	Mezi Rýnem a Dunajem. Západoevropské myšlení mezi německo-francouzskými dorozumívacími iniciativami a konzervativně-katolickými integračními modely 1923-57.

	Pojem „Abendland“ neznamená totéž co „Westeuropa“. Abendland je užší pojem, chápaný jako německo-francouzský prostor, možná ještě s Rakouskem. A v tomto referátu budu používat pojem Západní Evropa právě v tomto smyslu, tedy Abendland.
	Úvod:
	V tomto referátu se jedná o problémy kontinuity ideologie západoevropské myšlenky ve střední Evropě (Rakousko, Německo především) od konce první světové války do konce 50. let. Tato idea ZE sloužila kontinentálnímu konzervativně-katolickému hnutí proti východu, komunismu či liberalismu.
	Snahy o fr.-něm. sblížení pocházely mezi válkami od pravicové inteligence, během druhé války pak pocházelo z těchto řad dosti kolaborantů. Myšlenka byla po válce oživena opět katolickými konzervativci, ovšem evropská idea musela být po válce výrazně liberálně-demokratická, prozápadní, pluralitní. Přesto však byli mladí konzervativní intelektuálové po celé sledované období antiliberální, antiamerikanističtí, antikomunističtí, antiasiatští, prosazovali decentralizační a profederalistické požadavky, obdivovali italský fašismus, španělskou a portugalskou diktaturu, lpěli na konzervativní ideologii 19. století. Po roce 1945 se distancovali od nacionálně socialistického převratu 1933.
	Jejich diskuse probíhaly v kulturních časopisech, v politické publicistice a různých spolcích. Mezi válkami zde lze nalézt Heinricha Brüninga, Roberta Schumana, Otu Habsburského či Heinricha von Brentana. Napojení tedy také na aristokracii, která hledala své místo ve společnosti, také s nezajištěným měšťanstvem a katolickými kruhy. Spojení kvůli strachu z bolševismu, z důsledků modernizace, z politického liberalismu, západního parlamentarismu a amerického materialistického kapitalismu. Měli strach také ze „zmasovění“ společnosti a ze ztráty své společenské pozice. V 50. letech pak byl těmito kruhy hledán takový integrační proces, který by byl zahalen do křesťanské ZE ideologie, ovšem takový požadavek už neměl šanci na úspěch. Ač toto hnutí vystupovalo nadkonfesně, bylo téměř výhradně katolické. Od 20. let do 40. let probíhal přesun těchto myšlenek z Porýní do Podunají (do Vídně).

II. 1. ZE okruh mezi válkami
	Rozhodující kulturní a politicko-sociální moment ZE hnutí spočíval v laické práci a sdruženích katolických intelektuálů ve spojení se svou církví – spojení teologické a politické ideologie, to se mělo realizovat mezi válkami v říšské ideologii, měly se vytvářet křesť.-dem. strany (vliv na založení německé CDU/CSU po druhé válce). V tomto hnutí působil i R. Schuman – bývalí studenti ze Štrasburku a Mnichova byli napojeni na německé zástupce obnoveného katolického hnutí a 1913 založili katolický spolek, jenž vyšel z Porýní. Schuman se zde setkal s Brüningem, považoval to za výchozí bod pro přicházející Evropu.
	1924 publikoval Hermann Platz stať O Rýn a ZE – oslabila nacionalismus a revanšismus na obou březích Rýna, prosazoval křesťanskou jednotu a solidaritu evropského lidu – ta má vzniknout ze ZE. Platz přenášel myšlenky z Francie do mladé výmarské republiky, prostředník dorozumívacích aktivit, podílel se na setkávání katolíků a křesť.-dem. stran. Založil také 1925 univerzální křesťanský časopis Abendland, jeho představitelé – politici KD stran a katolická inteligence.
	Naděje na dorozumění výrazně vzrostla 1930 při odchodu francouzské armády z Porýní a Platz ještě více spolupracoval s franc. kolegy, vydával historizující statě zvyšující ZE povědomí. Uznával sice národní stát, ale nebál se nadnárodních souvislostí a oslabení národní suverenity, po nástupu NSDAP však uklizen do pozadí.
	1933 se setkali v klášteře Maria Laach (zde založen kat. spolek 1913) katoličtí funkcionáři a nacionální socialisté – vrchol snahy vystavět most mezi třetí říší a katolickým hnutím, tehdy byl přítomen také Adenauer (jeho přítel opat kláštera, zastánce fašismu, spojil se i s Hitlerem) – Adenauer se od jeho chyb po válce distancoval, třeba říci, že v roce 1933 se sám Hitlera nezříkal (předpokládal, že on nebo nějaký pokračovatel Hohenzollernů může Německo vyvést z krize). Mnozí katoličtí akademici už tehdy začali vést boj proti nacionálnímu socialismu, včetně Platze. Celé katolické hnutí bylo od roku 1933 pronásledováno, zakladatelé končili po vypuknutí války v koncentračních táborech.

	II. 2. Evropský kulturní svaz a Evropská revue
	Princ Karl Anton Rohan vydal v roce 1923 brožuru Evropa a 1924 založil EKS – nadstranický, nadkonfesní a nadnárodní. Myšlenku velkého evropského státu podle Coudenhove-Kalergiho považoval na nerealistickou, ale Spojené státy Evropské se mu jevily jako nutnost proti hrozbě z východu. Parlamentní demokracie byla pro něj přežitkem, ve svých vizích spoléhal hlavně na mladé franc. radikální socialisty a na mladé fašisty ze Španělska a Itálie, podporovali ho i mnozí evropští intelektuálové, nalézal podporu v Německu i v Rakousku. Roku 1925 začal vydávat Evropskou revue, ta úzce spolupracovala s časopisem Abendland, velká fascinace fašismem.

	III. ZE propaganda ve třetí říši
	V Hitlerově Německu neměla ZE idea šanci, až v období války proti SSSR se znovu objevila. Sám Hitler převzal ZE rétoriku v době krize kolem bitvy u Stalingradu – kapitulaci nedopustil kvůli ohrožení ZE, Himmler v dlouhodobé perspektivě (od roku 1942) propagandisticky uvažoval o gotické francko-karolinské říši. Obě rétoriky používány do konce války, nezneužity však k nějaké brutální propagandě, proto pak idea ZE nezkompromitována.

	IV. ZE idea po roce 1945
	Idea ZE byla obnovena. Nacionalistické státy se nejevily do budoucna jako příliš bezpečné, proto se dostalo této ideji velkého ohlasu u veřejných činitelů. Ze idea se stala klíčovým pojmem poválečného desetiletí, zvláště v Německu se věřilo jejímu naplnění. Německo se tak mělo začlenit zpět do evropského kulturního společenství. Idea však zůstala v rukou konzervativců.

	IV. 1. Nová ZE
	Na počátku roku 1946 vznikl časopis Nová ZE, navazoval na Platze. Politické záležitosti zde však stály za teologickými, kulturními i filozofickými. Důraz byl kladen na znovuzačlenění Německa do ZE, mnohem více však šlo o křesťanskou kulturní a hodnotovou jednotu evropského lidu, důraz na jakousi znovuchristianizaci, snaha úplně navázat na 20. léta – na katolické hnutí, hlavně v Německu. Snaha najít stoupence ve Švýc., Bel., Fr., It., Šp. a Port. Křesťanská víra měla zachránit Evropu, cesta ke křesť. socialismu (cesta mezi kapitalismem a socialismem) – vznik 3. síly mezi V a Z.
	Pozice časopisu Nová ZE se měnila od 1948. Šéfredaktorem se stal sudeťák Franzel (ve 30. letech sympatizant nac. soc., po válce psal se zájmem o vyhnaných sudeťácích z konzerv.-katolického hlediska). Před válkou měl podobné myšlenky jako Coudenhove, Rohan nebo Oto Habsburský. Pod jeho vedením se časopis zpolitizoval, z levého středu přešel ke konzervativní pravici, hlásal hesla jako konzervativní revoluce, antiliberalismus, antiparlamentarismus, monarchismus a ovládnutí stř. Evropy sudetskými Němci. Vliv na změnu rétoriky měla i začínající studená válka - silný antikomunismus. Tak skončila návaznost na Platze, kontinuita pouze s katolickými kruhy blízké nacionálnímu socialismu.
Pak byl časopis prodán hornošvábskému šlechtici von Waldburg-Zeilovi (člen katolického Centra), hnutí se tak přesunulo do jihoněmeckého prostoru.

	IV. 2. ZE Akce a ZE Akademie
	Vydavatel časopisu Nová ZE avizoval založení ZE Akce a nastínil organizační model, který měl pomoci obnovit Německo a měl pomoci k velké industrializaci, zakládací akt se uskutečnil 1951 v Mnichově. V ZE kruzích se však uvažovalo dále a nově vznikla organizace, tzv. ZE Akademie. Snažila se nejen o duchovní sjednocení ZE, ale stavěla i na minulosti a kultuře. Předsedou se stal Friedrich von der Heydte – mezi válkami člen Katolického akademického svazu, 1933 souhlasil se sepětím s nac. soc.). ZE Akademie se snažila být nadkonfesní, ovšem evangelíci stáli na okraji, distancovali se od ZE hnutí, chyběla také nadnárodní organizace, která by sjednotila různá hnutí. Snaha o nové evropské uspořádání však byla zřetelná.

	IV. 3. ZE hnutí a Adenauer
	Západoevropané uznávali a respektovali Adenauera jako předsedu CDU a spolkového kancléře. Jeho úspěch byl založen na nedorozumění – Západoevropané interpretovali jeho slova o ZE jako přiblížení jejich vlastním konceptům, ten je podpořil 1948, kdy navázal na myšlenky 20. let – prý mezi Loirou a Vezerou leží srdce křesťanské Evropy, šlo tedy o dorozumění mezi Francií a Německem. 1954 při církevní slavnosti ve Špýru mluvil o klíčové hodině pro křesť. ZE a zmínil hrozbu z východu. Za svou ZE snahu dostal v témže roce i ocenění. Někteří Západoevropané chápali také pojem ZE jako nástroj propagandy před zaplavením ZE Asiaty, nepostřehli však, že Adenauer směřuje k ZE bez nacionality.

	IV. 4. Vrchol a pád ZE hnutí
	V 50. letech se ZE hnutí snažilo opustit teoreticko-intelektuální rovinu, ideální k tomu byl rok 1955 – oslavy bitvy na Lechu, jejichž závěru se účastnilo až 60 000 lidí a představitelé hnutí mohli davu naservírovat své představy. Zájem o hnutí zvýšila i řeč spolkového min. zahraničí von Brentana, poznamenaná antikomunismem. I přes některé kritiky našla Brentanova řeč odezvu a vývoj vedl přes ztroskotání EOS k založení EHS. Časopis Nová ZE však od roku 1956 upadal a 1958 byl zastaven a po 1956 se nekonalo další zasedání ZE Akademie. V 60. letech se sice konala různá setkání Západoevropanů, ale potřebné myšlenkové klima vyprchalo.

	IV. 5. ZE hnutí a evropská integrace
	V 50. letech zaujímaly Západoevropané různé pozice poznamenané ZE myšlením už od dob výmarské republiky. Rozdíl tkvěl v tom, jak má a musí Evropa existovat mezi Z a V jako jednolitá síla. Jasný byl militantní antikomunismus – po roce 1949 jednoznačná snaha o bezpečnostně-politické a hospodářské spojení SRN se ZE. Jakýkoli modus vivendi s východem nebyl možný. V roce 1948 časopis Nová ZE jasně formuloval požadavek začlenění SRN do obranných struktur – jediná možnost obrany před východním blokem.
	Západoevropané podporovaly integrační politiku Adenauerovu, USA měly být garantem a jednoznačně souhlasily se začleněním SRN.
	Jiné názory viděly budoucnost ZE jen v jednom ze dvou bloků a tvrdily, že třetí síla neexistuje a orientace na západ je menším zlem. V době začínající studené války je antiamerikanismus nemožný, účelově je dobré se USA přiblížit.
	Integrace probíhající v 50. letech byla směrem ke kulturní jednotě, ale také sloužila jako obrana proti východu a jeho vojenské síle. Bez integrace by nebylo možno obstát. Za základ ZE integrace bylo zdůrazňováno jako ve 20. letech franc.-něm. dorozumění. Mnozí Západoevropané si uvědomovali, že velká část evropského obyvatelstva je odříznuta železnou oponou a že takhle amputovaná Evropa těžko může existovat, taková unie bude jen provizoriem. Středoevropské státy totiž byly v očích Západoevropanů součástí – celý podunajský prostor, proto se integrace nesmí omezit jen na Francii a Německo. 

	IV. 6. Evropské opoziční modely k ZE hnutí
	Vznikaly teorie, jak by měly být státy vybudovány po politické a organizační stránce, obzvláště Německo. Takové státy by se pak měly sjednotit v nově vytvořené ZE. Vzor byl viděn v Salazarově Portugalsku. Imponovala zde úplná státní moc v Salazarových rukou, líbilo se, že jde o režim bojující proti stranictví, také zde fungovalo stavovské uspořádání. Líbilo se také uspořádání společnosti – princip autority a svobody, rodina zaujímala ve společnosti hlavní místo – zakořeněno v hluboké křesťanské víře, uskutečnilo by se stavovství. Byl to rozdíl od kolektivního východu i formální masové demokracie západu. Podobně se hledělo i na frankistické Španělsko, byla to podobná fascinace jako mezi válkami italským fašismem.
	Myšlení po válce bylo také prodchnuto pojmem říše jako organizačním uspořádáním Evropy. To byla stará myšlenka, nyní se ale museli Západoevropané distancovat od třetí říše a také od druhé, tedy pruské. Orientace měla směřovat na středověkou svobodnou, federativní říši ZE národů. Nešlo však říší nahradit státy a lid, nasnadě bylo spolkové uspořádání. Otázka však byla, jak spojit různorodou kulturu, lid a jazyk v ZE. Mělo vzniknout jedno evropské císařství, které by vytvořilo evropské povědomí. Hledala se tak autorita v historické kontinuitě, mělo jít o jakési obnovení univerzální říše. Pouze reminiscence na habsburskou říši dávala tomuto plánu alespoň minimální punc reality. Koncem 50. let se tyto názory stále více rozcházely s fr.-něm. sblížením, za tím stála aktivita Oty Habsburského – panevropská myšlenka, ovšem zájem o středoevropský prostor byl tehdy utopický. Koncepty ZE měly ve studené válce mnohem větší naděje na úspěch.
	Resumé:
	Je třeba vzít v potaz, že v 50. letech se změnilo společenské klima, myšlenka ZE (Abendlandu) ztratila na významu, udržovala se pouze v katolickém milieu a v okrajových státech (Rak., Šp.). V Německu se tyto názory nacházely v opozici k vládnoucí garnituře, sluchu se jim dostávalo v krizi výmarské republiky, v 50. letech už nikoli.
	Výraz ZE (Abendland) je třeba chápat oproti pojmu Westeuropa jako antipluralistický, antiparlamentaristický, elitářský model, ten byl nahrazen demokratickým, pluralitním a parlamentaristickým modelem.

