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Milé ctEnárkYI

uplynulé dvacetiletí nám pripravilo
radu prekotných zmen, politických,
spolecenských, sociálních, kulturních ...
Nekteré nám prinesly pozitiva, nekteré
nás naopak okradly o iluze. Nekteré splnily naše ocekávání, ale pro jiné prinesly
naopak radu rozcarování a zklamánÍ.
Dvacet let, to je také doba jedné generace, na konci každé této epochy by mela
prijít generacní obmena a zmena. Proto
stojí za to práve koncící dvacetiletí
zhodnotit, podívat se zpátky a taktéž se
pokusit zaostrit do budoucnosti - tu,
at se nám to líbí nebo ne, neuvidíme,
bude však prímo vycházet ze stavu, do
kterého jsme naši spolecnost spolecne
privedli. Letní císlo Prítomnosti se proto snaží zdokumentovat stav, do nehož
ceská spolecnost za dvacet let (a nejen
tech posledních) dospela. Jednoduše se
snaží podat svedectví, v jaké je dnešní
ceská spolecnost kondici, ceho dosáhla
a co se jí nepodarilo ci stále nedarí. Pro
vetší relevantnost jsme se snažili klást
ceský "problém" do širších, konkrétne
stredoevropských, souvislostí. Roman
Joch se proto hned na zacátku snaží
vymezit geopolitické postavení tohoto
mnohotvárného
regionu. Následující
text Zdenka Velíška se venuje tématu:
"proc je treba se venovat šírení presného obrazu identity Ceska a Cechu za
našimi hranicemi". Pohled zkušeného
zahranicního reportéra stojí za prectení,
koneckoncu napr. pro vetšinu Francouzu asi stále koncí Evropa nekde na
Rýne, i proto je potreba venovat vetší
pozornost tomu, co jsme asi cástecne
zanedbali - tedy aktivnímu budování
mediálního obrazu CR v zahranicí.
Možná ožehavou otázkou, jak je na tom
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liberální demokracie u nás, se naopak
zabývá Jirí Pehe, který dochází napríklad k myšlence, že naše demokracie se
stala kolbištem zájmových skupin. Na
tuto premisu navazuje svým clánkem
o "Vývoji ženského hnutí ve strední
Evrope od roku 1989" Jirina Šiklová,
žena, která o potrebe "rodových studií"
uvažovala ješte v dobách socialistického
Ceskoslovenska. Psycholožka Martina
Klicperová-Baker
se v podrobném
clánku zabývá tématem urcité "politické
psychologie ceského národa". I další
clánky se prímo váží k tématu. Nahlíží
na problematiku "kondice ceské spolecnosti" z hlediska lékarského, ekonomického, náboženského etc ...
Posléze letní Prítomnost prináší portrét muže, který ve svém jméne skrývá
hned dve chyby - Aloyse Skoumala.
Muže, který jak píše autorka medailónku Dagmar Bliimlová, prožil bohatý
a pestrý život; nosil diplomatický cylindr
i železné pruty v klettendorfském lágru
a ceskému prostredí vytýkal "hovniválství", "fortovskou dukladnost", "flekovskou úroven" a "pivní pochechtávání".
Vaší pozornosti by taktéž nemel
uniknout príspevek od Jirího Pelikána, který se na žádost redakce pokusil
priblížit íránskou povolební situaci svojí
optikou arabisty a muslima. Na záver
císla je jako vždy priloženo Post scriptum Martina J. Stránského, tentokrát
se jedná o text, který vznikl již v roce
2000, u príležitosti vydání knihy Ceši
nechtejí demokracii. I po témer dekáde,
která uplynula od jeho vzniku, však stojí
za prectení. ..
Ivan MalÝ / Martin RIE9l

KomEntár
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za posledních 20 let príliš velký
eopolitický
význam význam
samotné celé
CR
nebyl,
geopolitický
strední Evropy za tu samou dobu však
byl a dodnes je zásadní. Zvažovat geopolitický význam CR tudíž nedává smysl
osamocene, ale nutne a vždy jen ve stredoevropském kontextu.
Geopolitické postavení strední Evropy od roku 1989 do dnešních dnu melo
nekolik rovin a peripetií. První geopolitická otázka stojící pred strední Evropou
po roku 1989 znela takto: stane se tato
oblast soucástí (politického) Západu,
anebo bude neutrálním územím, jakýmsi mostem, mezi Západem a Východem?
Stane se Západem stejne, jako v tu dobu
byly Západem napr. Norsko a (západní)
Nemecko, Dánsko a Nizozemí, anebo
\)\\de neutrální zónou mezi Západem
a Východem, jako byly napr. Finsko
a Rakousko?
Ona otázka mohla být zodpovezena
tím i oním zpusobem a nebylo predem
vubec dáno, že byla zodpovezena práve
tak, jak byla, tj. ve prospech Západu
a naší príslušnosti k Západu v podobe
našeho clenství (a pod "našim clenstvím"
rozumím clenství celé strední Evropy)
v NATO a EU. Bylo to dusledkem dobrého státnictvi a jeho úspechu.
Takže prvním
a nejduležitejším
konstatováním ohledne geopolitického
postavení strední Evropy po roce 1989 je
toto: jsme soucástí Západu, nejsme neutrálové, nejsme "up for grabs" pro Rusko,
k naši finlandizaci ci austrifikaci nedošlo,
jakže se mnoZÍ o to snažili ostošest.
Druhý geopolitický
fakt ohledne
strední Evropy po roce 1989 je následující: v dusledku toho, že v postkomu-

a ISlamizujícím

naKum

TaK TaKÉ zaHranicním.

na

Roman JOCH

]

nistické strední Evrope panuje obecné
presvedcení, že ke kolapsu komunistické
moci a sovetského impéria ve strední
a východní Evrope v roce 1989 došlo ve
vetší míre zásluhou USA než západní
Evropy. A v dusledku toho, že strední Evropa, ackoli soucást Západu, je zároven
východní hranicí (politického) Západu,
hranicící s neoautoritárským Ruskem tak v dusledku techto dvou faktu - strední Evropa má vetší tendenci pocitovat
obavy z Ruska a zároven lpet na potrebe,
užitecnosti, ba dokonce nezbytnosti spojenectví Evropy s Amerikou, než jakou
má Evropa západní.
Jinými slovy, v rámci Evropy, ci presneji v rámci Západu v Evrope, je to práve
Evropa strední, jež více akcentuje hrozbu
Ruska vuci Západu, než Evropa západní;
a zároven (ci práve proto) rovnež více

Jsme soufástí
Západu,

nejsme

neutrálové,
nejsme "up for
grabs" pro Rusko,
k naši finlandizaci
fi austrifikaci
nedošlo, jakže se
mnozí o to snažili
ostošest.

akcentuje
potrebu
transatlantického
spojenectví mezi Evropou a Amerikou.
Politicky (s pochopitelnou, v dusledku
historických vazeb srozumitelnou výjimkou tradicne pro amerického Spojeného
království) tudíž - ke své geografické
poloze zdánlive paradoxne - strední
Evropa plní roli jakéhosi svorníku mezi
Evropou západní a Amerikou.
Alespon doposud tomu tak bylo, avšak
tato její role zacíná být upozadována
v dusledku politické západoevropeizace
Evropy strední. Onen stredoevropský
exepcionalismus založený na ex- a postkomunistické zkušenosti a tudíž vedoucí
k vetší ostražitosti vuci Rusku a zároven
k vetší afinite vuci Americe zacíná být
postupem casu oslabován a strední
Evropa, stále blíže a tesneji aproximující
západoevropský mainstream, tuto svou
specifickou geopolitickou roli ztrácí.
Dovedení tohoto trendu k jeho plné
konzumaci nad veškerá ocekávání jeho
stoupencu však nemusí vést nutne k plné
západoevropeizaci Evropy strední, jako
spíše k opetovném otevrení první otázky
stredoevropské geopolitiky po roce 1989,
tj. otázky, zda by tento prostor preci jen
nemel být - nikoli (sou)cástí Západu, jíž
je nyní, nýbrž - spíše jakýmsi mostíkem
mezi Západem a Východem, tj. neutrální
"buffer-zone" mezi západní Evropou
a Ruskem; což by v praxi ovšem velice
rychle znamenalo, že jednotlivé demokracie strední Evropy budou opet "up for
grabs" pro Rusko. V geopolitice strední
Evropy, stejne jako v logice, totiž platí:
(neutralistické) tertium non datur.
A konecne další, tretí geopolitický
fakt strední Evropy je tento: strední
Evropa (opet v dusledku historického
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vývoje) je a i nadále zustane imunní vuci
islámským a islamizujícím tlakum na evropskou politiku, jak vnitrním, tak také
zahranicním.
Príští politická, kulturní a spolecenská islamifikace Evropy je nasnade, když
už pro nic jiného, pak urcite v dusledku
demografických trendu. Otázkou není
zda, nýbrž v jaké míre. Islámská menšina
v Evrope bude cím dále tím více pocet-

Další ctení:
z. Brzezinski. 1999. Velká šachovnice: k cemu Ameriku zavazuje její
globální prevaha. Praha.
M. E. Kaminska (ed.). 2005. New
Geopolitics oj Central and Eastern
Europe: Between European Union
and United States. Warsaw.
S. Wood. 2004. Germany And EastCentral Europe: Political, Economic
And Socio-Cultural Relations In The
Era OJ EU Enlargement. Aldershot.

nejší (absolutne i relativne) menšinou
a tím pádem i politicky potentnejší menšinou. Bylo by iluzí domnívat se, že to nebude mít dopad na evropskou politiku vnitrní i zahranicní.
Islámská menšina v Evrope je koncentrovaná - s výjimkou tradicního
balkánského islámu - v Evrope západní
a zároven absentující v Evrope strední.
Tento fakt, jakož i fakt nadcházejícího
demografického nárustu proporce islámské populace na populaci západoevropské, povede k divergenci politické orientace Evropy západní a Evropy strední.
Prirozene a v dusledku bežné, až triviální
logiky demokratického
mechanismu,
proste Evropa západní a Evropa strední
budou v nadcházejících letech dávat odlišné odpovedi na politické otázky typu
limitu náboženské svobody, svobody
slova, manželského a rodinného práva
ci postoje k izraelsko-palestinskému
problému.
To však samozrejme povede i k politické divergenci mezi Amerikou a Ev-

ropou a je diskutabilní - spíše však nepravdepodobné - zda strední Evropa bude
i nadále schopna plnit roli svorniku mezi
Amerikou a Evropou západní. Každopádne je však zrejmé, že onen stredoevropský
exepcionalismus - exepcionalismus vuci
tomu, co predstavuje západoevropský
mainstream - pretrvá.
•
Roman Joch (1971)
je reditel Obcanského institutu.
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rady EU upadla záhy po svém
Nekterá
skoncení predsednictví
v zapomnenÍ. Evropské
To však
zcela jiste neplatí o tom ceském, které
skoncilo s koncem cervna. Vyvstává tak
vzpomínka na umelecké dílo zobrazující Bulharsko jako záchod, permanentne
stávkující Francii, Nemecko protkané
dálnicemi ve tvaru svastiky a Rumunsko
coby Drákuluv zábavní park.
Nekomu se vybaví proslov ceské hlavy státu Václave Klause pred Evropským
parlamentem, ve kterém prirovnal trvání
na politické integraci Evropy ke komunistickému období ve strední a východní
Evrope, nebo Klausovo odmítnutí podepsat Lisabonskou reformí smlouvu navzdory prání všech vlád clenských státu
Evrpské unie a jejímu schválení ceským
parlamentem v kvetnu tohoto roku.
Mužeme si rovnež vzpomenout na neobvyklý útok bývalého ceského premiéra
M. Topolánka proti opatrením Obamovy
administrativy usilující o vyvedení ekonomiky z recese, které prirovnal k ceste
do pekla.
Nakonec se nám vybaví fotky Topolánka (na které bychom radeji zapomneli) ve vile italského premiéra Silvia
Berlusconiho na Sardinii. Ceské pred-

sednictví se dostalo pod drobnohled,
protože bylo teprve druhým, které probíhalo pod vedením postkomunistického
státu od východního rozšírení v letech
2004-2007. Slovinské predsednicví probeWo bez incidentu v první polovine
roku 2008, ale se štestím, protože financní krize a recese ješte v Evrope neuderila.

FT

.com
FINANCIAL TlMES

Naproti tomu Ceši se ocitli v problémech od prvních dnu svého predsednictví bez vlastního zavinenÍ. Útok Izraele
na Gazu a spor o dodávky plynu mezi
Ruskem a Ukrajinou uprostred zimy
ostre odhalil limity EU a její schopnost
zprostredkovat
rešení mezinárodních
konfliktu.
Do urcité míry se Ceši nikdy nevymanili ze stínu svých francouzských predchudcu, které je obecne považováno za
jedno z nejdynamictejších za posledních

deset let. Co však nakonec potopilo ceské
predsednictví, byl domácí politický boj.
Minoritní stredopravá vláda, slabá od
svého vzniku, doufala v šestimesícní klid
zbraní na domácí scéne, aby se mohla
chopit evropských záležitostÍ. Nicméne
opozice za prispení pana Klause svrhla
vládu v breznu a nechala ceské predsednictví prežívat "na prístrojích" po zbylou
polovínu evropského predsednictví.
Abychom byli spravedliví, Ceši zaznamenali i nejaké úspechy. Zvládli odpoved
na financní krizi a postavili se za principy volného trhu, zajistili dohodu o investici ve výši dvou set milionu eur do projektu Nabucco zajištujícího diverzifikaci
dodávek energie do EU. Dokonce zajistili
dohodu na snížení DPH na restauracní a jiné služby, na cemž po dlouhá léta
ztroskotávali mnozí politici.
Nejduležitejší lekcí ceského predsednictví je ukázka, jak fatální je nechat
domácí politickou situaci promítnout do
rízení evropských záležitostí. Jak poznamenal jeden bruselský diplomat: "úredníci zvládli úkol dobre, ale politici byli
katastrofální. "

Tony BarBer

lED nEPaDá:
HiStOriCKÉ paraLELY v íránu

ky a televizní zábery pricházející
Kdykoliv
z !ránu v vidíme
posledníchnovinové
týdnech, fotvybaví se nám rok 1989 a tehdejší události
ve východní Evrope. Když tenkrát vyšli
lidé do ulic protestovat proti svým vládám, zdánlive stabilní režimy se ukázaly
jako bezzubé a velmi rychle se zhroutily. Co následovalo, byl vznik liberální
demokracie. Muže tedy Írán projít svou
vlastní sametovou revolucí?
Je to možné, ale nepravdepodobné.
Zatímco legitimita režimu utrpela urcité
trhliny (v dlouhodobém merítku osudové), v soucasné dobe se mu darí za pomoci zbraní a penez konsolidovat svou moc
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a pozice. A obojího má dostatek. Vzpomenme si na to, že v roce 1989 se barel
ropy prodával za méne než 20 dollaru.
A v soucasnosti je cena 69 dollaru. Mno-

N81IVS"l'eek
hem duležitejší je fakt, na který poukázal
Zbigniew Brzezinski, že události v roce
1989 byly velmi neobvyklým historickým
precedentem, který nebyl následován
dalšími antitotalitárními hnutími.

Tri nejvýznamnejší hybné síly moderního sveta jsou demokracie, náboženství
a nacionalismus. V roce 1989 se všechny
tyto tri síly spojily proti vládnoucím režimum. Obcané nenávideli své vlády, protože je zbavovaly svobod a neumožnovaly politickou participaci. Verící pohrdali
komunistickými predstaviteli kvuli jejich
ateismu, omezením náboženských aktivit ve státech, kde byla víra hluboce zakotvena. A lidé odmítli režimy, protože
je vnímali jako nastolené vnejší nenávidenou imperialistickou
mocností Sovetským svazem.
Situace v Íránu je však mnohem složitejší. Demokracie zjevne pusobí proti

UDáLOstI

stávajícímu represivnímu režimu. Faktor
náboženství však proti nemu nepusobí.
Pravdepodobne vetšina Íráncu je sice otrávena theokracií, to však neznamená, že
jsou otráveni samotným náboženstvím.
Spíše se zdá, že predevším chudí a zbožní
Íránci ze zemedelských oblastí prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda
skutecne
volili.
Existuje jedna možnost, že by se náboženství mohlo obrátit proti íránským
vudcum. Nicméne tato možnost je silne
nepravdepodobná. Pokud by ajatolláh alSistání, v soucasnosti žijící v Iráku, vydal
fatvu odsuzující vládnoucí teheránský
režim, patrne by to režimem zásadne
otráslo a vedlo kjeho zhroucení. Al-Sistání (puvodem z Íránu) je pravdepodobne
nejrespektovanejším ajatolláhem a zastává stanovisko, že by se klerici nemeli angažovat v politice. Práve z tohoto duvodu

se al-Sistání neangažuje v irácké politice.
Nicméne je nepravdepodobné, že by otevrene zkritizoval íránský režim (nicméne
tak již fakticky udelal, když se v breznu
2008 odmítl setkat s Mahmúdem Ahmadínežádem pri jeho návšteve Iráku).
Nacionalismus je nejkomplexnejším
ze zmínených sil. Po vetšinu historie
íránský režim kladl duraz na nacionalistický sentiment. Ajatolláh Chomejní se
dostal k moci po porážce šáha, který byl
širokou verejností považován za loutku
USA. Krátce po revoluci napadl Írán Irák
a mulláhové se opet "oblékli do vlajky".
Americkou podporu Iráku a prehlížení
použití chemických zbraní hromadného nicení S. Husajnem proti íránskému
obyvatelstvu, Íránci USA nikdy nezapomenou. Nejasné hrozby vojenským útokem v posledních osmi letech administrativy G. Bushe podle všech disidentu

Každé pon

VE SVEte

režim posílily. V tomto ohledu je opatrný
prístup Obamy správný, když vyjadruje
morální podporu protestujícím, ale politicky se v problému neangažuje. USA
vždy podcenovaly moc nacionalismu
napríc celým svetem a predpokládaly, že
lidé nepodlehnou laciným výzvám proti
cizí dominanci. Ahmadínežád je politik,
který se silne obrací k masám. A již nyní
obvinuje USA a Velkou Británii z vmešování. Naše strategie by se mela soustredit
na vyvrácení techto obvinení jako nepodložených a zcestných.

FarEED ZaKana

Zbabelost

a víza

v

Zivá historie, která znovu nabírá síly
Spolecnost - Civilizace - Literatura - Umení
Príloha Nové knihy
Rocní predplatné Literárních novin stojí 1560 korun a lze je zarídit po mobilním telefonu.
Na císlo 903 3303 pošlete SMS ve tvaru:
LtN IR jméno, príjmení, ulicecíslo, mesto, PSC
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CIVILIzaCI STálE JEŠTE oBTížnE

NázEV zEmE JE soucástí

IDEntity

Takrka denne si davy verejne známých
osobností, hlavne politiku, i politických
subjektu, zejména politických stran,
velice nahlas stežují na obraz ("image"),
který o nich vytvorila média. Zeme si
nahlas po stežovat neumÍ. Pritom muže
být obetí mnohem vetšího a také trvalejšího mediálního zkreslení identity než
jednotlivec nebo politická strana. Bránit
se - treba soudní cestou - nemuže.
A morální škoda, kterou utrpí tím, že její
zkreslená image pretrvává, je o to horší,
že je mezinárodnÍ. Píšu " zeme", nikoli
"stát", proto, že od mezinárodní povesti
státu se obcan muže distancovat. Ale
jeho zeme je jeho vlast, cást jeho identity;
její image je jeho image, kamkoli se hne.
Práve ted, behem letošního roku,
vytvárí média o naší zemi po celé Evrope lehce deformovanou, nelichotivou
image, postavenou na príbehu ceského
predsednictví v Evropské unii. Nebo
spíš - i v tomto prípade - na jeho mediální prezentaci. A pak také na gestech
nejznámejšího
soucasného oficiálního
predstavitele této zeme, Václava Klause.
TCHÉqUlE,TSCHECHIEn
nEBO [ZECHLanO?
Tolik na úvod a na vysvetlenou, proc je
treba se venovat - na kompetentních
úrovních - šírení presného obrazu
identity Ceska a Cechu za našimi hranicemi. Leccos jsme v tomto ohledu
zanedbali. Už u samotného jména naší
zeme. A jméno je základní cást identity!
Pri rozdelení Ceskoslovenska jsme meli
sami razit normu pro zemepisné pojmenování naší nové vlasti aspon v každém
svetovém jazyku. To se nestalo. Bohužel
už proto, že jméno Cesko znacná cást
Cechu zavrhuje. A tak nám i ve svete zu-
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CEHOSI, co SE K TÉŽE

PriPOJUJE ..

stalo politické pojmenování naší vlasti:
Ceská republika. V pojetí geografickém
neexistujeme. Každý Francouz znejistí,
než vysloví Tchéquie (Cesko), každému
Nemci prijde na mysl hanlivé Tschechai
spíš než dustojné, avšak nefrekventované
Tschechien, a tak radeji rekne Die Tschechische Republik. Jméno Tschechien

Jméno naší zeme
není jediný ani
nejhorší problém,
který pretrvává
pri vnímání Cechu
a Ceska jinde
v Evrope a ve svete.

jsme meli sami v nemcine šírit, podporovat. A pak na nem u Nemcu a Rakušanu
trvat. Anglictina se po vytvorení Ceska
pokoušela o zavedení diskutabilního
Czechland, ale to se - možná naštestí - neprosadilo. Asi zvítezil pocit, že
by Czechland lidé hledali na stejném
kontinentu jako Swaziland (Svazijsko).
U Poland (Polsko) by to nikoho ani
nenapadlo. Je to dávno zavedené pojmenovánÍ.
Tolikrát jsem litoval cizince, když
v rozhovoru upadali do rozpaku nad
tím, že nedokáží prijít Cesku ve své reci
na jméno, pokud se spoléhají na své
znalosti zemepisu a historie. Když je
napadalo jen Ceskoslovensko, kapitulovali a uchýlili se k politickému oznacení,
a utešovali se v duchu tím, že u zemí jako
Stredoafrická republika nebo Jihoafrická

]

republika se také používá. Tem ale zustal
politický název proto, že na území techto
státu žije spíš rada národu než jen jeden
národ. Cesko je ale vlastí Cechu. U nás je
opravdu možné mluvit o národním státu! U nás je jméno Cesko zcela namíste!
HLEDání místa
v mEntáLní mapE Evropanu
Rozpaky, které vládnou u cizincu a v cizojazycných médiích už kolem samotného pojmenování naší zeme, jsou pro
nás handicapem, který si málo uvedomujeme. Ani netušíme, že jsou u cizincu
a v cizích médiích casto prvotním impulzem k podráždenosti, k neúcte, k nekorektnímu vnímání ceské reality a místa
naší zeme, Ceska, na mape a v historii
Evropy. Dejiny Ceska a Cechu jsou delší
než dejiny republikánského
státního
zrízení v naší vlasti, která po vetšinu trvání republiky byla, nota bene, také vlastí
Slováku a jmenovala se Ceskoslovensko.
Což leckoho mate.
Jméno naší zeme není jediný ani nejhorší problém, který pretrvává pri vnímání Cechu a Ceska jinde v Evrope a ve
svete. Leckde je dodneška základním
problémem najít nás na mape a neplést si
nás s bývalou Jugoslávií. Ve Francii práve
tohle pretrvávalo ješte dlouho po pádu
železné opony u cásti Francouzu. Neodvažuji se odhadnout, jak velké procento
populace to bylo, ale když jsem tesne po
dramatickém rozpadu Jugoslávie kladl
v Paríži Francouzum na ulici otázku,
co si myslí o rozdelení Ceskoslovenska,
stalo se mi v polovine prípadu, že mi
respondent rozhorcene vycetl, kolik krve
u nás kvuli tomu teklo. Tenhle omyl už
jiste není tak castý. Hodne pomohl náš
vstup do Evropské unie. I když Západoevropané casto vnímali rozšírení Unie

,

"
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mEDIICH sam SEBOU
ZDEnEK VElíŠEK

jen v dimenzích celého regionu. Do Unie
prijímali "východní Evropu".
TeŽKÝ "návrat DO Evropy"
Ptáme-li se proc, u všech certu, nás vzdelaní politici "starých" zemí EU dodnes
zemepisne zarazují do východní Evropy,
je to predevším proto, že je to pro ne
z hlediska politické logiky jednodušší:
EU byla založena pro západní Evropu,
sdružovala zeme demokratické západní
Evropy a prijala do "své" Unie post-totalitární zeme "východního bloku". Je to
ovšem také proto, že po desetiletích oddelené existence dvou pulek Evropy ciní
kdekomu v západní Evrope potíž chápat
naší zemi jako soucást svého sveta, "své"
unie, své "západní" kultury.
Bylo to tuším v r. 1998, osm let po zahájení usilovného ceského snažení o návrat "zpátky do Evropy", kdy prijel do
Prahy tehdejší clen Evropské komise,
Francouz Michel Barnier, aby netrpelivým Cechum vysvetlil, že to bude
ješte hodne dlouho trvat, než si osvojí
všechno to, co je v oblasti politické kultury a zvyklostí tehdejším clenským
státum Evropské unie spolecné. At prý
jsme trpeliví a pilne absolvujeme celý
dlouhý prijímací proces nutný k "prijetí
do Evropy". Podarilo se mi primet ho,
aby mi pred kamerou CT odpovedel na
pár otázek nikoli v zasedací síni uvnitr
Lobkovického paláce, ale na schodech
k chrámu svatého Mikuláše, odkud videl
nahoru k Hradcanum a byl obklopen
nepopiratelne evropskou architekturou
zašlých veku. A zeptal jsem se ho, zda
místo, na kterém stojí, a jeho historii nepovažuje za dostatecnou legitimaci ceské
príslušnosti k Evrope a zda i na tomto
míste by ješte trval na takovém termínu, jako je "prijetí" do Evropy. Uznal

argument, ale hned také - právem - poukázal na to ostatní "evropské", co jsme
v dobách nesvobody opustili.
RUSKO - StálE
Každému z tech,
rope nezarazují
patríme, nemuže

DUlEŽltÝ Hrác
kterí nás dodnes v Evtam, kam historicky
clovek postavit pred

Asi zvítezil

pocit,

že by [zechland
lidé hledali
na stejném
kontinentu
jako Swaziland
[Svazijsko).

oci ceské dejiny a kulturu, které spoluvytvárely Evropu, než z ní byl ceský národ
vyrván, a které jsou naší evropskou
legitimací. Handicap totalitní minulosti
ovšem sami prohlubujeme, když v okolní
Evrope živíme pochyby o svém zájmu
nebo o své schopnosti podílet se na
koncipování spolecné odpovedi evropských národu na výzvy globalizovaného
sveta. Tem, kterí pred pádem železné
opony byli na její "správné" strane, se
pak znovu zacínáme jevit jako ti z druhé,
"nesprávné" strany.
Také dnešní Rusko, motivované oživenými ambicemi evropské a svetové
velmoci, nás vidí podle vlastních šablon
vytvorených cástecne v sovetské minulosti, cástecne politickým souperením
Kremlu se "Západem". Také v Moskve
neco pretrvává nebo se aspon pri každé

príležitosti znovu pripomíná v souvislosti s minulostí strední a východní Evropy.
Nelze na to zapomínat zejména v dobe, kdy práve tak Evropská unie jako
Obamova Amerika Cikdyž s jinou motivací než EU) usilují o definování vztahu
vuci Putinovu a Medvedevovu Rusku.
Vztahy s Ruskem mohou mít podobu
pragmatického
partnerství, nebo jen
vzájemného respektování, ci ješte skromnejší podobu pouhého vzájemného "neútocení" ve vymezených oblastech mocenských zájmu. V krajním prípade
ovšem mohou také dostat podobu nového, nebo staronového antagonismu.
Stabilizace vztahu s Ruskem bude dlouhodobý, neklidný proces. Behem neho
si bude muset ceská zahranicní politika,
ceská kultura a v nejobecnejší rovine
"ceský clovek" neustále pripomínat, že
ve vedomí národu zakotvených pevneji
než my v západní civilizaci ješte drímají
dosud nevykorenené stereotypy vnímání
Ceska (a strední a východní Evropy) jako
cehosi, co se k téže civilizaci stále ješte
obtížne pripojuje. Dokazovat systematicky pravý opak je stránka ceské zahranicní
politiky, kterou se nevyplatí zanedbávat.
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