor Jiøí
Di en st bi er p ro bl em at ik u ze mí b ýva lé
Jugoslávie, zejména se zamìøením na tzv.
kos ovs kou kri zi, pro blé my s Alb ánc i
v Makedonii, prezidentské volby v Jugoslávii
a porážku Slobodana Miloševièe, èásteènì se
však zabývá i situací v Chorvatsku èi v Bosnì.
Jiøí Dienstbier byl od dubna roku 1998
zvláštním zpravodajem OSN pro lidská práva
pro Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko a
Svazovou republiku Jugoslávii. Tak dlouhý je
oficiální název funkce, kterou zastával až do
kvìtna roku 2001. V dobì tzv. kosovské krize
se tak se svými spolupracovníky pohyboval
po celé oblasti, jednal s pøedstaviteli obou
stran, pozdìji i s vojáky OSN, rùznými komisaøi, správci, vojáky i teroristy.
Tato kniha je vskutku vzácným poèinem
a cenným svìdectvím. Je vzácná a ojedinìlá
tím, že autor zde vyvrací øadu mýtù zejména
o problematice Kosova, UCK, terorismu, náletù NATO apod., nebojí se podloženì a nahlas
polemizovat s oficiálními údaji a informacemi, které byly šíøeny vrcholnými svìtovými
politiky a pøejímány vìtšinou médií.
Nìkolik pøíkladù pro ilustraci:
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Dienstbier opakovanì poukazuje na evidentní napojení UCK na evropskou sí dealerù
drog, objektivnì konstatuje, že již zhruba od
poloviny devadesátých let albánští ozbrojenci
cílenì útoèili na státní orgány i na civilisty s
úèelem vyprovokovat odvetu jugoslávských
ozbrojených složek a následnì se pøedvádìt
svìtu v roli ukøivdìných. Dokumentuje
dokonce i dodnes popírané a ne plnì doložené informace o tom, že nìkteré jednotky UCK
byly pøed vypuknutím tzv. krize pøímo cvièeny agenty americké CIA. Sice už tuto informaci nedomýšlí, alespoò na stránkách své knihy,
do dalších souvislostí (cílená snaha odøíznout
Srbsko, potažmo Rusko od Jadranu, demonstrace síly USA, výhrùžka pro jiné státy), ale
pøesto je to snad jediná „oficiální“ publikace,
kde je toto alespoò zmiòováno.
Kniha je velmi cenná svým takøka encyklopedickým zamìøením: je plná dat, èísel,
fakt, citátù vrcholných politikù i èinitelù regionální úrovnì, dokumentuje velmi komplexnì prùbìh autorovy mise. Ovšem Daò z krve
není jen slovníkem, je zde i mnoho konkrétních lidských osudù, které ilustrují složitost
historie i dnešní situace na Balkánì.
Abych však Jiøího Dienstbiera nepøechválil – samozøejmì je mi známa jeho politická orientace. Tu lze koneènì vyèíst i z této publikace: autor zde nabízí svá vysvìtlení a øešení
založená na jeho vidìní svìta a spoleènosti, na
jeho svìtonázoru. To však není nic neobvyklého, každá kniha je pøedevším obrazem svého
autora. A také to nemìní nic na nesmírné hodnotì obsažených informací.
Mám–li na závìr své recenze vyslovit
nìjaký jasný soud èi jasné hodnocení, pak
bude znít takto: tuto knihu si rozhodnì pøeètìte. Dozvíte se z ní mnohé nejen o problematice balkánských zemí a útoku na
Jugoslávii, ale též budete mít šanci nahlédnout do dílny, kde se vytváøí virtuální zpravodajská realita a kde špièky svìtové viditelné
politiky v zájmu svých nejasných (èi spíše
veøejnì nedeklarovaných) cílù lžou, pøekrucují fakta, vypouštìjí mediální bubliny –
zkrátka pøetváøejí realitu tak, jak jim to právì
vyhovuje. Zkrátka a dobøe se jedná o velmi
cenné dílo, které by ve vaší knihovnì nemìlo
chybìt.

