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Východní Evropa či Střední Evropa?

� Sergej Lavrov a Karl Schwarzenberg (únor 2009)

� geopolitická relevance pojmu střední Evropa
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Střední Evropa

� Jako svébytný geopolitický prostor vznikla až 
v 19. století

� od renesance hlavní osa Evropy severo -jižní , 
po Vídeňském kongresu (1815) dělení podél 
osy západ-východ . 

� „uprost řed“ specifický prostor, který je 
označen jako střední Evropa
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Vídeňský kongres (1814-1815)



Střední Evropa
– kde to je?
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Jakou použít metodologii?
� Pojem je neukotvený a je chápán odlišně. 

� pokus o formulaci s sebou nese geopolitickou vizi 
prostoru a jeho uspo řádání

� vhodný konceptuální aparát kritické geopolitiky , která 
se věnuje roli politiky p ři formování geopolitických 
koncepcí a vizí prostoru

� nestuduje geografické regiony samy o sobě a nesnaží 
se je objektivně analyzovat

� pokouší se poukázat na jejich sociální 
konstruovanost

� kritická geopolitika v ychází post- strukturalismu                    
a sociálního konstruktivismu

� podíl na konstrukci sociální reality jazyku a jím 
vyjádřeným diskurz ům
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Kritická geopolitika
� Na nejnižší úrovní jsou dva 

druhy diskurz ů, které jsou 
artikulovány ve veřejném 
prostoru

� geopolitické diskurzy - sada 
textů, které vymezují celkový 
náhled na určitý prostor

� Kategorií podřazenou jsou 
diskurzy geostrategické - sada 
výpovědí, jež se zabývají přímými 
hrozbami a zájmy dané referenční 
jednotky. Geostrategické diskurzy 
tak upřesňují a konkretizují 
tvrzení geopolitických diskurz ů

a zároveň je legitimizují .
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Gerard Toal (* 1962)



Kritická geopolitika
� diskurzy vycházejí z celistv ějšího 

geopolitického obrazu 
mezinárodního prost ředí

� soubor normativních hodnot, 
představ a identit, které definují 
území, ale také systém 
mezinárodních vztahů

� geopolitické obrazy čerpají 
z geopolitické kultury a 
dlouhodobějších geopolitických 
tradic a na nejabstraktnější úrovni 
z geopolitické „představivosti“

� pozice vlastního národa ve světě, 
inkluzivní , nebo exkluzivní
chápání ostatních států a identit.
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Gerard Toal (* 1962)



Vize střední Evropy – ohrožení a  most

� František Palacký (1798-1876) -
ohrožována ze západu 
Německem a z východu Ruskem

� Pro přežití a ochranu nutné 
integrovat v austroslavistické 
federalizované rakouské 
monarchii

� Josef Peka ř (1870-1937)

� Tomáš Garrigue Masaryk (1850-
1937)

� Milan Hodža (1878-1944)

� idea střední Evropy jako „mostu“
� obnoveno během 70. a 80. let
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Vize střední Evropy – nárazníkové pásmo

� vize nárazníkového či přechodového pásma mezi 
Ruskem a Německem.

� vymezení střední Evropy jak proti Západu
(Německu), tak proti Východu (Rusku)

� vlivné v mezivále čném období především ve 
francouzském a angloamerickém prostředí

� nepočítá s nutností integrace středoevropských 
států do většího celku

� střední Evropě neuvažuje jako o svébytném 
regionu

� prostor, který je důležité strategicky uspo řádat
vzhledem k bezpečnostní situaci a rovnováze sil

� počítány i Rumunsko či Bulharsko .
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Řešením pro budoucnost Mitteleuropa?

� 1915, kniha a koncept 
Mitteleuropa

� sjednocení prostoru střední 
Evropy pod německým vlivem

� Německu umožnilo stát se 
mocností srovnatelnou 
s Francií či Ruskem

� ránu této vizi zasadila 
Versailleská mírová 
konference , díky které vznikly 
na území Mitteleuropy nové 
suverénní státy s významnými 
německými menšinami.
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Friedrich Naumann
(1860-1919)



Mitteleuropa ano, ale trochu jinak

� německá geopolitická škola
� Friedrich Ratzel (1844-1904), Karl 

Haushofer (1869-1946)

� teorie organických hranic státu
� Jádro v Německu , Rakousko-

Uhersku , Polsku a Nizozemsku
� prostor „mezi“ vlivy Západu                       

a Ruska

� přestala být s koncem II. světové 
války relevantní

� fyzická německá hegemonie

� kulturní a politická hegemonie 
západních hodnot a idejí
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Friedrich Ratzel
(1844-1904



Nakonec zpět k Rusku?

� ruské chápání – součást 
diferencovaného celku středo-
východní Evropy

� země bývalého Východního 
bloku

� západní hranice - státy 
nespadajícími pod sovětský vliv

� východní hranice - bývalé 
sovětské republiky

� ruské geopolitické zájmy
� tři skupiny stát ů – jižní (státy 

bývalé Jugoslávie, Rumunsko 
a Bulharsko), střední (zhruba 
Visegrad) a baltská
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Milan Kundera 1
� v polovině 80. let

� nalézt autentickou evropskou 
kulturu a její hodnoty , které jsou 
v současné době pouze pod 
mocenským útlakem „východního“ 
ruského komunismu

� vychází z tradice Rakouska-
Uherska , jehož hranicemi (společně 
s Polskem) by se také dala střední 
Evropa prostorov ě vymezit 

� Přičleněním tohoto prostoru 
k Východu se tedy jedná o jeho 
únos , neboť tento region přirozeně 
patří do Evropy , byť nikoli p římo 
na Západ
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Milan Kundera 2

� Debata o specifice střední 
Evropy v českém prostředí 
již od šedesátých let

� K jejím protagonistům patřil 
M. Kundera , který se k 
tématu vyjádřil na IV. sjezdu 
čs. Spisovatel ů (1967)

� navázal koncem 
sedmdesátých let a 
pokračoval v osmdesátých
letech esejem Tragédie 
střední Evropy
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Střední Evropa jako politický cíl

� za politický cíl, než zeměpisné 
označení, popisující spíše to co 
být má , než to co je

� inklinuje k nebezpečné blízkosti 
rasismu, možná také 
imperialismu

� střední Evropu coby politický 
pojem odmítnout

� fenomén středoevropské kultury 
emancipovaných Židů 

� Středoevropani - distancovat od
východních Židů mluvících 
pouze jidiš
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Eric Hobsbawm
(1917-2012) 



Za všechno může Jalta?

� „Zdá se, že zejména 
nezávislé hlasy z východní 
Evropy jakoby byly zrovna 
spoutány komplexem Jalty . 
Je pro to třeba mít 
pochopení, vyslovují se tu 
přece právě ti, které 
rozdělení Evropy 
poškodilo “

� byla střední Evropa
skutečně rozbita teprve 
v únoru 1945 na Krymu?
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Rudolf Jaworski
(*1944) 



A co Hitler?
� Kunderovo pojetí středoevropské 

tragédie je neúplné 
a překroucené

� chybí hlubší pochopení Hitlera              
a nacismu

� Hitler produktem 
středoevropské kultury par 
excellence , Stalin nikoli

� že Rudá armáda postoupila do 
střední Evropy pouze odvetou

� Kundera chápe střední Evropu 
jako „kulturu nebo osud“ a nikoliv 
jako historickou a geopolitickou 
entitu

� Vergangenheitsbewältigung
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Milan Hauner
(*1940)



Co na to jiní?
� koncepty Arnolda Toynbeeho

(1889-1975) a Oswalda 
Spenglera (1880-1936) - hovořili 
nikoliv o „evropské“ nýbrž 
o „západní“ kultuře

� za skutečně evropskou pokládali 
pouze západní část Evropy.

� Timothy Garton Ash (*1955): 
„Musíme pochopit, že co bývalo 
skute čně středoevropské, bylo 
vždycky západn í, racionální, 
humanistické, demokratické, 
skeptické a tolerantní. Všechno 
ostatní bylo východoevropské , 
ruské, nebo snad německé.“
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Martin Schulze Wessel
(* 1962)



Znovu Mitteleuropa?

� koordináty sv ětové politiky se 
přesouvají mimo Evrop u, 
střední Evropa zůstává politicky 
významná, neboť evokuje 
vzpomínky na velké katastrofy 
20. stol: fašismus, dvě světové 
války a holocaust.

� jevišt ěm studené války 
a nejpravděpodobnějším
ohniskem , kde se mohla stát 
válkou skutečnou

� připravena programově 
lavírovat
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Peter Katzenstein
(*1945) 



Masaryk a Naumann podle Wessela

� „Když přehlížíme tehdejší publicistickou diskusi 
o střední Evropě, nelze se ubránit dojmu, že tu 
jde o pokračování koncepčního sporu Naumanna
s Masarykem . Kundera kladl svou střední 
Evropu mezi Německo a Rusko a tím se zařadil 
do masarykovské tradice. Také Václav Havel 
vyňal Německo ze svých středoevropských 
úvah.“

� Kunder ův zřetelně protiruský esej, katolická 
koncepce střední Evropy a znehodnocení 
slavofilské tradice sledují však jeden společný 
cíl: tendenci odpoutat se od historické koncepce 
soustředěné jen na vlastní národní minulost
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