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Tento dopis neni plodem zadbé ideologie.

Opírá se pouze o zøejmá fakta.

Podepsáním tohoto dopisu se nevytváøí zadná pouta ani 

závazky s pùvodci Dopisu. Kéž by se naopak ti, kterí 

souhlasí, zapojili do realizace tohoto projektu na svuj úcet 

ve svetle nasledujících bodu. 

  

Prátelé, pritelkyne:

Vetsina osob si v nejhlubsím jádru své bytosti preje mír. Ale je zjevné, jak mezi rozlicnými 

národy sveta neustále tragicky narusován. Úkol hledat vhodná resení k jeho dosazení není 

snadný.

Tento dopis si preje ukázat nekoli principu jak prekonat prekázky a zároven nabídnout nekolik 

základu na kterých by mohl být pevneji vybudován mír.

I. Osoby soucasne zijící nemají zádnou vinu na zlech spáchaných v historii z jednoduchého 

duvodu: neexistovali.

II. Proc bychom tedy meli udrzovat hnev jednomo proti druhému jestlize nemáme zádnou 

odpovednost za to, co se událo v dejinách?

III. Proc bychom neodstranili tento absurdní hnev, proc nebýt práteli a moci tak spolecne 

budovat svet více solidární pro potesení nase i nasich detí?

IV. Nemuzeme historii vrátit, ani ji zmenit. Vidíme, ze kdyby dejinné události probehly více ci 

méne odlisne, v celé délce dejin by se uskutecnila jiná setkání, vznikla by jiná spojení, narodili 

by se jiní lidé, my ne. Nikdo z nás, kdo má nyní poklad zivota by neexistoval. Tím nechceme 

naznacovat, ze zlé skutky rozpoutané nasimi predky nebyly zlé. Kritizujeme je, odmítáme a 

nesmíme je nikdy opakovat.

V. Jako lidské bytosti uz pouze proto, ze existujeme máme základní vztah: být bratry v 

existenci. Kdybychom neexistovali, nemohlí bychom prinejmensím být pokrevními bratry nikoho. 

Vnímat toto prvoradé bratrství v existenci nás uciní více vnímavými a otevrenými pro 

spolecnost.

VI. Organizujeme-li v dnesní dobe nové sociální struktury, je treba uvázit, ze kvuli vytvorení 

podmínek pro mír je nebezpecné zakládat je na strukturách starých, ackoliv se ve své dobe 



zdály vhodné. Je lepsí zakládat nové struktury na lidsých geografických jednotkách. Ale je treba 

také zabránit tomu, aby se tyto jednotky neuzavrely do sebe, protoze to vzdy ústí v nesvornost 

vseho druhu az po válku.

VII. Lidská bytost je svobodná, inteligentní a schopná milovat. Lásku není mozné vnutit ani 

ulozit, také nemuze být zamerena naslepo ale s jasným cílem. Bud se rodí svobodne a vedome 

nebo není opravdová. Vzdy, kdyz omezujeme necí svobodu, zabranujeme té osobe, aby nás 

mohla milovat. Proto branme, podporujme, rozvíjejme pravou svobodu jedince, která prekvapuje 

sama o sobe sociálním rozmerem, to je vést k opravdové úcte mezi lidmi a tak moci lépe 

budovat mír. 

VIII. Nynéjsí predstavitelé institucí, kterí v historii pretrvaly nejsou odpovedni za to co se v 

minulosti stalo, protoze neexistovali. Ale pro podporení míru by tito predstavitelé melí verejne 

litovat, pokud by to bylo moudré, zla a bezpráví kterých se dopustily tyto instituce v celé délce 

dejin. Stejnim zpusobem, pokud je to mozné, by tyto instituce mely nahradit zpusobené skody.

IX. Rodice nesou odpovednost za to, ze dali detem zivot. Proto mají ve spolupráci se 

spolecností o ne pecovat az do jejich smrti. /zvláste o deti mentálne postizené a slabomyslné/. 

Mají se snazit zajistit, aby deti vyrustaly ve svete pokojnejsím, aby se mohly rozvíjet s lidskou 

dustojností, jezto ony o zivot nezádaly.

Ostatne mladí mají právo být motivováni, plni nadsení a radosti podle príkladu rodicu, rodiny a 

spolecnosti. Mají mít moznost vzdelávat se ve vedách technických i prírodních, aby budovali mír 

ve svete.

Je zrejmé, ze nebude mozné dosáhnout míru úplného, celosvetového, jestlize v nitru 

spolecnosti, uvnitr rodin bude existovat opovrhování zenami, detmi, starými lidmi, okrajovými 

skupinami. Naopak je treba podporovat lidskou dustojnost a práva pro vsechny.

X. Roste pocet zemí, které v soucasnosti uznávají, ze vsicnni mají právo myslet, vyjadrovat se, 

svobodne se shromazdovat, majíce v úcte práva ostatních. Kazdá lidská bytost má právo zít 

svuj zivot v tomto svete podle toho, jak tomu upríme verí.

Demokracie /staty/ musí tedy ucinit kvalitativní skok, aby bránily a pecovali o to, aby kazdy 

clovek mohl zít ve shode se svym svedomím, aniz by ovsem nekoho ohrozoval ci zpusoboval 

sobé ci ostatním skodu.

Bez pomstychtivosti, ze svobody a prátelství muzeme budovat mír.

Dekuji prátelé, prítelkyne.

Postskriptum:

Je úkolem vládnoucích soustredit svuj pohled na blaho soucasniku, nebot jiz existují a mají  

právo zít zivot lidsky dustojny, aniz by blahobyt prítomnosti byl na úkor ekologické rovnováhy v 

budoucnosti.

Jestlize nejaky národ diky svym politikum jde cestou prosperity, vztahy mezi obyvately jsou 

mirné; narodí se deti, které se budou radovat ze své zemé; tedy díky tomu mohly byt dany 

nutné podminky pro setkáni dospelych, která umoznila existenci jejich deti. Jestlize ale je tento 



národ mené dobre rízený vztahy mezi dospelymi, kterí tam nyní zijí, se budou rozvijet obtízneji  

a tak z nich vzejdou jiná setkáni, vztahy... a narodí se jiné bytosti, odlisné od tech kterí by se 

narodili v prvém prípade. Ti, kterí se narodili v techto tezsích podmínkách se budou radovat  

stejné prestoze zemé méné prosperuje, vzdyt kdyby tomu tak nebylo, nebyli by splozeni.  

Ovsem, ze tito obcané budou muset usilovat o zlepsení situace v zemi az budou starsí.

Je zrejmé, ze v kterékoliv zemi obyvatelé zitrka, at budou jacíkoliv, se budou vzdy radovat z 

toho co dnesní vlády vykonaly -lépe nebo hure- protoze, diky tomu existuji. Proto tedy blaho 

soucasníku je nejdulezitejsím objektem zájmu vlád. 
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