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Ceny surovin na světových trzích stoupají. Značný podíl na 
tom má hospodářský růst Číny. Ten znepokojuje především 
Spojené státy, jejichž postavením otřásl ekonomický kolaps let 
2008/9. Zvyšuje se nejen ekonomická, ale i vojenská síla Číny, 
která dává nepokrytě najevo, že její zájmová oblast zahrnuje jak 
oblasti západního Tichomoří, tak pevninská území na jihu od 
jejích hranic. Jak se bude Čína chovat jakmile se její moc téměř 
vyrovná moci Spojených států, zaměstnává svět stále více. Bude 
následovat příklad rozvinutých zemí, kde lidé chtějí mít pouze 
příležitost být úspěšní a užívat výsledků své tvrdé práce? Nebo 
bude představovat nebezpečí jako země, hodlající se mstít za 
minulá bezpráví a nutící ostatní podvolovat se její síle? Budouc-
nost světa nepochybně závisí na tom, kterou cestu Čína zvolí.

Někteří znalci soudí, že země je příliš zapletena do sítí globa-
lizace, než aby dala  v sázku světovou ekonomiku, ať válkou či 
vyvíjením nátlaku. Byla to totiž právě obchodní spolupráce, kte-
rá Číně přinesla blahobyt. Čína nakupuje v zahraničí suroviny 
a součástky a prodává své výrobky na zahraničních trzích. Má 
ve svých depozitářích 2.6 bilionu dolarů. Proč by proto měla 
ohrozit systém, který jí tak dobře slouží?

Takový závěr je však příliš optimistický. V minulosti integ-
race někdy předcházela konflagraci. Evropu v r. 1914 zachvátil 
válečný požár, třebaže Německo bylo druhým největším ob-
chodním partnerem Velké Británie. Japonsko zbohatlo před tím, 
než se dostalo do války s evropskými velmocemi v r. 1941.

Jiní odborníci soudí, že Čína a Amerika jsou odsouzeny k to-
mu být nepřáteli. Jak Čína bude sílit ekonomicky a vojensky, 
bude růst i její vůle prosadit se. Nakonec zmizí ochota Ameriky 
vzdát se dobrovolně svého vedoucího postavení.

Navzdory různě intenzívním územním zájmům vně svých 
hranic, Čína neusiluje o získání kolonií a nedisponuje ani ně-
jakou přitažlivou formou ideologie. Na druhé straně Amerika 
neustále sleduje, zda se Čína nevyhýbá svým závazkům a Čína 
hledá známky toho, zda Amerika a její spojenci se nespolčují, 
aby zabránili jejímu růstu. Nebezpečí spočívá v tom, že čínští a 

američtí vůdcové v příští dekádě vytvoří základy hlubokého an-
tagonismu. Nejlépe tuto situaci popsal Henry Kissinger. Tvrdí, 
že přimět Čínu k respektování mezinárodního řádu bude těžší, 
než tomu bylo před stoletím s Německem.

Čtvrtá modernizace

Pád Sovětského svazu přesvědčil čínské vůdce, že vojenské 
soutěžení s Amerikou nemá smysl, a že musí své úsilí soustředit 
hlavně na vývoj dosažitelných „asymetrických“ zbraní. Proto se 
Čína koncentruje na tři oblasti. O té první Pentagon prohlašuje, 
že jde o „nejaktivnější program pozemních balistických a me-
zikontinentálních zbraní.“ Za druhé Čína transformovala a roz-
šířila svou ponorkovou flotilu, která nyní může kotvit na nově 
vybudované základně na ostrově Hainanu. Čína kolem r. 2030 
bude mít 85 – 100 ponorek včetně nukleárních nosičů balistic-
kých střel. A konečně se Čína soustřeďuje na to, co sama nazý-
vá „informatizací“ tak, aby kolem r. 2020 mohly její ozbrojené 
síly fungovat jako jednotná síla užívající senzory, komunikační 
a elektronické prostředky. Vyvíjí také protisatelitní zbraně.

Zaměstnáni jsou i čínští hackeři. Kanadští vědci v minu-
lém roce odhalili jejich špionážní síť zahrnující víc jak 1300 
počítačů. Také australské a tajvanské sítě jsou objektem útoků 
čínských hackerů.

Vcelku lze uzavřít, že čínská schopnost udeřit daleko přesa-
huje cíl odrazit americkou intervenci v každém příštím konfliktu
mezi kontinentální Čínou a Tajvanem. Konečným cílem je 
zabránit americké flotile chránit zájmy Spojených států v západ-
ním Pacifiku.

Třebaže se z různých důvodů pochybuje o kvalitě čínských 
zbrojních systémů a o odborné zdatnosti jejích jednotek, tři sku-
tečnosti jsou mimo diskusi. Čína především donutila americké 
lodi, aby přemýšlely o tom, jak a kdy se přibližovat k čínským 
břehům. Dále čínská schopnost prosazovat moc se zlepšila. Její 
ponorky, bojové letouny, raketové střely a elektronické zbraně 

nyní představují nebezpečí. A konečně – i když Spojené státy 
budou schopné odpovědět Číně, budou musit překonávat někte-
ré překážky.

Předně se to bude týkat zkracování vojenského rozpočtu. 
To má vztah k důležitému principu – vojenské plánování má 
jiná kritéria než diplomacie. Diplomaté se zajímají o to, co státy 
hodlají dělat, ale vojenští plánovači pracují s tím, co si myslí, 
že státy mohou dělat. Jste-li pověřen úkolem bránit svou zemi, 
musíte být schopen vyrovnat se dokonce s nepravděpodobnými 
hrozbami. Čína asi nemá v úmyslu užívat své zbraně opresiv-
ním způsobem, ale američtí vojenští plánovači na to nemohou 
spoléhat, a proto musí jednat.

Mezi čínskými akademiky vládne názor, že většina Číňanů 
pokládá Američany za nepřátele. Jsou důvody, proč se mění 
postoje čínského vedení. Někteří Číňané argumentují tím, že 
Čína je nyní silná a nemusí se tedy před Amerikou plazit. Druhý 
důvod je, že se mění celá společnost, stále více fragmentova-
ný autoritativní stát jedné strany, jehož vůdci musí stále více 
naslouchat tomu, co si lidé myslí. Je to také přesvědčení, že ze-
jména po krizi z let 2007 a 2008 Západ potřebuje Čínu víc než 
Čína Západ. V tom všem se zjevuje stará historická pravda, že 
moc mění národy…

Jsou tu ovšem i důvody ekonomické. Čína si výstavbou 
oceánské válečné flotily hodlá zajistit bezpečnou dopravu 
surovin ze zámoří. Zračí se v tom nedůvěra ve světový ob-
chodní systém. Za tím vším je možné rozeznat rostoucí čínský 
nacionalismus. Z mocenských struktur nabývá na stále větší 
váze v zahraniční politice ministerstvo státní bezpečnosti. Jen 
těžko lze dešifrovat jaký vliv má čínská armáda. Jisté je, že na 
konci Kulturní revoluce víc než polovina politbyra (hlavního 
mocenského centra totalitního státu) tvořili příslušníci armády. 
Zdá se, že nejvíc záleží na růstu čínské ekonomiky. Stoupající 
růst potvrdí, že Čína je dost silná, aby se prosazovala ve světě. 
V opačném případě by mohla v zahraničí vyvolávat neklid.

Ve vztahu k Číně asijské země hledají rovnováhu. Chtějí 
oponovat jejím mocenským nárokům, ale chtějí si i zachovat 
dobré obchodní vztahy k ní. Ale stále zřetelněji se více při-
mykají k Americe. Jednou z cest, jak řešit obecné napětí mezi 
Amerikou a Čínou, by zdánlivě bylo preferovat otázky bezpeč-
nosti, jako se to dělo v době konfrontace se Sovětským svazem. 

Opakovat tento postup by však bylo chybné. Vztahy Spojených 
států a Číny jsou totiž mnohem komplexnější, až jsou téměř 
nezvládnutelné.

V geopolitice jako v životě je nejlepším lékem profylaxe. 
Dostane-li se vztah do zajetí antagonismu, je těžké jej z této 
pasti vymanit. Jestliže vůdci obou velmocí míní vážně své ujiš-
ťování o vůli k míru, pak by měli sledovat těchto deset cílů:

1.Čína musí získat schopnost odvetného jaderného úderu.
2.Amerika musí udržet svou superioritu v západním Ticho-

moří.
3.Čína se musí více podílet na americké nukleární a kon-

venční vojenské doktríně. Vzájemné vojenské kontakty nejsou 
odměnou za dobré chování, ale základem vytváření vzájemné 
důvěry.

4.Asie potřebuje pravidla, jež by pomáhala předcházet ná-
mořním sporům. Kolize na moři je možné kupříkladu snadněji 
řešit, jestliže pravidla řešení byla stanovena předem.

5.Amerika a Čína musí vést rozhovory o otázkách, které by 
později mohly vést ke sporům.To zahrnuje rozhovory o mezi-
kontinentálních raketách a elektronice vůbec.

6.Amerika by měla dodržovat svá vlastní pravidla a pokud je 
musí porušit, měla by to zahrnout do reálných důsledků.

7.Komunistická strana by měla zastavit činnost cenzury a 
komentátorů šířících virulentní formu nacionalismu.

8. Čína a Amerika by se měly pokoušet co nejvíc vztahů 
uskutečňovat na multilaterálních fórech jako je G 20 nebo 
Spojené národy.

9. Asie by měla prověřit systém regionálních bezpečnostních 
organizací. Asijský summit zahrnující Ameriku a Rusko by se 
mohl stát nejslibnějším bezpečnostním fórem.

10. Asijské země by měly klást větší důraz na netradiční for-
my bezpečnosti – jako je boj s klimatickou změnou, životní pro-
středí, piraterie a terorismus, kde nebezpečí překračuje hranice.

Situace obsahuje řadu kritických momentů, ale není zatím 
nezvládnutelná…

Václav Mezřický

volně podle zahraničních časopisů The Economist  
December 4th -10th a Die Zeit No.3/2011 
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Nová krize..?

Připraven nemilovat. Předem. A téměř 
z nutkání!

Žijeme svoje životy většinou na pěšinách. 
Po chrupajícím písku, deštěm vymytém. Tak 
je to správné, tak jak to má být. A Camuso-
vo Středozemní moře, jeho Méditerranée, je 
sice oblast ruky a pohledu, ruky probírající 
mořský písek a pohledu, jemuž mezi řasami 
zvolna protéká bledě zelenomodrá věda, ale 
přece... a přece je i New York, New York! A 
chce se ti to téměř vykřiknout. A konfronto-
val by ses s tím do nekonečna!

Myslím, že jsem už dávno vlastně pře-
stal psát a jenom neustále zapisuji, co si 
myslí hlava, posedle, vášnivě, „zítra vášni-
věj“, jak jsem včera citoval L., z Pasterna-
ka, tuším. Je to intelektualismus dovedený 
k životnímu vyznání víry. Jsi si sám zába-
vou, práce je zábava, i tvoje neurózy jsou 
zábava a lidé tě též baví.

Jen přitom snad poněkud utrpěly. Smys-
ly, jsem chtěl říci, ale vynechal to slovo. [...]

Proč vlastně mimochodem zkusila příroda 
vyrobit koně už ve vodě a vzniklo jí podiv-
né krásné zvíře, které vypadá jako shrimp. 
Vlastně počkat, příroda udělala několik po-
kusů stvořit koně, už hmyz, luční kobylka! 
Jak to šlo za sebou? Hmyz, luční kobylka 
a příbuzné čeledě, nebo vlastně nejdřív ta 
kobylka ve vodě, a pak teprve různé varianty 
kobylky, koně, zebry, žirafy a tak dál.

Jsou to varianty podobné myšlenky, kte-
rá se projevila několikrát ve vývojové řadě. 
Jako nápad. Vypadá to jako hra dítěte. A 
myslím, že příroda dovede být velice dětin-
ská. Zkouší různé nápady na různých rovi-
nách a v různých vývojových stádiích.

Nebo se nám to jenom zdá, jen to do to-
ho čteme, a ve skutečnosti není žádná vnitř-
ní podoba mezi koněm, luční kobylkou a 
tou kobylkou, co žije ve vodě a má ocas. A 
ovšem mytologickými kobylkami, jako jsou 
satyři a ženy s koňským tělem. Všechno 
varianty domyšlené z přírody.

Je to zajímavé, jak celá naše imaginace 
je přesně zakletá do struktury života na 
této Zemi a nedovedem´ si vlastně vymyslet 
Marťana, protože ho děláme vždycky jen 
podle sebe a své pozemské podmínky.

Umění také jen domýšlí boží dílo, rozu-
měj této Země, a všechno vytáčí jenom na 
hrnčířském kruhu a nikdy neumí udělat 
pišťucha na elipse, anebo něčem jiném.

Bylo by zajímavé uvědomit si, které tvary 
existují i mimo náš pozemský prostor a čas. 
Například elipsa a snad i kruh aspoň teore-
ticky, a koule, existují ale existuje i čtverec 
nebo trojúhelník? To zřejmě už ne. Prostor 
má mimo Zemi odpor k úhlům. Alespoň 
se zdá.

Na nebi není vůbec nic hranatého ani ve 
hvězdách, hrany a hranatost jsou jim napro-
sto cizí. Je něco hranatého na Měsíci?

Musí být. Krystaly. Ty musí být hranaté a 
jsou i na Měsíci a jistě i na jiných planetách.

Přímka též existuje mimo naši Zem, i 
když se její dráha zaobluje. Vlna existuje 
všude, všechno je vlna. A ostatní tvary jsou 
z ní všechny jen odvozené? Je hranatý čas, 
má snad čas hranu? „Hrana času“.

My žijem´ ve světě, který je převážně 
hranatý. Na rozdíl od Eskymáků. Na pří-
klad naše pokoje. Černoch v Africe a vůbec 
primitiv žije v nepoměrně méně hranatém 
světě. Čím hranatější svět, tím se zdá být víc 
lidský – a ovšem i nelidský. Anebo nejvyšší 
forma existence je opět kruh a vlna a koule?

Má skutečnost, že jsme svému světu dali 
tolik hran, nějaký vliv na naši psychologii a 
myšlení?

Jak bych myslel, kdybych chodil v pokoji 
a hleděl z okna na město, které by neznalo 
hrany a bylo ve všem všude kulaté? Jaký 
má Oval Room v Bílém domě vliv na myš-
lení amerických prezidentů?

Kdyby se člověk rozhodl, že zkusí žít ve 
světě, v němž téměř nebudou žádné hra-
ny, v němž nebude neustále konfrontován 
s hranami, jak by se asi změnil a jakého 
nesmírného úsilí by k tomu bylo třeba, vy-
tvořit takový svět co nejdůsledněji?

Odejít z města do přírody, tím začít. Ale 
pak, jaký dům si vystavět a jaký stůl a židle 
a papír a ostatní?

Nebo podobně, ale tu variantu teď ne-
chci sledovat, svět, který je naprosto syme-
trický, anebo symetrii zcela postrádá. Jenže 
v tom by se srazil čelem s přírodou.

Dejme tomu, že hranatost je lidská, ale 
symetrie je jasně v přírodě i ve vesmíru. 
Kolik takových konceptů existuje nezávisle 
na této Zemi? Symetrie jasně. A myslet na 
to ne fyzikálně, ale �loso�cky a psycholo-
gicky.

Obklopit se důsledně zaobleností pro-
storu i času. Jak by to bylo možné, jak je 
to proveditelné, zase hranaté slovo. „Pro-
veditelné!“

Jak je to v tomhle směru s Amerikou, je 
zaoblenější než Evropa, už tím, že nemá 
střed – a co ten Oval Room a Pentagon. 
Anebo je naopak Evropa oblejší, zejména 
její Středozemní moře a kultura, jež z něj 
vyšla. Zatímco proti zaoblenosti Ameriky 
mluví už hned takový Gridiron Building!

Esej o zaoblenosti, esej o oblém světě. A 
je v tom ovšem jasně psychologický návrat 
do bezpečí mateřského lůna. Také vězení 
Stendhalova hrdiny v Kartouze parmské je 
kulatá věž. Jestli se nemýlím. Torre Farne-
se?

Co dělat, když si nevím rady ani pomo-
ci? Hledat nit, abys vyšel z kruhu světa, 
bludného kruhu svých myšlenek, nebo se 
naopak do toho kruhu vracet?

Mimochodem, obrazy nad manželskými 
postelemi byly pravidelně rovněž oválné, 
ženský princip!      

Přestat se udivovat sám sebou a vším, co 
mě napadne. „Nic nového pod sluncem“, 
Kniha Kazatel je rovněž �loso�e kruhu! Ži-
vot je vlastně málo hranatý, nebo vůbec ne. 
Kde se v nás vzala ta láska k hranatosti? Ve-
pisujeme – lidsky – vlastně do kruhu života 
čtverec a obdélníky a ne už tak trojúhelníky 
svého myšlení? Naše civilisace je vlastně 
imitace krystalických drúz, a ovšem hrůz. 
Města jsou velmi silně podobná krystalům, 
drúzám krystalů. To jsem vždy cítil, zejmé-
na v New Yorku.

V přírodě je tedy hrana, nelze to popřít, 
krystal, ale je to většinou jen mrtvá příroda, 
která je hranatá, život snad málokdy, anebo 
možná nikdy.

Je celý pokus myslet a zlidštit svět poku-
sem změnit zaoblenost v hranu? V lidském 
těle není absolutně nic hranatého. A v žád-
ném zvířeti. Hrana se nám jeví jako řád a 
vlastně asi mylně, neboť kruh je rovněž řád 
a vlna také snad, a elipsa, svým způsobem, i 
když poněkud složitější nežli hrana.

Myslíme asi v hranách. Pochybuji však, 
že lze i cítit hranatým způsobem!

Vychovali jsme se v hranaté tvory, žijící 
v uměle vytvořeném hranatém prostředí. 
Násilí na přírodě a na životě. Z čeho to 
vychází, ta potřeba hranatosti, z touhy přes-
něji vyplňovat prostor, v němž kulatost po-
nechává tolik místa mezi atomy?

Říkáme „do škatulek a do přihrádek“, 

když se posmíváme mechanickému myš-
lení. 

Ale Archimedés řekl vojákovi „Neruš mé 
kruhy“, „Noli tangere circulos meos“ a ne 
„Neruš mé čtverce“! Nebo „trojúhelníky“! 
Myslel a mluvil v kruzích!

To bylo to zajímavé na struktuře pavi-
lonu Buckminstera Fullera v Montrealu 
na EXPO, že vytvořil kulatý prostor. Ale 
nedovedl ho vyplnit. Je však třeba prostor 
vyplnit? Nebo je to jen projev nějakého 
našeho nutkání?

Z lidských konceptů svoboda jistě není 
hranatá, zatímco spravedlnost jistě je. Lás-
ka ani nenávist ani milosrdenství, ale ani 
žárlivost nejsou hranaté. Řád je hranatý 
koncept, ať to „točíš“ jak chceš. Rovnost je 
asi rovněž hranatá a vzniká ze spravedlnos-
ti, což je vlastně řád.

Podivné, jak mě začla zajímat geometrie 
v souvislosti s myšlením a vůbec věci jako 
prostor a čas, a teď ta hranatost a kulatost 
a vlna.

A jak to všechno souvisí s věcmi, s nimiž 
to vlastně nesouvisí? Je to pokus promyslet 
znovu od základů některé dětské věci?

Kladu si otázky. A začla mě bolet noha a 
kulhám do kruhu. Mimochodem, všechno, 
z čeho jíme a pijeme a nabíráme život, je 
kulaté od prvních civilisací. Proč všechno, 
v čem bydlíme, je většinou hranaté?

Světlo a lampy jsou kulaté, nádoby kula-
té a teprve přece civilisovanost začla vyrá-
bět containery hranaté, aby se líp skládaly 
a dopravovaly.

Filoso�e a psychologie tvarů.
Šaty jsou hranaté, zejména mužské, ale 

zároveň kompromis se živou zaobleností 
našich těl. Různé módy jsou různě hranaté, 
loď je kompromis hrany s vlnou, oblou 

vlnou, a má i kulatá okénka, ačkoliv by 
snad nemusela mít. Vor ovšem dosud je jen 
hranatý.

Různé architektonické styly jsou různě 
hranaté, románský styl je kulatý a stejně 
maurský, ale gotika je už kompromis hrany 
a oblosti. Je přísná.

Je hranatost projevem sadismu? Souvisí 
s ním nějak? S jeho tvrdostí?

A je hrana projevem agrese proti příro-
dě? Vězením života? A jeho oblosti, násilně 
narovnané do přímek, násilně uvězněné do 
čtverce?

Je hrana v podstatě neživá příroda a ži-
vot, který se nám jeví jako mechanicky vy-
tvořený – na příklad robot, kterého vidíme 
vždy v hranatých ostrých tvarech? Hranaté 
pyramidy!

Regulovaná řeka, původně oblých kula-
tých tvarů živé přírody!

Má každá doba jiný akcent na hranu a je 
naše doba velice hranatá? A trpí tím! A my 
tím trpíme?

Jsme dnes pány tvarů a materiálu a hmot, 
a přece neděláme nádobí hranaté a hranatý 
hrníček s kávou v televizním komeršlu se 
zaobluje před našima očima do větší poži-
vatelnosti!

Je zajímavé, jak v různých věcech a v růz-
ných dobách děláme kompromisy mezi 
hranou a zaobleností, kde máme volbu, a 
proč volíme tak nebo onak.

Zásadní otázka psychologicky: je hrana-
tost v myšlení, anebo už v některých cito-
vých impulsech a pudech a vášních? Hrana 
už v emocích?

Narazil na to celé McLuhan a jen to ne-
domyslel, zůstal trčet v dělení na lineární a 
to druhé, jak to nazval? A mohl bych o tom 
napsat esej pro magazín? O hranatosti naší 
civilisace?

Square and rounded up environment 
and its psychological impact on our life and 
emotions and our way of thinking?

Různé předměty podle kulatosti a hrana-
tosti, bowl in the barhroom, movie screen 

and cinerama, theater a tak dál. Bydlíme 
v hranatých městech a domech, ale vždy 
to tak nebylo a nutně bychom přece snad 
nemuseli! Města bývala kulatá. I náměstí 
původně bylo rynk! Mohli bychom vnést 
do svého životního prostředí, a tím i do 
života, nepoměrně víc oblosti, než kolik jí 
v ní dnes je? A snad by to na nás mělo znač-
ný vliv. Hrana a obraz, televize, fotogra�e,
kde znásilňujem´ kruh do čtverce nebo 
obdélníku, proč to děláme? Je v slově obraz 
a ve výtvarném umění něco esenciálně hra-
natého, zatímco hudba je vždy oblá a vlní 
se? Je to tak? Cigarety, dýmky, všechno, co 
souvisí s ústy, je kulaté jako nádoby.

Myšlenka je hranatá, cit je kulatý, krása je 
zaoblená. Jak souvisí tato má úvaha s vče-
rejší první myšlenkou o obdélníku slov, 
„podélná slova z mého šatníku“. 

Jedno je jasné, že prostor lze vyplňo-
vat nejlépe hranami, zatímco každá oblost 
v něm ponechává prázdná místa, která se 
příčí naší potřebě vyplnit bezezbytku všech-
ny prostory! Tak nějak to začalo. Snad civi-
lisace musela nějak šetřit prostorem v mno-
ha situacích, ale je to dnes ještě pravda? 
Anebo to bude ještě víc pravda budoucím 
hrozícím nedostatkem prostoru?

Zrcadla mají tendenci k zaoblenosti, ob-
raz života!

Tvary jsou do jisté míry de�novány mate-
riálem a utilitárně, ale značná volnost, a jak 
k tomu přistupujem´?

Zbraně jsou hranaté, agrese! Tvar nože!
Půdorys našeho světa!
Měnící se psychologie a pocit tvaru na 

příklad v tvarech aut.
Gotika hranatila i písmo. Různé tvary 

písma.
�e shape of our civilization, square or

rounded?
Square or rounded environment?
Čím primitivnější a čím blíž přírodě, tím 

míň square shapes v našem environment!

úvaha byla napsána koncem šedesátých let

* * *
Jiří Kárnet, dramatik, divadelní kritik a 

režisér, novinář, esejista, básník a překladatel 
se narodil 24. ledna 1920 v Hořicích a zemřel 
1. února 2011 v New Yorku. Po absolvování 
gymnázia se zapsal ke studiu na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od konce 
r. 1939 působil jako režisérský elév a lektor v 
divadlech D 40 a D 41, později přešel do di-
vadla na pražských Vinohradech a do divadla 
ve Smetanově muzeu, koncem 2. sv. války byl 
vězněn v Německu. Po válce přispíval do řady 
prestižních periodik (např. Generace, Kvartu či 
Listů), zejména však do deníku Mladá fronta, 
v němž působil jako stálý spolupracovník 
kulturní rubriky. Po únorových událostech v 
r. 1948 odešel do Francie, kde se stal redakto-
rem v československém vysílání Radia Fran-
ce. Z Paříže se přestěhoval v r. 1952 do New 
Yorku, kde žije dodnes. Ve Spojených státech 
amerických se věnoval žurnalistice – spolu-
pracoval s rozhlasovou stanicí Hlas Ameriky 
a Rádiem Svobodná Evropa, v němž získal 
redaktorské místo a věnoval se kulturně-po-
litickým komentářům či rozhovorům (např. 
s A. Warholem a J. Steinbeckem). Spolu s 
Pavlem Tigridem stál u zrodu čtvrtletníku 
Svědectví, v jehož redakční radě později půso-
bil. Poznámkami, úvahami, eseji, hrami, re-
cenzemi či verši přispíval do Perspektiv, Skuteč-
nosti nebo Zápisníku. Svými texty je zastoupen 
v řadě publikací, v loňském roce vyšel v na-
kladatelství Paseka jeho esej Posmrtný deník: 
Přísně tajná odpověď Václavu Havlovi. Editor 
Viktor A. Debnár v současné době připravuje 
k vydání svazek Kárnetových veršů nazvaný 
Smutný vítěz (nakl. Pulchra).

připravil Viktor A. Debnár 

Noli tangere circulos meos
Jiří Kárnet

Jiří Kárnet, New York, 2004




