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A IDENTITA V EVROPSKÉM 
PROSTŘEDÍ

Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 203 stran. 

Kolektiv autorů recenzované publikace si 
klade za cíl „představit vnímání Evropy 
a/či jejich (sou)částí v různých myšlen-
kových prostředích, tj. analyzovat prvky 
teritoriality, identity a vzájemné percepce 
promítající se do konstruování autostereo-
typních či heterostereotypních mentálních 
map v evropském prostředí“ (s. 6). Jejich 
knihu proto můžeme číst jako příspěvek do 
aktuálních debat o evropské identitě, které 
se často zaobírají vztahem evropské identity 
a soudobých integračních procesů. Autoři se 
ovšem neomezují na komentáře týkající se 
evropské současnosti a zvolené téma vhod-
ně zasazují do širší historické i geografické 
perspektivy. Jejich texty překračují rámec 
společenskovědní analýzy a svou formou 
se místy blíží spíše esejistickým pojednáním 
o tom, jak příslušníci různých evropských 
regionů (či Evropy jako celku) vnímají sebe 
samotné, respektive jak jsou vnímáni ostat-
ními Evropany, a jak tyto percepce přispívají 
ke konstituování regionů sdílejících podobné 
kulturní a sociální charakteristiky. Jakkoliv 
se takový přístup ke zkoumanému tématu 
jeví jako velice vhodný, skýtá také určitá 
úskalí, především nebezpečí přílišných gene-
ralizací a subjektivních hodnocení, případně 
ztotožnění se se stereotypy, které mají být 
předmětem kritického zkoumání. Obecně 
můžeme konstatovat, že autoři se s těmito 
úskalími vypořádali se ctí, přestože kniha 
obsahuje také slabší místa a pasáže, jejichž 
vyznění je poněkud povrchní. 

Úvodní kapitola je věnována problemati-
ce eurocentrismu. Autor Stanislav Holubec 
se eurocentrismus nejprve pokouší pojmově 

vymezit, přibližuje jeho genezi a nejrůz-
nější jeho projevy. Ve svém eseji čtenářům 
předkládá celou řadu pozoruhodných úvah, 
díky nimž je možné nejen nahlédnout, jak se 
formovaly představy evropské výjimečnosti 
a nadřazenosti (často ve vztahu k neevrop-
ským „druhým“), ale také dále promýšlet, 
nakolik může být takové vymezování se vůči 
ostatním základem pro vznik sdílené identity. 
Ucelený chronologický výklad je obohacen 
o dva stručné exkurzy, z nichž jeden mapuje 
československé vnímání Podkarpatské Rusi 
a druhý se věnuje eurocentrickému uvažo-
vání v Bělorusku. Zatímco československý 
příklad ilustruje sebepojetí Čechů coby racio-
nálních, spořádaných, demokratických Ev-
ropanů přinášejících pochodeň civilizace do 
„orientální“ společnosti Podkarpatské Rusi, 
na příkladu Běloruska autor ukazuje, jak 
silně eurocentrický je diskurz elit v regionu, 
který bývá nezřídka označován za evropskou 
periferii.

Zatímco Bělorusové se na základě orien-
tace na Evropu vymezují vůči dominanci 
Ruska, Britové tradičně vnímají Evropu jako 
entitu, která je vůči Británii vnější, cizí a ně-
kdy až nepřátelská nebo přinejmenším málo 
srozumitelná. Právě vztah Británie k Evropě 
tvoří téma příspěvku Petra Jurka, který ana-
lyzuje vývoj tohoto vztahu a neopomíjí jej 
interpretovat coby jeden z konstitutivních 
prvků britské identity. Jakkoliv text nepři-
náší mnoho nového, lze ocenit přehledně 
provedenou rekapitulaci důležitých momen-
tů „britského pohledu na svět“ – autor pojed-
nává o britské identitě (a dalších regionálně 
definovaných identitách) a britském pocitu 
výjimečnosti posilovaném mj. odlišnou ná-
boženskou tradicí, imperiální minulostí či 
zvláštním vztahem k USA, přičemž jádrem 
jeho úvah je přirozeně rozporuplný postoj 
Britů k Evropě. 

Na rozdíl od Britů byl vztah Francouzů 
k Evropě vždy jednoznačný: Francouzi se 
cítili být pevně srostlí s evropskou kultu-
rou a dlouhodobě usilovali o mocenskou, 
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politickou, respektive kulturní dominanci 
v Evropě. O francouzském vnímání Evropy 
s důrazem na vztahy Francie a Německa ho-
voří Petr Jurek v další kapitole. Text je vysta-
věn podobně jako kapitola o Velké Británii 
a dotýká se důležitých momentů určujících 
vztah Francie k Německu v posledních dvou 
stoletích. Autor zmiňuje důležité aspekty vý-
voje francouzské politiky, např. gaullistické 
chápání úlohy francouzského národa a z něj 
vyplývající snahy o udržení velmocenského 
postavení Francie, přiblížen je také vývoj po-
stoje Francouzů k evropské integraci (a role, 
kterou při formování tohoto postoje sehrává 
Německo). I přes solidní zpracování textu se 
jako poněkud diskutabilní jeví nezařazení 
zdrojů francouzské provenience, které by bý-
valo mohlo přispět k plastičtějšímu vykresle-
ní francouzské percepce Evropy a Německa.

Pátá kapitola, která je věnována Středo-
moří a jejíž autorkou je Linda Pinknerová, 
patří mezi nejzdařilejší příspěvky zařazené 
do recenzované publikace. Autorka charak-
terizuje Středomoří jako region se společnou 
historií a kulturou, zabývá se vymezením 
jeho hranic i úskalími, které je provázejí, 
a popisuje, jak se někdejší hospodářské 
a kulturní centrum postupně proměnilo v pe-
riferii zaostávající za vývojem severnějších 
oblastí Evropy. Je přiblíženo také monumen-
tální dílo Fernanda Braudela věnované Stře-
domoří, které významně ovlivnilo vnímání 
tohoto regionu a zajisté i pohled autorky.

Také navazující příspěvek Zuzany Krčá-
lové je věnován problematice šířeji vymeze-
ného regionu – tentokráte se jedná o Skandi-
návii. Autorka se pokouší kompaktně vyložit 
historický vývoj tohoto regionu s cílem 
identifikovat specifické rysy společné všem 
severským státům. Diskutováno je sebepoje-
tí národů tohoto regionu a autorka si všímá 
také toho, jak byla Skandinávie (resp. obec-
něji evropský sever) vnímána zbytkem Evro-
py v minulosti a jak na ni někteří Evropané 
pohlížejí dnes. Úhrnem je třeba konstatovat, 
že právě tato kapitola představuje nejslabší 

příspěvek z celé knihy, a na jejím příkladu 
tak můžeme ilustrovat, jak může zvolená 
výzkumná perspektiva za jistých okolností 
sklouznout k banálním výpovědím a záměně 
žádoucích zobecnění za prázdné floskule. Text 
věnovaný Skandinávii je nezřídka „nastavo-
ván“ vágními generalizacemi („[s]everský 
model byl žádaný, protože byl uznávaný“, 
s. 115), některé nepříliš objevné poznatky se 
v něm často opakují a rozpačitý dojem z celé 
práce umocňuje nekoherentní výstavba tex-
tu a neobratná stylistika, která kontrastuje 
s kultivovaným zpracováním ostatních ka-
pitol. Zatímco pokusy o obecné závěry tudíž 
často vyznívají do ztracena, síla textu spočívá 
spíše v pasážích, které se opírají o konkrétní 
data: zajímavá je tak např. podkapitola při-
bližující vztah skandinávských zemí k nově 
etablovaným pobaltským republikám. 

Ladislav Cabada se v sedmé kapitole zabý-
vá mnohokráte zpracovaným tématem pojetí 
střední Evropy a (středo)evropské spolupráce 
v českém prostředí. Ve svém eseji se věnuje 
osobnostem, které bývají v této souvislosti 
často zmiňovány (Masaryk, Beneš, Hodža, 
Coudenhove-Kalergi či Kundera), a promě-
nám pohledu na středoevropskou spolupráci 
v průběhu dvacátého století, přičemž hojně 
čerpá z obecně známé literatury (např. Kli-
mek a Kubů 1995, Goněc 2000, Rataj 1997). 
Práce ovšem překračuje rámec pouhé syntézy 
a deskriptivní pasáže jsou doplňovány úva-
hami, z nichž nejucelenější (a možná nejkon-
troverznější) je úvaha o „mýtu třetí cesty“ 
(s. 147–150), kde autor s jistým nadhledem 
dokládá, proč právě České země tvoří „sku-
tečný“ střed Evropy, přičemž po vyjmeno-
vání důvodů politicko-geografických, nábo-
ženských a historických dospívá až k oblibě 
„zlaté střední cesty“ u mnoha Čechů a s ní 
související taktiku opatrného vyčkávání a ab-
senci heroismu v české národní povaze.

V závěrečné kapitole předkládá Ľubomír 
Lupták několik pohledů na nedávnou sloven-
sko-maďarskou kontroverzi spojenou s plá-
novanou návštěvou maďarského prezidenta 
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v Komárně, jejímž cílem mělo být odhalení 
sochy svatého Štěpána. Na událost nahlíží 
optikou vybraných teorií mezinárodních 
vztahů, což jeho práci výrazně odlišuje od 
ostatních kapitol, které o podobné teoretické 
ukotvení neusilují. Čtenáři se tak nabízí zají-
mavé srovnání mezi dvěma odlišnými přístu-
py k uchopení tématu teritoriality a identity, 
což knihu obohacuje a zpestřuje.

Ačkoliv je jazyková i stylistická úroveň 
jednotlivých textů povětšinou velmi dobrá, 
jako poněkud problematické se jeví časté 
užívání anglických termínů pro neanglické 
reálie. Konkrétně se např. dozvídáme, že 
„Středozemní moře představovalo přiroze-
ný prostor, v němž se Řekové pohybovali 
a sami jej označovali jako Sea Over by Us 
(s. 86), přičemž uvedený (původně starořec-
ký) termín není převeden do češtiny, jakkoliv 
pro českého čtenáře nemusí být zcela srozu-
mitelný. Jindy je možná zbytečně uváděna 
anglická verze slovních spojení, která pře-
ložením neztrácí nic na původním významu: 
např. pojmy men of the fjords (s. 108) nebo 
age of greatness (s. 109) v kapitole věnované 
Skandinávii. 

Navzdory pečlivé korektuře se do textu 
vloudily drobné chyby a překlepy – konkrétně 
narážíme na záměnu pojmu supranacionalis-
mus za supraracionalismus (s. 71 a 74), chyb-
né psaní slova dullness (dulleness, s. 121), 
přejmenování režiséra Ingmara Bergmana 
na Invara (s. 118) a Johna F. V. Keigera na 
Kriegra (s. 55, 61–64, 187).

I přes uvedené připomínky je kniha 
Mentální mapy, teritorialita a identita v ev-
ropském prostředí zajímavým pojednáním 
o tom, co spojuje a co rozděluje dnešní Evro-
pany, s čím se identifikují a jak se vymezují 
vůči svým „druhým“. 
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Současná světová ekonomika, válka, světo-
vý terorismus nebo mezinárodní organiza-
ce. Jedná se o tak široká témata, že je jen 
obtížně představitelné, že by o nich mohlo 
být výstižně a dobře psáno na ploše jedné 
středně dlouhé knihy. Podobně „obřím“ 
tématem je zahraniční politika USA, tedy 
zahraniční politika v současnosti nejsilnější 
velmoci a zároveň hegemona s globálními 
zájmy. Znamená to de facto napsat knihu 
o současné mezinárodní politice jako celku. 
Sborník textů Zahraniční politika USA na za-
čátku 21. století, který vydal Respekt Institut 
a AMO jako výstup grantu placeného českým 
Ministerstvem zahraničních věcí, se mnohým 
nástrahám zpracování tak širokého tématu 
nevyhnul, přesto se jedná o chvályhodný po-
čin a v českém prostředí výjimečný přehled 
současné americké zahraniční politiky.

Na knize pracovalo osm autorů (Jan Beč-
ka, Ramzi Abu-Eid, Kryštof Kozák, Jakub 
Lepš, David Müller, Jana Sehnálková, Jiří 
Skoupý, Michal Thim), mnozí z nich zpra-
covali nebo se podíleli na tvorbě několika 


