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Stredoevropská debata 80. rokov ako symbolické centrum českých dějin" 

Existuje Střední Evropa? A pokud ano, v jakém smyslu? Máme ji vymezovat 
v perspektivě wallersteinovské politické ekonomie jako semiperiferii rozvíjejícího se 
kapitalismu - s centrem v Evropě západní a s periferií v Evropě východní -, jak to činí 
například 1. Szlics ve Třech Evropách, a nebo v perspektivě kulturní historie jako oblast 
definovanou určujícím vlivem barokní protireformace a následnými revoltami proti ní, jak to 
činí například M. Kundera v Uměni románu? 

Zuzana Majbová se rozhodla vyhnout oběma těmto odpovědím, když pochopila 
Střední Evropu spíše jako označující, než jako označované - nikoliv tedy jako realitu, jejíž 
existence se předem předpokládá, ale jako jisté diskursivní pole, které onu realitu konstruuje. 
Toto pole chápe jako havelkovské "symbolické centrum", v němž byla v osmdesátých letech 
artikulována otázka o smyslu jejich národních dějin artikulována některými předními 
středoevropskými disidenty a emigranty. 

V situaci politického zablokování Studené války hrály středoevropeistické diskurzy 
pro odstavené intelektuály a spisovatele kompenzační úlohu - poukaz ke zvláštní historické 
identitě podtrhával jedinečnost SE, a zároveň ji přiřazoval k Západu. Tyto dvě potenciálně 
protikladné teze měly legitimovat protisovětský - a u některých (například právě u Kundery) 
nepokrytě protiruský vzdor. 

Majbová ovšem zasazuje svou archeologii středoevropeistického diskursu 80. let do 
širších souvislostí, především s poukazem k habsburskému mýtu, jehož různé obdoby 
přesahují místo a čas utiskovaných intelektuálů 70. a 80. let minulého století. Naznačuje také, 
že slavný Kunderův esej nemusí mít kořeny pouze v situaci jeho opuštěné vlasti, ale také 
v obnoveném zájmu o vídeňskou kulturufin de siťcle v Paříži 80. let. Implicitní intelektuálně
marketingová rozvaha se dá vytušit také u jiných protagonistů tehdejšího středoevropeismu -
například u G. Konrada. 

Základní teze autorky nemůže neznít paradoxně: fikce střední Evropy jako specifické 
součásti Západu zmizela ve chvíli, kdy se reálná střední Evropa stala součástí Západu. 
S ohledem na Kunderu jde autorka ještě dál, když naznačuje, že samotné jeho vymezení 
Západu poukazem ke středoevropské vysoké kultuře, jež měla být "unesena" hordami 
východních barbarů, bylo založeno na idealizaci této kultury - idealizaci, jež byla umožněna 
právě jejím únosem a uvězněním. Osvobození středoevropských společností na přelomu 80. a 
90. let přineslo daleko efektivnější způsoby ničení této kultury, než jaké používal sovětský 
režim - tajná policie nekonformní umělce a kritické intelektuály pronásledovala, ale tím je 
zároveň stimulovala k tvorbě a dávala smysl jejich existenci, společnost mediálního spektáklu 
a masové spotřeby je učinila irelevantními. To vysvětluje, proč v druhé půli osmdesátých let 
SE žila (byť jen na průklepových stránkách českých či maďarských samizdatů), zatímco 
v druhé půli prvního desetiletí 21. století se z ní stala archeologická vykopávka, o níž se už 
jen píší diplomové práce. 

Zuzana Majbová přizpůsobila metodu svého zkoumání zkoumanému předmětu, jehož 
větší část tvoří esejistické texty. Její práce není standardní diplomovou prací, ale spíše 
akademickým esejem nadhazujícím motivy a témata jiných esejů. Pozorující pohled tak chtě 
nechtě participuje na pozorovaném a vytváří efekt "performativního seberozporu": není 
samotná tato práce praktickým vyvrácením její teze, že SE zanikla spolu se zánikem 
sovětského bloku? 

Kvůli tomuto stimulujícímu efektu, ale také kvůli schopnosti ve zkratce shrnout 
nepřeberné množství textů a autorů i kvůli odvaze změřit své síly s předmětem, jenž je 
z definice neuchopitelným, navrhuji ohodnotit tuto práci jako výbornou. 
Prof. Pavel Barša h 


