Rising from the Ruins: Rebuilding Europe after World War Two
překlad Eva Zajícová, ASUD
Konference UČÍME (SE) O EVROPSKÉ UNII je součástí bloku konferencí Decisions and Dilemmas 3,
které připravuje v letošním roce Euroclio z fondu Erasmus+ a které se uskuteční ještě na Kypru, v
Bulharsku, Chorvatsku, Finsku, Lotyšsku, Portugalsku a ve Španělsku.

Role
Poznámka – tučné vytištěná slova jsou dle originální verze Euroclio – je zajímavé
pracovat s tučně vytištěnými slovy, které charakterizují dané osoby a státy.
→ Vypravěč 1 (V1) ** - Vy a další vypravěči provádíte každou scénou. Rozumíte historii
EU. Kostým – černý vršek, sukně nebo kalhoty.
→ Vypravěč 2 (V2) ** - Vy a další vypravěči provádíte každou scénou. Rozumíte historii
EU. Kostým – černý vršek, sukně nebo kalhoty.
→ Vypravěč 3 (V3) ** - Vy a další vypravěči provádíte každou scénou. Rozumíte historii
EU. Kostým – černý vršek, sukně nebo kalhoty.
→ Vypravěč (V4) ** - Vy a další vypravěči provádíte každou scénou. Rozumíte historii
EU.
Kostým – černý vršek, sukně nebo kalhoty.
→ Režisér **** - Společně s inspicientem uvádíte postavy, říkáte kdy a kam se mají
pohybovat. Vy řídíte veškeré akce hry. Vaše řádky jsou uváděny závorkami. Viz: Režisér (Vchází Josif Stalin a krví nasáklý SSSR.). Kostým – černý vršek, sukně nebo kalhoty.
→ Inspicient ***** - Společně s režisérem uvádíte postavy, říkáte kdy a kam se mají
pohybovat. Vy řídíte veškeré akce hry. Vaše řádky jsou uváděny závorkami. Viz: Inspicient
- (Uvádí Vypravěče. Ti si stoupnou nalevo od promítací tabule.). Kostým – černý vršek,
sukně nebo kalhoty.
→ Konrad Adenauer** - Západní Německo. Jste právník a politik. Jste primátor Kolína,
když se Hitler dostává k moci. Odmítáte vyvěsit vlajky s ss symbolem svastiky, takže Vás
nacisté vyhodí z práce a zmrazí Vaše bankovní účty. Navíc intrikují, jak Vás zlikvidovat,
zákeřně zavraždit. V roce 1934 jste zavřen, znovu pak se dostáváte do vězení v roce
1944. Máte nakročeno k tomu dostat se do koncentračního tábora, ale táborový lékař
Vám pomůže utéci. Vaše manželka je vyslýchána, téměř dohnána k sebevraždě. Tajně
se skrýváte v době, kdy je Německo bombardováno a obsazováno USA a Británií.
Po válce se vracíte na pozici primátora města Kolín. Zakládáte politickou stranu křesťansko-demokratickou (CDU), aby se propojili němečtí katolíci a protestanti v jedné
straně.
V roce 1949 jste zvolen kancléřem nové Německé federativní republiky
(Západní Německo). Jste obratný a pragmatický. Pod Vaším vedením se z Německa
stává stabilní demokratický stát. Pomáháte smířit Německo se státy, se kterými bojovalo
ve druhé světové válce.
Vypadáte tvrdě a neústupně. Z automobilové nehody máte na tváři jizvy. Máte
hodně energie. Jste silné nátury. Jste inteligentní, charismatický a uznávaný. Umíte
vyjednávat. Jste silně prokatolický. Jste starší než ostatní Otcové zakladatelé EU.
Máte přezdívku “Starouš”’. Vycházíte dobře s Robertem Schumanem, francouzským
ministrem zahraničí. Kostým – špinavý vězeňský oblek (uniforma).
→ Walter Hallstein** - Západní Německo. Jste nejmladší univerzitní profesor v Německu. Když propuká druhá světová válka, přidáváte se k nacistické armádě. Jste
poslán okupovat Francii. V roce 1944 jste zajat a poslán do zajateckého tábora v
Americe. Učíte své spoluzajatce, jaká má kdo práva.
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Po válce se vracíte na univerzitu a přednášíte v Německu a Americe. Věříte, že
nová Německá republika (Západní Německo) by se měla spojit s dalšími evropskými
demokratickými státy a měla by vytvořit spojenou Evropu.
Německý kancléř Konrád Adenauer Vás jmenuje státním tajemníkem pro
zahraniční záležitosti. Jste to Vy, kdo chce, aby se Německo stalo členem NATO a
ESUO (Evropské uhelné a ocelové společenství).
Jste pln energie a nadšení. Dokážete být velmi přesvědčivý. Jste prvním
prezidentem Evropské komise v letech 1958-1967. Jste protestant. Vycházíte dobře
se Jeanem Mennetem, francouzským Otcem Evropské unie. Kostým – vězeň, nebo ve
válečné uniformě.
→ Západní Německo*** - Ztělesňujete podstatu (ducha) poválečného Západního
Německa (také název Federativní republika Německo – FRG). Jste cosi jako “daemon”
- hlas lidu, představený v knize Philipa Pullmana “His dark Materials”. Zastupujete
typického člověka své země – ustrašeného a podezřívavého. Ve Vaší osobě je vyjádřen
strach, podezřívavost a instinktivní nacionalismus, který je značně pociťován a slyšen
na různých místech – v kavárnách, barech, obchodech, autobusech a vlacích. Říkáte
nahlas to, co si politici netroufají říci.
V letech 1933-1945 vám vládl Adolf Hitler a nacisté. Vaše města byla
bombardována, vaši lidé byli zabíjeni, nakonec jsme byli obsazeni USA, Velkou
Británií a svobodnou Francií.
Byli jste rozděleni do 4 sektorů okupovaných Rusy, Brity, Francouzi a Američany
a jejich armádami. Jste traumatizováni z války. Jste rozzlobeni kvůli porážce.
Truchlíte kvůli svým mrtvým. Cítíte vinu za zvěrstva, kterých se dopouštěl Hitler a
jeho lidé. Kostým – rozervané krvavé hadry, na zádech nosíte vinu za všechny nacisty.
→ Nizozemí * - Ztělesňujete podstatu (ducha) poválečného Nizozemska, jste cosi jako
“daemon” - hlas lidu, představený v knize Philipa Pullmana “His dark Materials”.
Zastupujete typického člověka své země – ustrašeného a podezřívavého. Ve Vaší osobě
je vyjádřen strach, podezřívavost a instinktivní nacionalismus, který je značně
pociťován a slyšen na různých místech – v kavárnách, barech, obchodech, autobusech a
vlacích. Říkáš nahlas to, co si politici netroufají říci.
V letech 1940-1945 jste byli obsazeni Adolfem Hitlerem a jeho armádou. Vaše
města byla bombardována, vaši lidé zabíjeni a vaši židovští obyvatelé byli zplynováni
v koncentračních táborech. Vaši lidé byli vystaveni teroru. V roce 1944 vás nacisté odřízli
od dodávek potravy a tu posílali německým vojákům. Vaši lidé umírali hlady.
Nakonec jste byli osvobozeni USA, Velkou Británií, Svobodnou Francií v roce
1945. Stále jste traumatizování válkou a rozzlobení za to, co se stalo ve válce. Měli
jste největší procento mrtvých ve vztahu k počtu obyvatel. Truchlíte za všechny
mrtvé obyvatele. Jste zahořklí z toho, že města, jako např. Rotterdam, Arnhem a
Nijmegen byla velmi tvrdě bombardována. Chtěli byste kus území Německa jako
odplatu (Bakkerův plán uzavření). Nechcete, aby lidé s německým pasem zůstávali
na Vašem území. Deportujete je nazpátek do Německa (Operace Černý tulipán).
Kostým – válku zničené, krvavé hadry.
→ Johan Willem Beyen* - Nizozemsko. Jste bohatý mezinárodní bankéř. Stal jste se
ředitelem Unilever, potom pracujete na Ministerstvu financí Nizozemska. V roce 1940,
když nacisté obsadili Nizozemsko, jste odešel do Londýna. Na konferenci v Brettonu
(WOOD Conference) plánujete nové pováleční finanční struktury pro celou Evropu.

2

Věříte, že ekonomická spolupráce je jedinou cestou k vytvoření zaměstnanosti a
blahobytu a k prevenci války.
Po válce jse se stal nizozemským ministrem zahraničí. Zastupujete Nizozemí v
radě Světové banky a Mezinárodním měnovém fondu (IMF). Pomáháte plánovat
ekonomickou unii mezi Nizozemím, Belgií a Lucemburskem. Odstraňujete ekonomické
bariéry mezi vašimi státy, které se začínají nazývat jako Benelux.
V roce 1948 Amerika nabízí Evropě 17 miliard dolarů jako ekonomickou pomoc.
Tento Marshallův plán pomoci byl nazván podle tajemníka George Marshalla. 16
evropských států se připojilo k Organizaci evropské ekonomické spolupráce (OEEC),
aby koordinovalo rozdělení této pomoci. Státy zde sdruženése staly zakládajícími státy
Evropské unie (EU).
Pocházíte z bohaté rodiny. Jste školený jako právník. Jste kosmopolitní a
zcestovalý. Jste okouzlující a oblíbený. Kostým – oblek z období války, košile a kravata.
→ Sicco Manscholt** - Nizozemí. Jste nizozemský farmář, socialista. Patříte do strany
sociálně demokratických pracujících (SDAP). Když nacistická armáda obsadila
Nizozemí v roce 1940, stal se z vás tichý, vzdorující bojovník. Posílal jste informace
britské vládě. Na své farmě jste ukrýval uprchlíky. Posílal jste jídlo Židům, kteří se
skrývali. Po válce jste se stal ministrem zemědělství, rybolovu a distribuce potravin.
Jste nejmladší ministr, ale máte ten nejtěžší úkol – musíte nakrmit nizozemské
obyvatelstvo strádající hladem.
Svoji práci vykonáváte dobře. Rychle se Vám podaří obnovit zásoby potravin, ale
stále Vás pronásledují vzpomínky na hladomor v Nizozemí. Věříte tomu, že evropští
farmáři by měli spolupracovat, aby zachovali potravinové dodávky. Chcete, aby Evropa
přijala za svou společnou zemědělskou politiku, která by zahnala strašáka hladomoru.
Jste silný fyzicky I psychicky. Jste čestný a poctivý. Jste charismatický.
Snažíte se zajistit prosperitu a blahobyt I pro obyčejné lidi v Evropě a jejích
koloniích. Zasazujete se o to, aby s migranty bylo zacházeno jako s nizozemskými
občany. Pomáháte se zakládáním Muzea Anny Frankové v Amsterodamu. Kostým –
odrbané pracovní oblečení. Rekvizita – pistole.
→ Itálie** - Ztělesňujete podstatu (ducha) poválečné Itálie jste cosi jako “daemon” - hlas
lidu, představený v knize Philipa Pullmana “His dark Materials”. Zastupujete typického
člověka své země – ustrašeného a podezřívavého. Ve Vaší osobě je vyjádřen strach,
podezřívavost a instinktivní nacionalismus, který je značně pociťován a slyšen na
různých místech – v kavárnách, barech, obchodech, autobusech a vlacích. Říkáte nahlas
to, co si politici netroufají říci.
Byli jste pod vedením Benita Mussoliniho a jeho fašistů ve letech 1929-1943.
Mussolini byl blízký spojenec Hitlera a jeho nacistů. Na vašem území bojovaly armády
Američanů, Britů I Němců. Vaše města byla bombardována, vaši lidé zabíjeni.
Nakonec jstee byli obsazeni vojsky Spojenců.
Jste stále traumatizováni válkou. Kvůli prohře jste ponižováni. Stále jste v
šoku z hrozného bombardování vašich měst – Janov, Neapol. Více než 291 000
vojáků a více než 153 000 civilistů zemřelo nebo je pohřešováno. Stále truchlíte po
svých mrtvých. Po válce musíte platit válečné reparace státům, se kterými jste
válčili – Jugoslávie, SSSR, Řecko, Albánie a Etiopie. Neschvalujete a nesnášíte to.
Kostým – krví nasáklé hadry, po kapsách nosíte viny za mussolinovský fašistický režim.
→ Francie*** - Ztělesňujete podstatu (ducha) poválečné Francie ,jste cosi jako “daemon”
- hlas lidu, představený v knize Philipa Pullmana “His dark Materials”. Zastupujete
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typického člověka své země – ustrašeného a podezřívavého. Ve Vaší osobě je vyjádřen
strach, podezřívavost a instinktivní nacionalismus, který je značně pociťován a slyšen
na různých místech – v kavárnách, barech, obchodech, autobusech a vlacích. Říkáte
nahlas to, co si politici netroufají říci.
Jste obsazeni při útoku “bleskové války”. Pět let jste okupováni nacisty, 80
procent vašeho jídla je odebíráno pro německou armádu. Lidé ve městech trpí hladem. 2
miliony francouzských vojáků jsou poslány na nucené práce. Vaši Židé jsou odvlečeni
do koncentračních táborů a tam zplynováni. Někteří z vašich lidí (hl. komunisté), jsou v
odboji, informují britskou a americkou vládu, pomáhají spojeneckým výsadkářům a
zvědům, provádějí sabotáže. Vaše města jsou bombardována, hlavně při invazi
Spojenců v roce 1944. Hned po Německu máte na svém území nejvíce bomb. Výsledkem
války je i 600 000 mrtvých Francouzů. Nakonec jste osvobozeni USA, Velkou Británií a
Svobodnou Francií v roce 1944.
Máte smíšené pocity kvůli vašemu vedení války. Pýchu střídá stud. Stydíte se
za deportaci a vraždění Židů, komunistů a těch, kteří se postavili nacistům.
Truchlíte po svých mrtvých. Jste nazlobeni na Maršála Pétaina, který jako německá
loutka vládl ve Vichy na jihu Francie. Na konci války jste jej odsoudili za velezradu. Vůči
Německu cítíte vztek. Chcete odplatu. Potřebujete jistotu, že Němci již nikdy na vás
nezaútočí. Jste nedůvěřivý a podezřívavý vůči Stalinovi. Bojíte se, že SSSR se
pokouší získat kontrolu nad Evropou. Kostým – roztrhané, krví nasáklé hadry. Rekvizita
– pistole.
→ Alcide de Gasperi* - Itálie. Jste syn policisty, z italské rodiny. První část života jste
prožil v Rakousku-Uhersku. Území, kde žijete, bylo vráceno Itálii po první světové válce.
Vy se vracíte do Rakouska studovat na univerzitě. Jste chudý. Jíte jen polévky, nemáte
žádné teplé oblečení. V katolických kostelech a víře se cítíte dobře.
Stáváte se novinářem v katolických novinách, potom I politikem. Zakládáte
Italskou lidovou stranu (the Italian People’s Party). Jste proti Mussolinimu a fašistům.
Mussolini zakáže Vaši stranu a Vás pošle do vězení. Odtud Vás dostává papež, který Vás
na dalších 14 let zaměstná ve Vatikánu.
Tajně zakládáte Křesťanskou demokratickou stranu a po válce jste zvolen
ministerským předsedou Itálie. Tuto funkci zastáváte v letech 1945 – 1953. Žijete podle
své katolické víry. Vaše dcera je jeptiška. O bohatství nestojíte. Věříte ve smír. Věříte
v demokracii a mezinárodní spolupráci. Myslíte si, že Itáli by měla vytvořit těsnější
vztahy s ostatními evropskými státy. Povzbuzujete státy, že by měly raději hledat
smíření a hledět na výsledky než se utápět v žalu. Pomáháte usmířit z pozice Itálie
dřívější nepřátele Francii a Západní Německo. Kostým – obnošený oblek s košilí a
vázankou.
→ Altiero Spinelli* - Itálie. Jste mladý muž z Říma. V 17 letech jste se přidal ke
komunistům, abyste bojoval proti Musiliniho fašistům. 16 let strávíte ve vězení .
Mussolini Vám nabídne milost, jestliže zapřete svá politická přesvědčení. Odmítáte.
Ve vězení čtete a sebevzděláváte se díky dalším politickým vězňům. Jste sice
komunista, ale současně nezávislý myslitel – kritizujete Stalina za to, co udělal se svými
špičkovými vůdci v SSSR. Tím se dostáváte do problematického vztahu s Italskou
komunistickou stranou. Ve vězení sepisujete tajný manifest, ve kterém se říká, že
Evropa by se měla stát federací různých států, které budou mít k sobě tak blízko, že by
válka byla nemyslitelná. Svůj manifest sepisujete na cigaretových papírcích, které Vaše
žena Uršula pašuje ven z vězení. Předává je italskému odboji.
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Po válce zakládáte v Itálii Hnutí za federaci. Jste zakladatelem Institutu pro
zahraniční věci. Jste poradce ministerského předsedy Alcide de Gasperiho. Jste
inteligentní a odvážný. Stojíte si za tím, v co věříte. Jste komunista, ale nebojíte se
kritizovat Stalina. Kostým – vězeňská uniforma.
→ Robert Schuman*** - Francie. Jste pravý Evropan – matka z Lucemburska, Váš otec
se narodil v Alsasku, což bylo součástí Francie do roku 1871, než bylo anektováno
Německem. Alsasko se vrátilo k Francii po první světové válce. Zřejmě proto hovoříte
francouzsky s německým přízvukem. Máte rád obě země a jejich lid.
Studujete práva, ekonomii, politickou filosofii, teologii a statistiku na
univerzitě. Stáváte se politikem za Křesťansko-demokratickou stranu. Ve francouzské
vládě zastáváte pozici ministra – juniora.
Když nacisté obsadili Francii, přidal jste se k francouzskému odboji. Jste
vězněn a vyslýchán. Přítel Vás varuje, že Vás Němci plánují poslat do koncentračního
tábora Dachau. Utíkáte a skrýváte se další tři roky na území Francie. Po válce se
stáváte francouzským ministrem financí, zahraničních věcí a ministerským
předsedou. Schumanova deklarace z 9. května 1950 Vás proslavila. Předkládáte návrh
na společnou produkci uhlí a oceli, v případě války klíčového průmyslu. 9. květen je
nyní nazýván jako Den Evropy. Jste prvním prezidentem Evropského parlamentu
(1958-60). Jste hluboce věřící římsko-katolického vyznání. Nikdy se neoženíte. Žijete
v celibátu. Jste tichý a ostýchavý, plachý. Nerad hovoříte na veřejnosti. Věříte, že
vytváření trvalého míru v Evropě je Vaším osudem. Kostým – pánský oblek z doby
války.
→ Jean Monnet*** - Francie. Jste mladý muž z Cognac. V 16 letech opouštíte školu,
abyste pracoval pro svého otce. Bydlíte v Londýně, cestujete za obchodem do
Skandinávie, Ruska, Egypta, Kanady a USA. Znáte se s nejbohatšími lidmi na světě –
Rockefellerovi z USA, rodinu Bosch z Německa a Wallenbergovi ze Švédska.
V době první světové války jste pověřen francouzskou a britskou vládou
koordinovat potravinové válečné dodávky. Po válce se z Vás rychle stává zmocněnec
generálního zástupce u Společnosti národů. Jste tak obratný v mezinárodním
finančnictví, že Vás vlády Rumunska, Polska i Číny žádají o rady v obchodní oblasti.
V době druhé světové války Vás britská vláda posílá jako vyslance do USA. Vy
přesvědčíte prezidenta Roosevelta, aby ve válce podpořil Británii. Amerika posílá
zdarma letadla, zbraně a střelivo. S prezidentem Rooseveltem vycházíte dobře. Vyprávíte
mu, že spojená Evropa je jediná cesta ke garantovanému míru a prosperitě. Po návratu z
USA se přidáte k francouzské exilové vládě v Tangiers.
Po druhé světové válce přebíráte vedení v modernizaci francouzské ekononiky.
V květnu 1950 společně s Robertem Schumanem (francouzským ministrem zahraničních
věcí) přednášíte “Schumanovu deklaraci”. Navrhujete společnou kontrolu produkce
uhlí a oceli, v případě války klíčového průmyslu. Jste optimista. Jste šaramatní a
přesvědčivý.
Jste velmi energický, jste ve stálém shonu. Jste prvním prezidentem nejvyššího
úřadu pro Evropské a uhelné společenství. Přezdívá se Vám Otec Evropy. Kostým –
oblek obchodníka z doby války, košile a kravata.
→ Joseph Bech* - Lucembursko. Studujete práva ve Švýcarsku a Francii. Zajímáte se
o politiku. Přidáváte se ke konzervativní Křesťanské straně a jste zvolen do
lucemburské sněmovny.
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V době první světové války je Lucembursko okupováno 4 roky Německem. Jste
šokován, jak bezmocné v té době Lucembursko bylo. Po válce Lucembursko společně s
Belgií tvoří ekonomickou unii. V roce 1926 se stáváte ministerským předsedou a
ministrem zahraničních věcí. O tři roky později způsobí Černý pátek na Wall street
ekonomický kolaps také v Evropě.
V 1940 nacisté obsazují Lucembursko, Vy, Vaše vláda společně s velkovévodkyní
Charlotte prcháte do Anglie, kde formujete exilovou vládu. Společně s exilovými vládami
Belgie, Nizozemí a Lucemburska si odhlasujete celní unii zvanou Benelux, jež umožní
svobodný pohyb zboží bez hranic.
Domníváte se, že jedině mezinárodní spolupráce je způsob, jak do budoucna
Lucembursko ochránit. Přidáváte se k ESUO (Evropské společenství pro uhlí a ocel).
Jste potěšen tím, že hlavní úřady tohoto společenství jsou budovány v
Lucembursku. Kostým – oblek z období války, košile, vázanka a klobouk homburg.1
→ Paul Henri Spaak** - Belgie. Vaše matka, strýc a děd jsou politici, ale Váš otec je
básník a spisovatel divadelních her. Je Vám 15, když vypuká první světová válka.
Když se Němci dostávají do Belgie, chcete se přidat k belgické armádě, ale jste zajat a
vězněn v německém válečném táboře.
Po válce studujete práva. Proslaví Vás obhajoba italského studenta, který se
pokusil zavraždit korunního prince Umberta v době státní návštěvy Belgie. Jste
socialista a člen Belgian Labour Party. V roce 1938 se stáváte ministerským předsedou
Belgie. Když nacisté obsazují Belgii v roce 1940 prcháte schován pod podlahou
nákladního auta. V exilu pracujete pro belgickou vládu v Londýně jako ministr
zahraničních věcí. Exilové vlády Lucemburska, Belgie a Nizozemí zakládají celní unii
zvanou Smlouva o Beneluxu, která umožní volné obchodování bez hranic. Po válce se
nadšeně angažujete v otázce mezinárodní spolupráce. Jste hlavní postavou při
zpracování Římské smlouvy. Jste prezidentem Konzultativního výboru Rady Evropy,
máte na starosti společný výbor ESUO. Jste skvělý řečník přinášející inspiraci.
Dokážete své posluchače zaujmout. Ovládáte umění přesvědčit lidi. Ve Spojených
státech jste velmi respektován. Jste hlavou prvního setkání Společnosti národů v
roce 1946. Jste tajemníkem NATO 1957-1960. Excelentně hrajete tenis. V roce 1922
jste reprezentoval Belgii v Davis cupu týmu. Kostým – vkusný oblek obchodníka z doby
války, košile a kravata.
→ Lucembursko* - Ztělesňujete podstatu (ducha) poválečného Lucemburska, jste cosi
jako “daemon” - hlas lidu, představený v knize Philipa Pullmana “His dark Materials”.
Zastupujete typického člověka své země – ustrašeného a podezřívavého. Ve Vaší osobě
je vyjádřen strach, podezřívavost a instinktivní nacionalismus, který je značně
pociťován a slyšen na různých místech – v kavárnách, barech, obchodech, autobusech a
vlacích. Říkáte nahlas to, co si politici netroufají říci.
V letech 1940-45 jste obsazeni Hitlerem a nacisty. 10 000 vašich lidí uprchlo a
vaše vláda přesídlila do exilu do Londýna. Nad svou zemí jste ztratili kontrolu,
Lucembursko je řízeno nacisty. Vašim lidem je zakázáno hovořit francouzsky. Vaši
mladí muži jsou zavlečeni do německé armády. 3000 jich umírá. Vaši Židé jsou
likvidováni v době holocaustu. Válku přežilo pouze 36 Židů… Někteří z vás jsou v
odboji. Někteří schovávají Židy, někteří posílají informace Spojencům, někteří bojují při
osvobozování Lucemburska. Nakonec jste osvobozeni vojsky USA, Velké Británie,
Svobodné Francie v roce 1944. Stále jste rozzloben na to, co se stalo v době války.
Změnil se váš vztah k tomu, být neutrální. To vás neochránilo. Rozhodujete se, že
musíte být součástí spojené Evropy. Kostým – chudobné oblečení.
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→ Velká Británie** - Ztělesňujete podstatu (ducha) poválečné Británie ,jste cosi jako
“daemon” - hlas lidu, představený v knize Philipa Pullmana “His dark Materials”.
Zastupujete typického člověka své země – ustrašeného a podezřívavého. Ve Vaší osobě
je vyjádřen strach, podezřívavost a instinktivní nacionalismus, který je značně
pociťován a slyšen na různých místech – v kavárnách, barech, obchodech, autobusech a
vlacích. Říkáte nahlas to, co si politici netroufají říci.
5 let jste bojovali s Adolfem Hitlerem a nacisty. Vaše ženy a manželky pracovaly
v továrnách, Vaši muži šli bojovat. 384 000 z nich padlo. Vaše města byla
bombardována – Londýn, Hull, Liverpool, Manchester a Coventry byly poničeny útoky
v letech 1940-41. Zabito bylo více než 67 000 civilních obyvatel. Daleko více dalších bylo
zraněno.
Za pomoci spojenců jste porazili německé nacisty a osvobodili Evropu v roce 1945. Jste
vyčerpáni pěti lety války. Jste roztrpčeni válkou a utrpením, které jste museli snášet
Chcete odplatu – jste rádi, že se koná soudní tribunál s válečnými zločinci.
Současně ale jste nedůvěřiví ke Stalinovi. Je vám líto, když vidíte, jak se SSSR snaží
získat kontrolu nad Evropou. Vaše země je na pokraji úpadku. Už nejste hnací síla
celého světa. Kostým – válkou zničené, zakrvácené oblečení.
→ Belgie** - Ztělesňujete podstatu (ducha) poválečné Belgie, jste cosi jako “daemon” hlas lidu, představený v knize Philipa Pullmana “His dark Materials”. Zastupujete
typického člověka své země – ustrašeného a podezřívavého. Ve Vaší osobě je vyjádřen
strach, podezřívavost a instinktivní nacionalismus, který je značně pociťován a slyšen
na různých místech – v kavárnách, barech, obchodech, autobusech a vlacích. Říkáte
nahlas to, co si politici netroufají říci.
Jste obsazeni nacisty při útoku Bleskové války v roce 1940. 5 let jste okupováni.
Vaši vojáci se stali válečnými zajatci, Vaši civilisté musí do Německa na nucené práce.
Vaši židovští obyvatelé jsou deportováni do koncentračních táborům posíláni do plynu.
Někteří vaši lidé (často komunisté) pracují v odboji, posílají zprávy britské a americké
vládě, pomáhají spojeneckým výsadkářům a zvědům, provádějí sabotáže. Vaše města
jsou bombardována, hlavně při invazi Spojenců v roce 1944. V důsledku války zahynulo
88 000 Vašich lidí. Nakonec jste osvobozeni armádami USA, Velké Británie a Svobodné
Francie v roce 1945. Jste rozhořčení z toho, co se stalo při válce. Chcete náhrady za
válečné ztráty a utrpení. Truchlíte nad ztrátami svých lidí. Změnili jste názor na svou
vlastní neutralitu. Ta vás neochránila. Rozhodujete se, že musíte být součástí
spojené Evropy. Kostým – otrhané oblečení z doby války.
→ Winston Churchill** - Velká Británie. Jste synem anglického lorda a movité
Američanky. Ve svých 21 letech se přidáváte k armádě a bojujete v Indii, Sudánu a jižní
Africe. Jste muž činu. Úmyslně se necháváte posílat do nebezpečných oblastí války.
Stáváte se politikem. Věříte ve volný obchod. V době první světové války máte na
starosti I britské loďstvo. Jste zodpovědný za nevydařenou bitvu u Gollipoli. Odcházíte
z vládní funkce na západní frontu. V roce 1917 se vracíte do Británie, kde jste jmenován
ministrem pro výrobu válečného materiálu.
V době druhé světové války se stáváte ministerským předsedou. Dobře
vycházíte s prezidenty Rooseveltem a Trumanem. Nevěříte Stalinovi, myslíte si, že chce
převzít vládu nad Evropou. Jako vůdčí osobnost inspirujete. V době války
pozvedáváte morálku. Věříte, že pouze spojená Evropa může zaručit trvalý mír a
prosperitu. Jste jedním z prvních, kteří požadují vytvoření “Spojených států
evropských”. Kostým – sako, kalhoty, kravata, košile. Rekvizita – doutník.
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→ General George Marshall*** - USA. Jste pětihvězdičkový generál armády
Spojených států. Bojoval jste v první světové válce a jste náčelník generálního štábu
pozemní armády v době druhé světové války. Účastnil jste se Teheránské konference
v roce 1943 a Jaltské i Postupimské konference v roce 1945, kde jste se setkal s
Josifem Stalinem. Nevěříte mu. Myslíte si, že chce převzít kontrolu nad Evropou tu
přeměnit v komunistický světadíl.
Na konci světové války jsou životní podmínky v Evropě tak špatné, že i prezident
Truman se obává nástupu komunistů. Proto v červnu 1947 nabízí ekonomockou
pomoc ve výši 17 miliard těm evropským státům, které si přejí odstranit obchodní
překážky a modernizaci průmyslu. Státy, které přijaly Marshallův plán pomoci), musely
zůstat demokratické. Jste pověřen organizací této akce, která je nazvána Marshallův
plán. Stalin zakazuje všem komunistickým státům tuto pomoc využít. Doufáte, že
Marshallův plán pomoci pomůže Evropě znovu k prosperitě. Věříte, že pouze
ekonomicky silná a stabilní Evropa se může ochránit před komunismem. Získal jste
Nobelovu cenu míru v roce 1953. Kostým – uniforma generála armády USA.
Rekvizita – dolarová bankovka, účet.
→ Josef Stalin*** - SSSR. Jste synem ševce a hospodyně. Přidal jste se k bolševické
revoluci, protože jste chtěl vyhnat cara z Ruska. Vedl jste stávky, loupil v bankách,
unášel a vraždil lidi. Jste poslán do vězeňského tábora na Sibiři. Stále plánujete útěk.
V roce 1917 se bolševici zmocňují Ruska. Když umírá vůdce revoluce Lenin, eliminujete
možné konkurenty a stanete v čele Sovětského svazu (SSSR – nový název pro bývalé
Rusko). Jste diktátor. Vládnete díky teroru.
V roce 1941 je SSSR napaden vojsky nacistů v bleskové válce. Připojujete se ke
Spojencům – Velké Británii a USA. Tisíce hektarů půdy v SSSR je zpustošeno.
Leningrad, Moskva a Stalingrad jsou obléhány. Rudá armáda vrací údery a hrdinsky
vyhání nacisty ze SSSR, Polska, Východního Německa, většiny Československa,
Rumunska a Bulharska. Přebíráte kontrolu nad těmito státy, protože ony jsou
nárazníkové státy, které mají ochránit SSSR před invazí. Nevěříte svým starým
spojencům - Velké Británii a USA, kteří se s vámi nepodělili o tajemství výroby atomové
zbraně. Myslíte si, že mají v plánu vás zničit, jen co skončí válka proti nacistickému
Německu. Sovětský svaz utrpěl nepředstavitelné ztráty – 20 milionů lidí v době války
bylo zabito, zemřelo hlady, bylo nacisty vyhlazeno. Chcete pomstu, odplatu a
náhradu. Východní Německo jste začali připravovat o jeho průmysl, zemědělství a
přírodní zdroje, abyste tím pomohli znovuvybudovat Svaz sovětských
socialistických republik. Jste nelítostný, bezcitný člověk, který zastrašuje. Jste
schopný vyjednavač. Kostým – oblek vojenského stylu. Rekvizity – malý medvídek, který
má reprezentovat Berlín, figurka velkého medvěda reprezentující Československo.
→ SSSR** - Ztělesňujete podstatu (ducha) poválečného SSSR, jste cosi jako “daemon” hlas lidu, představený v knize Philipa Pullmana “His dark Materials”. Zastupujete
typického člověka své země – ustrašeného a podezřívavého. Ve Vaší osobě je vyjádřen
strach, podezřívavost a instinktivní nacionalismus, který je značně pociťován a slyšen
na různých místech – v kavárnách, barech, obchodech, autobusech a vlacích. Říkáte
nahlas to, co si politici netroufají říci.
Byli jste napadeni nacisty v bleskové válce v roce 1941. Tisíce hektarů půdy byly
zpustošeny. Vaše města – Leningrad, Moskva, Stalingrad byla v blokádě. Více než 20
milionů Vašich lidí zemřelo – hlady a vysílením, v bojích, nebo bylo nacisty
zlikvidováno. Jste pyšní na svého vůdce Stalina, který přivedl SSSR k vítězství. Věříte,
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že on je tím jediným, který vás v budoucnu může ochránit, protože je na to dost silný.
Nevěříte svým spojencům z minula – Velké Británii a USA. Nepodělili se s Vámi o
tajemství atomové bomby. Myslíte si, že plánují Vás zničit, jen co skončí válka s
Německem. Jste vyčerpáni a tramatizováni pěti lety války. Stále jste šokován smrtí a
destrukcí, kterou jste trpěli. Truchlíte za ztráty svých obyvatel. Chcete pomstu a
odplatu nacistům, chcete anektovat jejich půdu a využívat jejich průmysl a přírodní
bohatství. Jste pyšní na svá vítězství, ale obáváte se o svoji bezpečnost. Domníváte
se, že Vaši spojenci, Velká Británie a USA intrikují proti Vám. Kostým – vojenská,
rozervaná a krví potřísněná uniforma. Rekvizita – velká hračka medvěda reprezentující
Československo.
→ USA** - Ztělesňujete podstatu (ducha) poválečných Spojených států. Jste cosi jako
“daemon” - hlas lidu, představený v knize Philipa Pullmana “His dark Materials”.
Zastupujete typického člověka své země – ustrašeného a podezřívavého. Ve Vaší osobě
je vyjádřen strach, podezřívavost a instinktivní nacionalismus, který je značně
pociťován a slyšen na různých místech – v kavárnách, barech, obchodech, autobusech a
vlacích. Říkáte nahlas to, co si politici netroufají říci.
Po první světové válce jste se izolovali od Evropy. Nechcete být zataženi do další
války, ale po útoku na Pearl Harbour v roce 1941 nemáte jinou volbu, než jít znovu
bojovat. Druhá světová válka vás stojí 296 miliard dolarů a 420 000 mrtvých.
Zjišťujete, že se už nikdy nemůžete izolovat od Evropy. Jste jediným státem, který
je dost silný na to, aby se postavil komunismu ze SSSR. Myslíte si, že Stalin se chystá
ovládnout Evropu pod vlajkou komunismu. Jste pyšní na svého prezidenta Trumana,
který se postavil Stalinovi a komunismu, ale nechcete utratit dalších 317 miliard dolarů
na ekonomickou pomoc evropským zemím, aby se zabránilo komunistickým převratům.
Cítíte se celkem dobře, přes pět válečných let. Jste hrdí, protože jste zvítězili. Cítíte
se silní, právě jste nechali vybuchnout první atomovou bombu na světě. Jste jediná
země, která ovládá tuto technologii. Truchlíte pro ztráty svých lidí. Chcete potrestat
nacistické vůdce, na druhou stranu jste rozhodnuti pomoci Německu, aby se
postavilo na své vlastní nohy. Obáváte se, že slabé Německo by mohlo přijmout
komunismus. Kostým – zaprášená vojenská uniforma.
→ Palmiro Togliatti – Itálie. Pocházíte ze středostavovské janovské rodiny. Pracujete
jako školitel a novinář. V první světové válce jste byl zraněn a jako válečný invalida jste
byl poslán domů. Po válce zakládáte Komunistickou stranu Itálie. Stáváte se jejím
předsedou poté, co je Antonio Gramsci Mussolinim uvězněn. Jste jedním z mála italských
komunistů, který unikl vězení poté, co fašistický režim zakázal Vaši stranu v roce 1926. Vy
jste uprchl do SSSR.
Organizujete tajná komunistická setkání ve Francii a Německu. V roce 1939 jste
ve Francii zatčen, po propuštění se vracíte do Sovětského svazu, kde zůstáváte po celou
druhou světovou válku. Odtud vysíláte odbojové informace a zprávy italským lidem.
V SSSR na vlastní oči všechny hrůzy, které způsobuje útočící nacistická armáda.
V roce 1944 se vracíte do Itálie a formujete vládu národní jednoty. Pracujete
jako náměstek ministerského předsedy Alcida de Gasperiho, potom jako ministr
spravedlnosti. Zavazujete se k demokracii, proto posunujete Italskou komunistickou
stranu více napravo. Přesto Vás USA stále vidí jako nepřítele, který vede Studenou
válku. V roce 1948 přežijete vražedný útok. Ač třikrát postřelen, přežíváte. Pod Vaším
vedením se Komunistická strana stává druhou největší politickou stranou Itálie a největší
nevládnoucí komunistickou stranou v Evropě. Rozvíjíte myšlenku polycentrismu – jednotu i
v rozdílnostech s komunistickými stranami ve všech státech (Komunismus s lidskou tváří?
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- pozn. EZ). Jste obviněn ze stalinismu, protože nechcete, aby Itálie přijala
Marshallovu pomoc. Kostým - obnošené oblečení z doby války.
→ Power Point Operator - nemluvící role. Dostanete nahrávky s programem, ve kterou
chvíli pouštět který slide. Při každé změně scény doplňujete změnou obrazu. Vaše
instruktáž je schovaná v závorkách. např. (Změna - Slide 3)
Poznámky PM: 1 = klobouk homburg je nejvíce formální klobouk. Nosili ho například
politik Winston Churchill, nebo literární detektiv Hercule Poirot. Více viz
http://blog.sekora.cz/?p=5411.
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