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Na poli středoevropskych sousedstvi mohu z vlastni zkušenosti hodnotit pouze to 
českoněmecke. Dovolim si ale tvrdit, že pravě na tomto staletem soužiti trpaslika s obrem, se 
da středoevropske soužiti dobře generalizovat. 
A propos, střední Evropa. Při zkoumani jakehokoliv fenomenu se stava zcela zakladnim a 
nutnym definice pojmů a problemu. Česky předni historik Křen1 ale neni jediny, jenž poukazal 
na to, že pravě středni Evropa se nejenom jednoznačně, ale vlastně ani jakkoliv 
konsenzualně s jinymi akademickymi obcemi, definovat neda. Zodpovězeni otazky, zda nam 
nejbližši čtyřlistek narodů českeho, slovenskeho, polskeho a maďarskeho je zapadni konec 
vychodni Evropy nebo vychodni konec zapadni, se tak různi nejenom napřič narody, ale i 
disciplinami. Navic, sedi-li student na přednašce na německe univerzitě, Německo se na 
grafice ilustrujici vyklad docenta pyšni popiskem zapadni Evropa, zatimco jeho slovanšti 
sousede nalepkou, ne bez konotaci, Evropa vychodni. Kam se tedy najednou poděla tolik 
skloňovana Evropa středni? Tu lze nalezt s jistotou na přednašce ke stejnemu tematu o par 
set kilometrů na vychod, kde se na mapě mezi Evropou zapadni a vychodni přeci jenom ta 
středni nalezt da. 
Zminěny dotaz, zda se středoevropšti sousede opravdu znaji, by mohl tedy byt, vychazejice 
pravě z jablka svaru v podobě samotneho pojmu středni Evropy, rychle zodpovězen ve 
smyslu, že samozřejmě ne. Ve středni Evropě2 ale, jak politika a dějiny v průběhu staleti 
uspěšně dokazaly, neni nic tak jednoduche. 
 

1 Křen, Jan. Dvě století střední Evropy. Praha: Argo, 2005. 
2 Mějme na mysli tedy obecně historicko-společenský prostor mezi relativně jednoduše 
definovatelnými národnostními státy na západě, počínaje německým kulturním prostorem, a 
rozlehlými, kdysi imperiálními, říšemi na východě charakterizovanými silným vlivem ruské 
kultury. 
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Česko-německe soužiti osobně považuji za typicky středoevropske. Přes veškerou mobilitu a 
nestalost v tomto socialně-kulturnim prostoru, patři ale paradoxně česko-německa hranice k 
jedne z historicky nejstabilnějšich. Otevřeme-li politickou mapu teměř z jakehokoliv obdobi, 
linii označujici předěl mezi českym a německym prostorem ve tvaru šipky směřujici na zapad 
nalezneme na každe z nich. 
U map reflektujicich etnicke a naboženske složeni obyvatelstva toto pravidlo samozřejmě 
neplati, a tak zde lze sledovat vzajemne kulturni vlivy. Ať už je to oboustranna difuse jmen 
(krčmař Kretschmar v Německu nebo naopak pani Millerova v Čechach) nebo dokonce 
vyrazů vzajemneho nepochopeni v podobě slovniho spojeni českych vesnic „bomische 
Dorfer“3 pro označeni něčeho nesrozumitelneho nebo pojmenovani Němce v češtině vlastně 
jako němeho. 
Bohužel ale ani přes skutečnost, že ve všudypřitomnem jazyce jakožto v nejčastěji 
použivanem nastroji a velmi pohotovem zrcadle vyvoje vzajemneho vztahu obou narodů se 
po staleti uchovavaji informace, většina, zejmena mladych, Němců a Čechů o svem blizkem 
sousedovi vi jen velmi malo. Je zaražejici až smutne, že se take pracovnice na poště pta, 
zda je Česka republika v Evropske unii a jak se to vlastně piše. Většina Němců se pak pod 
vlivem představy středni Evropy jako vychodni divočiny divi, že vzdalenost z Berlina do 
Prahy se da urazit za mnohem kratši dobu než do Hamburku, neřku-li do Kolina nad Rynem. 
Na druhe straně hranice se setkame se situaci jen o něco malo růžovějši. Češti žaci často 
považuji němčinu za barbarsky jazyk a Němce samotne za pravicove extremisty. Kde se ale 
stava chyba? Od doby vzajemne odstrašujici propagandy uplynulo již desitky let a česko-
německe pole je zaplněne neziskovymi organizacemi, ktere si kladou za cil mezinarodni 
porozuměni. Take českorakouske nebo německo-polske vztahy nepamatuji takovou miru 
korektnosti jako nyni ve 21. stoleti. 
Teoreticky, prakticky a hlavně ekonomicky ramec evropske integrace a světove globalizace 
se mezitim stal vědomou i skrytou současti, ale předevšim stalici našeho života. Nyni je na 
řadě posilit tuto internacionalizaci i na osobni urovni. Generace našich rodičů se strachu 
nebo obav ze zahraniči, ze „zapadniho“ i toho „vychodniho“, tak jednoduše zbavit nenecha. 
Mlada generace, jakkoliv to ještě pořad zni jako kliše, je ale opravdu šanci budoucnosti. 
Samotne učebnice a školni vyučovani ale tuto šanci proměnit nedokažou. Všechno, co 
člověk zna a umi využit v prospěch svůj vlastni i prospěch dane komunity, si vštipil osobni 
zkušenosti. Zejmena ve středni Evropě, kde vzdalenosti a finančni naklady na cestovani a žiti 
zdaleka nedosahuji zapadnich hodnot, je tak nasnadě poznavat sve sousedy osobně. Od 
nenaročnych možnosti jako je stravit několik tydnů na mezinarodnim setkani nebo 
financovane praxi v blizkem zahraniči, odkud domů 
neni daleko, nebo využit možnosti, že „cizina přijede k vam domů“ v podobě zahraničniho 
žaka, ktery několik měsiců pobude ve vaši rodině, až po nabidky pro odvažne nebo zkušene 
ve formě studia,ve (středoevropskem) zahraniči. Kdo se chce naučit letat, musi nejprve umět 
stat a chodit.4 Abychom pochopili globalni svět a myšleni narodů za Atlantikem nebo Uralem, 
musime pravě začit u sebe a svych sousedů. Teprve pochopeni a uvědoměni si našich 
vzajemnych vztahů a vlivů je cestou k překonani barier a nevšimavosti, ktere udržuji 
vzajemne neporozuměni. 
 
 
 
 
 

3 Lingvisticky zajímavé, nikoliv ale překvapivé, je, že Čech se ztratí analogicky ve „španělské 
vesnici“, nikoliv v německé. 
4 Volně podle Nietzsche, Friedrich. So sprach Zarathustra.(Dritter Teil, Vom Geist der 
Schwere) 
http://www.nietzsche.tv/zarathustra/dritter-theil.html 


