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izraelský korrflikt a britsko-francouzská in-
tervence v Egptě (9006).

V letošním roce lrydal Jarr Wanner rno-
nografii, věnující se dějinám Středního vý-
chodu. Jako vždy se opírá o rozsáhlý vý-
zkum archivních materiálů. Především jde
o fondy amerických archivú The National
Archives, Dwight D, Eisenhower Library,
Wrhite House Cenlral l,-iles, ruslrý Archiv
vněšněj pol,itiki Rossijskoj feclěracii, brit-
ský The Nationa] Archives, Dále autor lry-
chází ze stuclia lrydaných úředních prame-
nťr, mimo jiné i izraelské a eglptské
proveniertce, pramenů osobní povahy (de-
sítky pamětí, vzpomínek) a klíčových od-
borných děl arnericlré, britské, polské, čes-
ké, izraelské, něrnecké, rrrské, turecké
historiografie. Díky srl,m jazykovým zna-
lostem se autoT mohl seznámit se skutečně
zásadními stucliemi o clějirrách Středního
východu.

Monografie se věnuie výzkumu dějin
zemi, kleré nejsou v cenlru zájmu součas-
né česlré historiograíie. Autor se snaží tuto
n-lezel,u vypJnit a předložil" česlré odborné
veřejnosti první čásI soustavného výlrladu
událostí mezi pi,elomov}mi rolry 1956
a 1967. Jde o faktograíicky př,esný a nároč-
ný text v rámci dějirr mezinárodních vzta-
hů. Metodtllogicky zůstává petltě ,,stát" na
pozil,ivisticlrém rlůrazu na praci s pfalnelry,

Strrdie rnimo jiné v mnoha ohledech
mění pohled na osobnost egyptského pre-
zidenta G. A. Násira po suezské válce, kdy
se francouzsko-britský blok stáh] z ďané
oblasti, v níž se snažily získat dominující
vliv obě supervelrnoci - USA a SSSR. Eisen-
howerovu doktrínu Wanrrer předstal,uje
jako sotlčást celosvětové politiky zaďržová,
ní kornunismu, ale současně zdůrazňuje
snahu o tlumení radikálního arabského
nacionalismu, Analýza upozor,ňuje na to,
že Američané rrevěi"ili Násil,ově poliLice
,,pozitilerí neutrality" a dali pi,ednost §po-
lupráci s arabslrými lronzervat.irmími reži-
my. Zároveň doufali, že jím ostrý postoj
vůči britsko-francouzsko-izraelské inter-
venci v Egyptě získá dlouhodobé slnnpatie

arabskélro světa, a tím zastaví sovětské
prorrikárrí. Autor došel k oprárměnému zá-
věru, že sílící arabské nacionalistické hnu-
tí r.idělo spojence spíše v sssR. věnoval se
také málo vsřícné politice USA vůči Ttrrec-
lru a zejména proměně chápání americ-
lrých životních zájmů, neboť zavádění me-
zikontinentálních ralie| osl,abilo důraz na
předsunuté raketové a leteclré základny.
Analyzoval Léž fakt, že ropa se v padesá-
tých Ietech začala r,,rrímat spíše jako eko-
nomický než politický problém. Studie se
věnuje též vztahům arabských zemí s Vel-
kou Británií, jakož i Ynitropolitick},m pro-
blémům Egypta, Jordánska, Sýrie, Iránu,
Iráku, Sarrdslré Arábie či Izraele.

Jan Wanner posti}rl ve své kultivované
a zdařilé knize klíčové momenty dějin
Sředrrího §chodu rra konci padesátých let
20. století. Autor skvěle a poclnětně q,užil
prameny ke kritické analýze mezinárodně
politických jednání i v rozsáhlém poznáIn-
kovém apar,átu. Studii doplňuje důkladná
bibliograíie, lrvaliLní jmenný rejstřílr a in-
formativní černobílá obrazová příloha.

F.-. Stellner

Martin VALENTA, Reuoluce rut pořttdu dne.
Iiritichrí teorie FYankJurtshé školy u, její
recepce u německém protestnítn leuicouéttl,
ltntltí šedesdtyclt let duaccítého století, FYctk-
ci Rudé armridy a německé straně zelenych:
di.skursiuní analyza, Praha, Matfyzpress -
Ústav pro studitrm totalitních režimů 2011,
520 s., ISBN 978-80-7578-t55-8 (Matfyz-
press), ISBN 978-80-87911-48-9 €STR),

Fráce Martina Valenty (1980), lrydaná jako
čtl'rtý svazek řady Teritoria Institutu mezi-
národních studií Fakulty sociálních věcl
Univerzity I(arIovy, se věnuje poměrrrě
dlouhénu obdobi, jež ovšenr vyústilo v to,
co znánre jalro protestní hnutí šedesátých
let pralrliclry v celé západní Evropě. Valen-
tu samozřejmé zajímá především tehdejší
situace v SRN a její myšlenkové zdroje -
těmi byla zej,ména (neomarxistická) kritic-
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ká teorie, jež vznikala ve vazbě na Institut
pro sociá,lní výzkrrm ve Frarrkfurtu (za Hit-

ierova režimu v Žene, e). běžně označova-
ný jako Franlrfurtská škola, První třetina

knihy je tak věnována lýoii této Frank-
furtsi<é školy a kriticlré teorii v řadě hu-

manitních věd včeLně lris[orie, ale také

v elronomii apoď. Z relronslrukce vývoje

lnstitutu pro sociální výzltum od dvacátých
do šedesátýclr let upll.rrrlého století valen_

tovi qpll'nuly generační rozdíly i vjrazné
osobnoiti s kriťckou teorií blíže či vzilále-
něji spjaté (zvláště Ericlr Fromm, Max
Horkheimer, Theodor \\r. Adorno, Herbert
Marcuse či třeba Ralf Dahrendorí), včetně
jejiclr zásadních textů, jež zde analyzuje,

Další části práce - včetně disktrrsiv-
ních analýz - se věrrují již konkrétrrě praxi
protestního levicového hnutí šedesátých

iet v SRN, třellaže rrěkdy nelze přehléťlnotrt

i jiné inspirace, včetně mimoevropských
(Martin Luther King a jeho hnutí sit-in
apod.), přičemž Valenta neopomíjí ani cel-

lrovj společenský a politiclrý lrontext (mj,

vállia ve Vielnamu, si[uace na Kubě atd,),

Pozornost je Lalr věnována př,edevším še-

tlesátým ]etům, ačlroli rrělidy je naznačo,-

ván i qlvoj v následujících desetiletích, jalr

se prcltestní hnutí proměňovala a uklidňo-
vala 1deíinitirmí rozpad B'{F oíiciálně až

v roce 1998), přípaclně lryťrsťovala v etabfo-

vání nových politických stran a íémaí (Ze,

lení). Valentu zajímá přijímání - a samo-

zrelmě moclifikování či opouštění (včetně

třeba nahrazování maoismem) - kritické
teorie v socialistickém svazu stuclentů

(SDS), ve Frakci Ruclé arrnády (RAF) či při
vztlikrr stranv Zelených (to už zejména
v seclmclesátých letech 20. století),

Valenta analyzoval řaclu textů spjatých

s kritickou teorií i s výše zmiňovanj,nri poli-

tizujícími uslrupeními, lil,erá se r ozcháze| a

s tehdejším pojetím státu v SRN (v něnrž vi-

děla něl<dy i pozůstatlry nacisrnu) i v SSSR,

lrterý nedolrázal naplnit jejich očelrávání
z hledjska budováni bezti,ídní společnosti,
Kritic:ká teorie tak stojí v zák]adě těchto

uskupení, ale s narůstající radikalizací

hnutí byta v prťrbělrtr šeclesátých let často

opouštěna, neboť představitelé Frankfurt-
ské školv - |ako angažovaní intelektuálové

- leckdy podpořili demokratický systém

(např. USA ve válce ve Vietnamu), Tato ces-

[a odlrlonu od lrriticlré teorie se všalr rrlráza-

la jalro nepi{nášející reálná řešení (mj, te-

ror RAF), což vedlo li novému uplatnění
lrriticlré teorie u Zelených, 1r návratu
lr pralrticlré politice, ježmá být nová, lepší",
k cenný,rn kladům knihy je třeba přičíst
také tlůkladné metodologické a terrnino}o-
gické promýšlenÍ pŤÍstupů o nojTlr.o.,r.o

Michal PULLMANN, Ronec ea:perimentu,

Přestctuba a prid, homunismu u Českoslo-

Densltu, Praha, Scriptorium 20II, 248 s,,

ISBN 978_80- 87 27 1_5I-5.

Michal Pul}mann (1974) předložil pruní

ucelený výklad československého pokusu
o přestavbu v clruhé polovině osmdesátých
let uplynulého století. Jde o výlrlad zajíma-
vý, byť ultrytý v analy[iclrých a sémantic-
lrých pasážích, Na přitažlivosti mu samo-

zřejmě přidává i samo téma, jež patŤí

k térnatům problematizovanlýn porevoluč-
ním dislrursem. Ten přestavbu vícemélrě
reclukuje na projelry Jakešolry komunikač-
ní neschoprrosti. Puilmann naopak lrycházi
z vědomí toho, že nic v dějinách není čer-

nobílé, že tu - podobně jako v jiných auto-

ritatiwích režimech - nebyla jasná hrani-
ce mezi vláclnotrcími a ovládaníTni, že ona
hranice vztahu lidí ke státnímu a stranic-
lrému vedení byla nezřetelrrá a procházejí-
cí nitrem většiny oblvatelstva, které bylo
naštvané, nikoli však nacl míru, A zároveň
vlastně většina oblruatelstva měla v norma-
lizaci pohorllný život, polrud se naučila na

veřejnosLi, lronformně jednat a \Tstupovat,
polrucl si osvojila normalizační slrategie
lronlunilrace. Toto vše narušovala přestav-

ba. To, jak Pullmann dokládá, vedlo
k tornu, že byla přijímána v Českosloven-
sku velmi rozpačitě, nejen na úr,ormi rrej-
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