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FEINDT, Gregor: Auf der Suche nach politischer Gemeinschaft. Oppositio- 
nelles Denken zur Nation im ostmitteleuropäischen Samizdat 1976–1992 
De Gruyter Oldenbourg, Berlin – Boston 2015, 403 stran

Pohled zahraničního historika na české dějiny často nabízí domácímu čtenáři per‑
spektivy a náměty k zamyšlení, o které by byl jinak ochuzen. Pokud je taková prá‑
ce věnována československému samizdatu v období normalizace, přináší komparaci 
s vývojem disentu v sousedním Polsku a Maďarsku a navíc se soustřeďuje na genezi 
významu národa v opozičním myšlení, nemůže být o dostatek podnětů k diskusi i po‑
lemice nouze.

Mladý německý historik Gregor Feindt (nar. 1984) se za svou disertační práci, 
která vyšla na sklonku roku 2015 jako monografie, dočkal řady pozitivních ohlasů 
a také vyznamenání včetně ceny Fritze Theodora Epsteina, udělované svazem němec‑
kých historiků zabývajících se dějinami východní Evropy, a ceny Johannese Zilkense 
za vynikající doktorskou práci v oboru humanitních věd. Taktéž vydání knihy ve spo‑
lupráci s renomovaným berlínským nakladatelstvím De Gruyter, které se specializuje 
na akademickou literaturu, vypovídá o odborné kvalitě díla. Jako vědecký pracovník 
Leibnitzova institutu pro evropské dějiny v Mohuči se Gregor Feindt od roku 2014 
zabývá dějinami středovýchodní Evropy ve 20. století, především Polska a Českoslo‑
venska. Recenzovaná monografie proto jistě nebude jeho poslední publikací, která si 
najde čtenáře v České republice. Otázkou však je, zda Feindtovy texty zůstanou pří‑
stupné pouze těm, kteří ovládají německý jazyk, nebo zda se jich ujme některé z čes‑
kých nakladatelství. Pořízení kvalitního překladu knihy by bylo vzhledem k autorově 
stylu psaní dosti nesnadným úkolem. O tom ale blíže v následujících odstavcích.

Hned v první kapitole uvádí Feindt čtenáře do myšlenkového světa disentu 
v ČSSR, Polsku a Maďarsku v období tzv. pozdního socialismu (Spätsozialismus), 
tedy ve druhé polovině semdesátých let 20. století a celé následující dekádě. Za cíl 
si klade analýzu obsahu a významu pojmu „národ“ v myšlení opozičních aktérů ve 
zmíněných zemích a jejich následnou komparaci. Nejedná se tedy o klasické „dějiny 
disentu“, ale o snahu sledovat ideové spory a tříbení jeho nejvýznamnějších osobností 
(případně kolektivů) ve vztahu k národu jako obecně přijímanému modelu politic‑
kého společenství (politischer Gemeinschaft). Politické dějiny tvoří v kontextu vyme‑
zení práce pouze nezbytný faktografický rámec a daleko větší důraz je kladen na his‑
torickou sémantiku a dějiny pojmů (Begriffsgeschichte). Autor zvolil jako svůj hlavní 
informační zdroj samizdatovou literaturu, především periodika.

Kniha má celkem tři velké tematické části rozčleněné do dalších kapitol a podka‑
pitol, které se postupně věnují počátkům opozičního hnutí, vypořádávání se s kon‑
troverzními tématy vlastní minulosti a nakonec i hledání nového uspořádání vztahů 
k ostatním národům a národnostním menšinám. Autor poměrně důsledně dodržu‑
je chronologické zpracování jednotlivých témat a v rámci možností se snaží o rov‑
noměrné rozdělení pozornosti mezi tři zkoumané státy. Orientaci v textu výrazně 
usnadňují průběžně zařazovaná shrnutí hlavních poznatků z jednotlivých kapitol.

První tematická část zahrnuje období od roku 1976 do konce 70. let. Autor se v ní 
věnuje počátkům disentu ve středovýchodní Evropě v těsné návaznosti na helsinskou 
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konferenci. Jako zásadní zkoušku soudržnosti opozice v její formativní fázi vidí ko‑
existenci několika odlišných názorových proudů. Ve vztahu k „národu“ nachází dva 
dominantní a zároveň konkurenční koncepty: liberální a konzervativní. Liberální kon‑
cept odkazující na tradici osvícenectví a racionalismu se střetává s konzervativní před‑
stavou o národu definovaném etnickou a náboženskou příslušností, pro kterou před‑
stavují socialismus a modernismus ohrožení. Filozofující část opozice si klade otázky 
po smyslu dějin svého národa a zvažuje alternativy jeho dalšího směřování. Z prostře‑
dí českého disentu se zde dostává pozornosti především Janu Patočkovi, v polském 
případě autor podrobně mapuje ideové proudy v počátcích hnutí Solidarita.

Druhá část přenese čtenáře do 80. let. Porovnávání opozičních hnutí je již mno‑
hem komplikovanější než v předchozím časovém úseku, neboť mají výrazně odlišnou 
dynamiku. Zejména je to vidět na příkladu Maďarska, kde opoziční skupiny existova‑
ly paralelně vedle sebe, ale chyběla jim vůle ke koordinaci. Naopak okruh lidí kolem 
Charty 77 v ČSSR a polská Solidarita se nadále snažily pojmout do sebe co nejvíce 
názorových proudů a vystupovat jednotně. Je to také období, kdy disent akcentu‑
je nová společenská témata jako ochranu životního prostředí nebo využití atomové 
energie. V kontextu Feindtovy středoevropské komparace se nicméně jako hlavní mo‑
tiv opozičních debat objevuje téma kritického vypořádávání se s vlastní minulostí. 
Opět se tak děje hlavně na bázi národa. Autor zde dává prostor především známému 
polskému historikovi Adamu Michnikovi a československému autorskému kolektivu 
vystupujícímu pod pseudonymem Podiven. Bez zajímavosti není ani Feindtovo zamy‑
šlení nad recepcí disentu na Západě, vyznačující se častou personifikací tohoto hnutí 
v osobách Václava Havla či právě Adama Michnika.

Vztah vlastního národa k národům sousedním a národnostním menšinám je 
hlavním motivem třetího tematického okruhu. V případě československé i polské 
opozice 80. let jde především o nové definování vztahů k Německu. Na českosloven‑
ské straně dominuje diskuse o poválečném odsunu (vyhnání) německého obyvatel‑
stva (např. historik Ján Mlynárik). V polském opozičním hnutí se naopak objevuje 
téma vztahu k Německu, pokud by došlo na jeho znovusjednocení. Autor si v obou 
případech všímá nápadné asymetrie, která spočívala v debatě o německém sousedovi 
na domácí (národní) úrovni, ale prakticky postrádala jakoukoliv přeshraniční inter‑
akci s ním. Ještě komplikovanější je pak reflexe vztahu k národnostním menšinám 
spojená s otázkou vlastních historických provinění. Příkladem může být soužití Po‑
láků s Ukrajinci nebo Maďarů s Židy a Romy. I zde v 80. letech nápadně absentuje 
komunikace s „druhým etnikem“.

Feindtova monografie nepředkládá čtenáři nové faktografické poznatky o historii 
disentu ve střední Evropě. To si ale autor ani neklade za cíl. Pozoruhodnost jeho díla 
spočívá především v nové interpretaci řady známých událostí a faktů vepsaných do 
obecné paměti. Ba co víc, některé z nich se Feindt nebojí relativizovat či zpochybnit. 
Zda se mu to vždy daří, je jiná otázka. Velmi podnětná je třeba autorova snaha vnímat 
tematiku lidských práv a debaty o občanské společnosti vždy primárně v rámci da‑
ného národního státu a ve spojitosti s konkrétními problémy. V tomto pojetí nemají 
disent a abstraktní filozofování mnoho společného. Podobně podstatná je i Feindto‑
va snaha nabourat západoevropský diskurz inklinující k interpretaci dějin východo‑ 
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evropského disentu jako dějin několika „velkých mužů“ typu Havla, Michnika či Kun‑
dery. Tento námět se autorovi bohužel daří rozvinout pouze částečně a některé opo‑
ziční proudy zůstávají takřka bez povšimnutí (např. československý underground).

Přes výše zmíněné klady si čtenář jistě povšimne i několika závěrů, které jsou, 
přinejmenším z českého pohledu, poněkud problematické. Do této kategorie pat‑
ří Feindtova interpretace kontaktů disentu s intelektuály na Západě. Autor je pova‑
žuje primárně za symbolické, nikoliv za obsahové. Stejně tak zpochybňuje i význam 
přeshraniční interakce mezi disidenty samotnými. V obou případech poukazuje na 
obecně slabé pochopení politického a společenského kontextu v sousedních zemích. 
Obhajoba takto formulovaných vývodů pouze na základě výběru ze samizdatové lite‑
ratury je více než odvážná a stěží může být úspěšná bez zohlednění mnohem širšího 
spektra pramenů, jako jsou archivy či výpovědi pamětníků. Stejně marná je i autorova 
snaha dopátrat se skrze četbu samizdatu příčin relativního nezájmu českého disentu 
o otázky soužití Čechů a Slováků ve společném státě.

Hlavním přínosem Feindtovy monografie je dovedné vykreslení dynamiky ideové‑
ho vývoje opozičních hnutí v ČSSR, Polsku a Maďarsku. Taktéž jeho snaha relativizo‑
vat či opravit některé hluboce zakořeněné narativy spojené s disentem je veskrze pod‑
nětná a dobře argumentačně podložená. Volba samizdatové literatury jako hlavního 
informačního zdroje je vzhledem k položeným otázkám na místě. Na druhou stranu 
je nepřehlédnutelné, že autor občas vyvozuje závěry, jež by potřebovaly mnohem širší 
argumentační oporu. Druhou zjevnou nevýhodou textu je jeho náročnost pro čte‑
náře, který se neobejde bez dobré orientace v používaných pojmech a bez předchozí 
znalosti faktografického kontextu historie středovýchodní Evropy v 70. a 80. letech 
minulého století. Proto se dá předpokládat, že kniha u nás i v zahraničí osloví spíše 
odbornou veřejnost.

◆ Tomáš Malínek


