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Dějiny a současnost v Soulu
Autor: Daniel Raus
Mezináboženský dialog - to je termín, který se v poslední době skloňuje ve všech
pádech. Evropské země se k němu stavěly ještě nedávno váhavě a dávaly důraz
na výhody sekulárního státu. Po teroristických útocích z 11. září 2001 je ale
všechno jinak. Pořádá se tedy řada konferencí, jež mají zmírňovat napětí. Jedna
z nich proběhla minulý týden v Jižní Koreji.
Orchestr, který hraje západní melodie na typicky asijské nástroje. To je obrázek, se
kterým se v Jižní Koreji setkáte často, a to nejenom v hudební podobě. Tato země
prošla bouřlivým rozvojem, mísí se v ní asijská i západní kultura. Je také domovem
různých náboženství, jež kupodivu koexistují v klidu a míru.
Minulý týden se stala Jižní Korea dějištěm velké mezináboženské konference atmosféra dynamického Soulu měla ilustrovat naději, že takový dialog je možný, a
dokonce pro celou společnost užitečný.
Za hostitelskou stranu řekl hned v úvodu korejský ministr kultury, sportu a turismu
Yu In-chon, že uspořádání konference v jeho zemi má hluboký smysl, neboť tam
zakotvila řada náboženství, jež harmonicky koexistují. Zdůraznil, že není na světě

mnoho států, které o sobě mohou něco podobného prohlásit. Podle něj mohou vedle
sebe různá náboženství bez konfliktu existovat díky postoji Korejců, kteří je přijímají
a respektují jejich různost. Korejská vláda dává podle ministra důraz na dialog mezi
různými vírami, neboť chápe, že to významně přispívá ke stabilitě celé společnosti.
Organizátorem akce bylo fórum pro dialog evropských a asijských zemí, známé pod
zkratkou ASEM. Jeho členy jsou i Česko a Slovensko. Neformální setkání se
uskuteční vždy v gesci jedné evropské a jedné asijské země. Za starý kontinent to
bylo tentokrát Finsko.
Finský ministr kultury a sportu Stefan Erik Wallin zdůrazňoval, že čím víc toho víme
o jiných kulturách a náboženstvích, tím více se otvírají možnosti dialogu a budování
mostů mezi lidmi.
Dodejme ale, že ono stavění mostů je mimořádně pomalé. Podle kritiků se čas od času
delegace sejdou, přijmou obecně formulovanou deklaraci a všechno jde zase postaru.
Snad i proto naše diplomacie z Prahy nikoho neposlala a nechala setkání na bedrech
velvyslance Ivana Vlčka. Mezináboženský dialog není u nás bezprostředním
problémem. Pro jiné země, a to i evropské, je ale životně důležitý. Evropa se bez něj v
budoucnosti neobejde.

