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Polemika se skupinovým výkladem zrodu politických identit dneška 
 
Pětice přátel, mladších historiků (Adéla Gjuričová, Michal Kopeček, Petr Roubal, Jiří Suk a Tomáš Zahradníček) 
vydala důležitou knihu o vytváření politických identit po roce 1989. Jmenuje se Rozděleni minulostí (Knihovna 
Václava Havla 2011) a je to kniha skupinová, jakýsi pokus o generační interpretaci, téměř manifest sdílené 
zkušenosti. 
 
Její hlavní, ač v úvodu popíraná teze zní: klíčem k chápání polistopadové politiky a utváření politických identit je 
vztah k minulosti, nikoli protikladné projekty budoucího. Podle autorů je rozdělení minulostí nejsmysluplnějším, i 
když ne úplným vysvětlením souběhu dvou dějů: domnělé transformační shody čili přitakání jediné cestě 
odstátnění majetku a liberalizace a faktického rozkladu politického konsensu na počátku devadesátých let. 
Koncepční přístup je na místě ocenit, interpretace je to však přinejmenším sporná. 
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ANKETA 
Jediná otázka pro účastníky ankety TÝDNE. Kdo nahradí Václava Havla jako morální a intelektuální autoritu? 
 
Václav Marhoul, scenárista, režisér Nevím. Takoví lidé jako Masaryk a Havel se rodí jednou za sto let. 
Tomáš Sedláček, 
ekonom Václav Havel byl velká světová osobnost s neskutečným životním příběhem. V jeho závětří jsme 
dlouhá léta žili. Sázka na Havlovu kartu se České republice historicky vyplatila. Byla to sázka na jistotu. Naopak 
dnes tím národovectvím, které se tu rozšiřuje, body ve světě nezískáváme. Ti, co si dnes suverenitu takto 
dětsky vydupávají, o ni Českou republiku připravují - na rozdíl od Havla, který o ní nemluvil, ale vykonavatelé 
dějin mu vždycky vyšli vstříc. Proto se havlovské linky v mezinárodní i domácí politice držme i dnes. Fungovalo 
to a fungovat to bude. Havel byl naše největší devíza, díky němu jsme ve světě něco znamenali. Kdybychom se 
od Havlovy linky začali distancovat, bylo by to šíleně riskantní a vyhnalo nás to do izolace. Odkaz Václava 
Havla bychom měli kultivovat a nehledat mesiáše. 
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Omar Rodriguez Saludes 
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MYSLÍM, TEDY SEDÍM 
 
S disidentem Omarem Rodriguezem Saludesem jsem se seznámil před třinácti lety na Kubě. Při vyhledávání 
pronásledovaných oponentů režimu se mi stal nepostradatelným a obětavým průvodcem. Fotografie uveřejněné 
v článku by bez jeho pomoci nevznikly. Spolupracoval i s naší humanitární organizací Člověk v tísni. Loni v 
prosinci přijal pozvání Knihovny Václava Havla na konferenci VEČER SOLIDARITY a při té příležitosti se 
poprvé setkal s ředitelem organizace Simonem Pánkem, který ho jmenoval jejím čestným členem. 
 



* Začněme jako u výslechu: kdy a kde jste se narodil, z jaké pocházíte rodiny a jak se z vás stal 
kontrarevolucionář a nepřítel socialistického zřízení? 
 
 Narodil jsem se v roce 1965 v Havaně. Moji rodiče se vzali v roce 1962, tři roky po vítězství revoluce. 
Mám bratra a sestru. Maminka zpočátku jako většina Kubánců sympatizovala s revolucí, uvěřila počátečnímu 
humanistickému diskursu navzdory tomu, že Castro sestoupil z hor Sierra Maestra se zbraní v ruce. Zbraně pak 
už nikdy neodložil a brzy zavedl diktaturu komunistického ražení. Otec měl od počátku jasno a režim nikdy 
nepodporoval. 
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