Český stín
Jedním z důležitých objevů jungovské psychoanalýzy je pojem stínu. Jde nejčastěji o skryté aspekty naší osobnosti, které „já“ vytěsnilo nebo nikdy nerozpoznalo a obsahuje nejrůznější resentimenty, morálně méněcenné motivy a necivilizované pudy, na které člověk rozhodně není pyšný. 
Má-li svůj stín také společnost jako celek, pak ten český obsahuje bezesporu tři traumata: vztah k exilu, vztah k intelektuálům a kultuře a vztah k levici. A jestliže existuje někdo, kdo tento stín české polistopadové společnosti ztělesňuje v těchto aspektech, pak je to Antonín Jaroslav Liehm.
Zůstane navždy neodpustitelnou chybou a ostudou české společnosti, že po Listopadu 1989, nedokázala přijmout a integrovat osobnosti, které po sovětské okupaci odešly do exilu. Étos a patos sametové revoluce vyvolaly dojem, že ona epochální změna je výhradně dílem mravní integrity národa a že se odehrála právě a jedině v ulicích našich měst. Ba co víc česká společnost propadla bludu, že normalizační zkušenost je něčím natolik výjimečným a specifickým, že i cestu k demokratické společnosti mohou vytyčovat jen ti, kteří zde žili. Jaký paradox: demokracii mohou lépe budovat ti, kteří v ní nežili ani minutu, než ti, kteří ji dvacet let poznávali a nebyli lámání každodenní mravní a intelektuální frustrací! Ve své normalizační izolaci, jsme si ani nedokázali představit, že by železná opona mohla být nepropustná jen jedním směrem. Že zatímco my jsme o západě nevěděli mimo oficiální propagandu nic, západ o nás věděl mnohé. A že to věděl mimo jiné i díky činnosti exulantů, kteří se o svou vlast nepřestávali zajímat. Nepřipustili jsme si dokonce ani to, že to rok1968 a normalizace vyvolali především duchovní exodus, a že to tudíž byly právě mimořádné tvůrčí osobnosti, které tehdy opustili republiku. 
Neskonalou chybou polistopadového demokratického režimu pak bylo, že tyto vědce, umělce a intelektuály, kteří se po dvacet let v zahraničí vzdělávali a vstřebávali nejnovější světové trendy ve svých oborech, a kteří v řadě případů byli připraveni zapojit se do transformace společnosti, že jsme tohoto potenciálu nedokázali využít. Jakoby smyslem polistopadové transformace nebylo ani tak přiblížit se západu, který exulanti znali mnohem lépe než my tady, ale pouze saturovat naše normalizační spotřebitelské tužby. V tomto omezeném vidění jsme pak kapitalismus vnímali jako cíl, aniž bychom si uvědomili to, co exulantům bylo pochopitelně zjevné: že jde jen o základní rozdání karet, leč ke smysluplné hře je potřeba především stanovit pravidla. 
Milan Kundera v jednom rozhovoru poznamenal, že kdyby se ho někdo ptal na to, kdo by měl být polistopadovým ministrem zahraničí, bez váhání by řekl, že A. J. Liehm. V jeho pověstném telefonním notýsku byla čísla celé řady významných evropských i amerických státníků, intelektuálů a umělců, s nimiž se znal a přátelil a samo Liehmovo jméno budilo ve světě respekt. Pařížská Sorbona, Univerzita v New Yorku a Pensylvánii, Ženevská univerzita a mnoho dalších míst, kam byl A. J. Lihem zván a kde přednášel. V provinční optice posttotalitní společnosti však jakoby sdílení společného traumatu (ostatně exulanti prožívali trauma nemenší, věda, že se nikdy nebudou moci vrátit a nikdy nesplynou s novou společností) bylo větší hodnotou než výjimečnost a erudice. K naší škodě jsme proto osobnosti jako je A. J. Lihem nedokázali přizvat k tomu, aby nám pomohli se společenskou transformací. K naší hanbě pak budiž přičteno, že jsme neokázali ani náležitě ocenit to, že Lihem pobyt na svobodě nechápal jako možnost se individuálně realizovat, ale jako příležitost pracovat pro svou vlast a (stejně jako exilová vláda za války) dvacet let přesvědčoval svět, že sovětský protektorát není naší dobrovolnou volbou, že česká společnost je stále integrální součástí západní kultury a je třeba podporovat domácí opozici. Liehmovo úvahové a esejistické dílo publikované během 70. a 80. let v exilovém časopisu Listy a u nás zpřístupněné teprve nedávno v knize Názory tak řečeného Dalimila, je v tomto směru ohromující nejen břitkostí myšlení ale také neutuchajícím zájmem o dění v Československu a připomínání kulturních hodnot, které zde vznikly zejména v období 60. let.
Tím se však dostáváme k druhému aspektu českého polistopadového stínu. Vztahu ke kultuře a intelektuálům. Vzhledem k tomu, že jsme do Listopadu 1989 nezažili jiný než totalitní a mravně degenerovaný režim, vnímali jsme liberální demokracii a kapitalismus jako samospasitelné dobro. Kultura a umění, které za normálních podmínek stojí v opozici vůči jakýmkoliv (tedy i demokratickým) mocenským strukturám, (neboť pracují s jednotlivým lidským osudem a nikoliv obecným společenským zájmem), tudíž necítila potřebu se vůči němu vymezovat a naopak jej podporovala. Tím její role ve společnosti nutně slábla a parlamentní demokracie pronikala jako model i do sfér, které fungují na zcela jiných principech. Zabránilo to například tomu, aby společnost přijala fakt, že vedle politické reprezentace jsou důležité také společenské autority, jejichž názory mají váhu a vliv, nikoliv proto, že by byly demokraticky zvoleny, ale protože jsou vybaveny vyjímečným intelektem, talentem a zkušeností, které nezanikají s koncem poslaneckého mandátu, ale udržují kontinuitu společenského vývoje. A co více:  dokáží hodnotit společenské dění a vývoj s ohledem na jinou perspektivu, než je jsou snickersky na regálech, Dallas v televizi a Havel na hradě. Porevoluční léta však nadhled podstatě vylučovala. Sdíleli jsme velký budovatelský étos ne nepodobný tomu z 50. let, který jednotliviny přehlížel a vše podřizoval velkému transformačnímu úsilí. Horizontem pro nás nebyla ani pětiletka, ale čtyřleté volební období a nezávislí intelektuálové byli vnímáni jako lidé bez mandátu a bez odpovědnosti. 
Do této provinční optiky výsostný intelektuál A. J. Liehm nezapadal hned několikrát. Mluvil a psal z pozice vzdělance, pro nějž svět, stejně jako myšlení, nemá hranice. Už od 50. let překládal texty významných spisovatelů a myslitelů a situaci v Československu bez ohledu na železnou oponu vždy vnímal v kontextu světového dění. Po celý svůj život ukazoval, že sama dějinná zkušenost nás nečiní nijak výjimečnými, ale že svou výjimečnost prokážeme teprve tehdy, až své dějinné trauma přetavíme v hodnotu, která bude univerzálně platná. 
Snad nejvýrazněji se tato Liehmova světová perspektiva promítla do fenoménu nazvaný Lettre Internationale. Tento „nadčasopis“ založil ve Francii v roce 1984 a záhy začal být vydáván také v italské, španělské, německé, srbochorvatské a posléze i ruské, maďarské, rumunské, chorvatské a bulharské mutaci. A ovšemže v roce 1990 i v české. Jenže provincionalismus je antiintelektuální a tak právě česká mutace byla také první, která zanikla. Jakobychom se báli být součástí velkého světa, protože jsme podvědomě tušili, že nemáme příliš co nabídnout. A místo toho, abychom se mu snažili vyrovnat, mluvili jsme dále o výjimečnosti své dějinné zkušenosti a odmítali intelektuály a společenské autority, kteří se nás pokoušeli konfrontovat s naší malostí a nedostatečností. A o tom všem A. J. Liehm psal. O špatném českém filmu, o nedostatečné podpoře kultury, o její provinčnosti a o tom, že kdysi byla světová. Že kultura a umění nejsou nadstavbou kapitalismu a volnočasovou aktivitou, ale společenskou silou, která nás spojuje se světem a dává naší národní existenci smysl. Kritizoval v mnoha ohledech polistopadové poměry ale nikoliv proto, že by nás chtěl vrhnout zpět do éry komunismu, ale právě proto, abychom se vymanili z jeho deformovaného myšlení. 
A zde jsme u třetího třetí aspektu našeho polistopadového stínu: vztahu k levici. Listopadový převrat ustavil sice pochopitelnou, ale tím ne méně pokřivenou etickou opozicí: vše před rokem 1989 bylo označeno jako zlo a postaveno proti přítomnosti, která v tomto schématu představovala dobro. Spolu s radikálním odmítnutím komunismu tak česká společnost vytěsnila i nesporná pozitiva, která v minulosti (jakkoliv často v opozici vůči režimu či jeho obcházení) vznikala a představovala nespornou hodnotu. Skutečnost, že umění 90. let nepřineslo nic natolik významného, co by dokázalo obstát v zahraniční konkurenci je nejen vinou vnucené normalizační izolace, ale také dobrovolné izolace vůči vlastní minulosti. Z ideologických důvodů (z potřeby zbavovat se všeho komunistického) jsme po listopadu 1989 odmítli kulturu a umění 60. let jako možnou inspiraci pro soudobé umění a jako tradici na níž je možné navázat. Jakoby se chtělo zapomenout, že 60. léta stvořila filmový a literární zázrak, který v našich dějinách nemá obdoby a co více, že to bylo sice navzdory stalinismu, dogmatismu a totalitarismu, ale přesto za podmínek, které socialistický stát umožňoval a které přitáhly ke kultuře největší mozky tehdejší doby. A že tato kultura byla svým rodem levicová. Když jsem se ptal Ludvíka Vaculíka, z čeho vyrostla tak silná literární generace, odpověděl prostě: „Protože jsme byli komunisté, kteří to mysleli poctivě, a když se to začalo odchylovat, tak jsme jednali čestně.“ Jenže ocenit 60. léta po listopadu znamenalo zmenšit symbolický kapitál, který využívali disidenti stejně jako noví političtí vůdci vzešlí z revoluce a fakticky anulovat normalizaci, která představovala kýženého nepřítele a viníka všech problémů 90. let. Nikoliv tedy společenský a kulturní vzmach 60. let, ale normalizační frustrace, se staly středobodem nového pojetí dějin. A toto hledisko bylo prosazováno tím více, čím bylo zřejmější, že liberální kapitalismus není schopen společnosti nabídnout nejen ideu a étos, které by motivovaly k tvořivosti, ale ani základní materiální podporu kultury a podmínky pro uměleckou tvorbu. V takové společenské atmosféře pak bylo jen málo pochopení pro exulanty, jako byl A. J. Lihem, kteří reprezentovali právě onen kulturní zázrak 60. let (připomeňme jen jeho knihy Rozhovory, Generace, Příběhy Miloše Formana nebo Ostře sledované filmy)  (a neprošli normalizační očistou) a kteří upozorňovali na zodpovědnost státu za kulturu a nutnost podpory umění. A celou svou existencí připomínali, že být levicový neznamená být antidemokratický. Byla to totiž právě zkušenost západního světa, která Liehmovi umožnila dívat se na levicovost ze zcela jiné strany a spolu s tím, co zažil v 60. letech ji vnímat i jako korekci kapitalistického modelu tam, kde evidentně selhával. Jinak řečeno nechápat levicovost jako morální defekt (jak tomu bylo u nás, kde se do jisté míry pochopitelně, ale také ryze účelově, ztotožňovala se stalinismem), ale využívat ji v jejím moderním pojetí ke zlepšení správy věcí veřejných. 
„Stín je morálním problémem“, píše Jung, „který je výzvou pro celou jáskou osobnost, neboť nikdo není s to rozpoznat a uvědomit si stín bez značného vynaložení morální odhodlanosti. Vždyť při tomto uvědomění jde o to uznat temné aspekty osobnosti jako skutečně existující.“ 

Nevím jestli je česká společnost dnes v stavu, kdy je schopná se vyrovnat se svým polistopadovým stínem. Věřím však, že pokud si dnes připomínáme a oceňujeme to, co A. J. Liehm vykonal pro světovost česká kultury v 50. a 60. letech zde, jak ji propagoval ve světě v letech 70. a 80. a jak se dral o to, aby česká kultura neustrnula v provincionalismu v letech 90. a nultých, pak jsme tím možná vrhli trochu světa do tohoto stínu. 
A. J. Lihem, jak ho znám, není člověk ceremoniální, a k tomuto ocenění by možná řekl, že se nemáme ptát, co můžeme udělat pro něj, ale co on může dělat pro českou kulturu. A tak i tuto cenu vnímám spíše sobecky. Jako impuls pro nás, abychom, pane Liehme, byli díky Vám lepší. 
Je mi ctí, že jsem tu mohl být dnes s Vámi.
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