Naplní Americké jaro naděje na bezpečnější svět?
Karel Nedvídek

Jako pamětník, nebo chcete-li osmašedesátník, stále se s příchodem
nového roku a blížícím se jarem, ve vzpomínkách vracím k událostem roku
1968, které tehdy způsobily velký vnitřní i mezinárodní otřes. Historická věda
stále toto období opatrně obchází, protože ještě dnes, po téměř 50 letech, se
považuje za neslušné vážně se událostmi PJ zabývat. Takže ani letos se neobjeví
žádné nové práce, natož aby se slavilo. To spíš slavíme 21. srpen jako nerovný
boj bezbranných proti pěti spojeneckým státům, ač by spíš byla na místě
panychida za obnovení poroby národa.. Ostatně jaképak vzpomínání o něčem
tak starém, když je postaráno o nový americký explozivní jev dvojího
charakteru. O prohru H.C. a s tím o ztrátu starých jistot a vítězství D.T. a s tím i
získání nových jistot.
Kdykoliv zapnu televizi, abych si vyslechl zprávy, sděluje mi hlasatelka, co právě
vyřkl nový americký prezident. Mediální prostor je zahlcen novým
„trumpovským fenoménem“ a to nejen u nás, ale v celém světě. Odhady
střídají nejrůznější spekulace o tom, co bude s Amerikou, jak na to doplatí
Evropa. Prostě, začátek nového roku dává tušit, že s odchodem jedné vládnoucí
garnitury v USA nastává pohyb, který nekopíruje trajektorii Obama-Hilary.
Nastává zděšení, protože se neví, koho tento pohyb může v Americe a možná i
v Evropě dohnat. V Americe se objevil někdo se zcela jiným pohledem do
vlastních řad a s novými představami o utváření světa. Za lepší Ameriku, za
bezpečnější svět. Z toho lze usoudit, že se otvírá příchod nového amerického
Jara (AJ) s velkou geopolitickou ambicí. A tady vidím jistou formální podobnost
s nastupujícím pražským jarem (PJ). Podobnost v tom, že i v Praze docházelo
k razantní výměně vedoucích osobností s překonanými manýrami a tím i
k systémovým změnám. Je tu ale též velký rozdíl. V Praze proti panu Dubčekovi
stál mocný nepřítel, který pomocí tanků se s PJ lehce vypořádal. V tom je velká
výhoda pana Trumpa, že dnes tu není nikdo, kdo by se odhodlal poslat proti
Trumpovi třeba válečné lodě a letectvo, neřkuli balistické rakety. I když strana
poražená neopomene poukazovat, jak velké nebezpečí pro Ameriku i pro celý
svět představuje prezident Ruska. Takový argument nikdo nemůže brát vážně.
Jednak Rusko takové ambice nemá a ani mít nemůže a pak Amerika není
Československo, a sama je nejsilnější odstrašující silou. Určitým rizikovým
faktorem by se mohly stát vnitřní síly pokusem o puč, á-la „protigorbačovská“
akce v r.1991 v Rusku. Proto je velmi pravděpodobné, že pro AJ nemůže platit
stejný osud jako s PJ. V tom je také jeho dalekosáhlejší význam, jeho
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potencionální možnost a schopnost vnímat krizové procesy v různých částech
světa. A z tohoto hlediska prezident Trump nenechává nikoho na pochybách.
Přesvědčila se o tom britská předsedkyně, a ke stejnému závěru, o realistickém
vnímání mezinárodních problémů, postupně dojdou i další evropští i asijští hráči
typu Porošenka, Putina, Erdogana i Asada a dalších.
V tom je také velká naděje, že svět se stane bezpečnějším, že Evropu
přestane ředit cizí neevropská substance, že EU se vrátí ke smysluplné tvůrčí
práci pro nastolení rovných podmínek pro všechny, že lid Ukrajiny začne znovu
žít beze strachu z válečných hrůz, státy blízkého a středního východu začnou
méně bojovat a více jednat a že to vše se stane v nedaleké budoucnosti
požehnáním pro všechny i pro nás. V tom smyslu jsem pro Ameriku, jako pro
spřátelenou zemi, která hájí zájmy své země při respektování zájmů jiných. A
přeji si, aby Ameriku ve světě považovali za přítele, aby přestalo platit staré
Kissingerovo rčení, že „ Amerika nemá trvalé přátele nebo nepřátele, ale má
pouze zájmy“ .

V Praze, únor 2017
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