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Úvod

Milí čtenáři, 

Tento sborník je rozdělen do dvou částí tak, jak se nám rozdělily tematické okruhy Školy al-
ternativ v tomto období. První téma tvoří rodící se klimatické hnutí. Jeho potenciál co do šíře 
otázek i hloubky problémů, na které se snaží hledat odpovědi, je obrovský. Jsem proto velice 
rád, že svým obsáhlým textem přispěl do sborníku Josef Patočka, jeden z předních aktivistů 
hnutí Limity jsme my. Ve svém textu představuje hlavní body programu tohoto hnutí a záro-
veň s tím i význam širších klimatických a sociálních otázek. Klimatická a sociální spravedlnost 
totiž musí jít ruku v ruce, jinak není možné ani jedno. 

Že se v případě klimatu jedná o problém opravdu zásadní, dokládá text předního ekosociali-
stického autora Johna Bellamy Fostera, který poukazuje na nové geologické období, na tzv. 
antropocén, tedy dobu, kdy činnost člověka začala přímo ovlivňovat život na celé planetě. 

Druhým výrazným tématem je analýza současné krajní pravice a fenoménu islámofobie. 
Obojího jsme byli, a stále jsme, svědky zejména s velkou humanitární katastrofou v podobě 
uprchlické krize vrcholící v roce 2015. První dva texty tohoto oddílu se zaměřují na samot-
nou krajní pravici. Richard Saull ve své analýze mapuje různé politické nástroje a trajektorie 
krajně pravicových stran v Evropě. Snaží se poukázat, že ačkoli je většina z nich rétorickými 
odpůrci neoliberalismu a globalizace, nenabízejí vůči tomuto ekonomickému paradigmatu 
nic jiného než mýtus „starých, dobrých časů“ – tedy klasický nástroj, který používala krajně 
pravicová hnutí už před II. světovou válkou. 

Na strukturálnější otázky vztahu státu, kapitálu, globalizace a krajní pravice se ve svém člán-
ku zaměřil Neil Davidson. Jeho základní otázkou je to, zda představují krajně pravicová hnu-
tí nějaký problém pro kapitalismus, zda jejich „revolučnost“ je skutečně antikapitalistická, 
nebo zda platí klasická marxistická analýza, podle které je krajní pravice jen odpovědí kapi-
talismu na krizi a nebezpečí socialistické revoluce.

Druhé dva texty v tomto oddílu se zabývají již zmíněným fenoménem islámofobie. Socioeko-
nomickou analýzu nástupu politického islámu a jeho role, jakožto ideologie převládající dnes 
na Blízkém východě, nabízí britský socialista Chris Harman. Co islámofobie znamená v brit-
ské politice a jak je účelově používána pro ospravedlňování vojenských intervencí i domácí 
represe ukazuje publicistka Talat Ahmed.

Doufám, že vás připravené texty osloví a podnítí v dalším přemýšlení o světě kolem nás.

Jan Májíček
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Vzhůru do dolů!
Od globálního hnutí za klimatickou 
spravedlnost ke konci uhlobaronů 
v Čechách
Josef Patočka, Limity jsme my

Sobota 24. června 2017. Krátce po poledni proniklo do prostoru hnědouhelného dolu Bílina 
na sto padesát lidí – účastníků a účastnic nedalekého „Klimatického kempu proti fosilním 
palivům“, organizovaného hnutím Limity jsme my. Přiměli společnost Severočeské doly k za-
stavení těžby, svižným tempem sešli až na dno jámy, obstoupili těžební stroje a poklidně 
vyčkali příjezdu policie. Ve stejné době na druhém konci střední Evropy – v amsterodamském 
přístavu – více než tři stovky lidí z hnutí Code Rood obsadily tamní uhelné překladiště a na 
celý den tak zastavily proudění paliva z nákladních lodí do nizozemských uhelných elekt-
ráren. Německo, Británie, Nizozemsko, Česká republika: ikonický obraz zástupů v anony-
mitě jednobarevných kombinéz, na pozadí mimozemských barev uhelné pustiny, se zdá být 
nakažlivý. Proč ale stále větší množství lidí napříč Evropou riskuje zatčení a staví se vlastním 
tělem do cesty těžbě, přepravě a spalování paliva, které bylo po necelých dvě stě let krví 
v tepnách průmyslové civilizace? Globální hnutí za spravedlivé řešení klimatické krize přistu-
puje k občanské neposlušnosti stále častěji. Porušování platných zákonů ve jménu vlastního 
svědomí si ale víc než co jiného žádá opodstatnění. V průběhu jara jsme díky spolupráci se 
Školou alternativ pořádali přednášky v patnácti českých, slovenských a německých městech, 
abychom se o takové vysvětlení pokusili. Tento příspěvek, který se na nich zakládá, si klade za 
úkol objasnit vlastnosti globální politicko-ekologické dynamiky, jež činí občanskou neposluš-
nost nejen legitimní, ale přímo nezbytnou součástí úspěšné strategie zastavení v katastrofu 
přerůstající klimatické krize a prosazení férového přechodu k bezuhlíkové společnosti, která 
zachová dostatečný prostor pro lidskou svobodu a důstojnost.  

Změny klimatu jako otázka spravedlnosti

Je prokázáno nade vši pochybnost, že naše planeta se rychle otepluje a hlavní příčinou toho-
to jevu je lidská činnost.1 Spalováním fosilních paliv náš průmysl zvyšuje koncentraci oxidu  
uhličitého v atmosféře (od průmyslové revoluce o víc než čtyřicet procent). Uhlík, který příroda  

1   Cook, J. et. al. 2016. „Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming.“ En-
vironmental Research Letters 11 (4). Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/4/048002/pdf
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po miliony let ukládala v zemských hlubinách a který jsme v průběhu několika staletí vytěžili 
a spálili, teď v zemské atmosféře působí pěknou paseku: zachycuje nadbytečnou energii tem-
pem, které každou vteřinu zhruba odpovídá čtyřem termonukleárním explozím hirošimského 
rozsahu. Tento přísun energie ústí v oteplování – dosud se nám oproti předindustriálnímu 
průměru podařilo Zemi ohřát o něco přes jeden stupeň celsia. Rok 2016 byl nejteplejším v dě-
jinách měření – a třetím takovým v řadě. Více energie v atmosféře znamená především extrém-
nější počasí – intenzivnější sucha i povodně, přívalové deště, bouře. Tropické nemoci se šíří do 
nových oblastí. Změny klimatu se staly každodenní realitou a existenční hrozbou pro miliony 
lidí po celém světě. 2 To ale není to nejhorší – pokud bychom dnes přestali skleníkové plyny do 
atmosféry přidávat, biosféra nadbytečný uhlík vstřebá a teplota v horizontu několika staletí 
klesne. Pokud ale včas nepřestaneme, hrozí v konečném důsledku katastrofální zhroucení ce-
lého systému. Oteplování totiž vede ke vzniku zpětných vazeb (například tání permafrostu, 
z nějž se uvolňuje metan), které jeho účinky násobí. Pokud by zpětné vazby převážily – a kde 
leží „bezpečná“ hranice, si nejsme jisti – oteplování se zcela vymkne naší kontrole. 

Změny klimatu ale nejsou jen „environmentální“ problém. Prohlubují chudobu, hlad či so-
ciální vyloučení milionů konkrétních lidí. Rovněž se stávají jedním z hlavních hybatelů mi-
grace. Celé oblasti se mohou v budoucnu stát neobyvatelnými a miliony lidí si pak budou 
hledat živobytí jinde. V neposlední řadě je třeba si uvědomit, jak vážným ohrožením je tato 
nespravedlnost pro mír ve světě. Ministerstvo obrany Spojených států o ní právem hovoří 
jako o „multiplikátoru hrozeb“ – zhoršováním sociálních podmínek milionů lidí mohou změny 
klimatu přispět k nárůstu napětí ve společnosti a vzniku ozbrojených konfliktů. Palčivě pří-
tomný je příklad Sýrie, kde právě dlouhodobé sucho pomohlo zavinit jednu z nejstrašlivějších 
občanských válek nedávných dějin a následnou migrační vlnu vedoucí k vzestupu neofašistic-
ké krajní pravice v Evropě.3 

Změny klimatu jsou také velkou sociální nespravedlností. Nejvážněji dopadají na ty, kteří 
nejméně přispěli k jejich zavinění, a kopírují a prohlubují nerovné rozložení bohatství a moci 
ve světě. Jejich projevy jsou vůbec nejhorší v zemích chudého globálního Jihu, které přitom 
historicky k poškození klimatu přispěly nepoměrně méně než státy bohatého Severu. Zatímco 
před Jihem leží kromě výzvy přizpůsobit se nehostinnějším klimatickým podmínkám také úkol 
vymanit své obyvatelstvo ze zničující chudoby, Sever těží z kapitálu nashromážděného roz-
vojem průmyslu a koloniálním vykořisťováním. Klima se tak stává otázkou spravedlnosti, jež 
má sociálně-ekonomický, ale také genderový i rasový rozměr. Chtít klimatickou spravedlnost 
tedy znamená chtít víc, než jen snížit emise. Jde o to, že hlavní tíhu přechodu k bezuhlíko-
vému hospodářství by měly nést ty státy, které svůj pomyslný díl „atmosférického prostoru“ 
k odhození nezamýšlených důsledků svého bohatnutí již vyčerpaly.4 a že by se tak ekologická 
transformace ekonomiky měla stát součástí úsilí o vyrovnání mezi Severem a Jihem, chudými 
a bohatými muži a ženami, kolonizátory a kolonizovanými.

2   Intergovernmental Panel on Climate Change. 2014. Climate Change 2014 Synthesis Report. Summary for Policymakers. 
Dostupné z: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/aR5_SYR_FINaL_SPM.pdf

3   Kelley, C. P. et. al. 2015. „Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought.“ Proceedings 
of the National Academy of Sciences 112 (11). Dostupné z: http://www.pnas.org/content/112/11/3241.full

4   Ke konceptu „spravedlivých podílů“ viz www.climatefairshares.org
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Pařížská dohoda nestačí . Jednat musíme my

Sebeprezentace naší společnosti by naznačovala, že o vše je postaráno. Změny klimatu by 
měly vyřešit buď samoregulační mechanismy trhu nebo demokratická politika, informovaná 
vědecky ustavovanými fakty. Dosavadní vývoj ale nijak nenasvědčuje tomu, že by zavedené 
politické a ekonomické instituce byly schopny samy o sobě rozsahu klimatické výzvy dostát. 
Že jsou změny klimatu selháním trhů, které do nákladů na provoz fosilní energetiky nejsou 
schopny zahrnout škody způsobené emisemi, není třeba dlouze dokladovat: uznávají to 
i přední neoliberální ekonomové.5 

Zbývá objasnit, proč také demokratická politika selhává tak dramaticky, že ani po pětadvaceti 
letech od schválení Rámcové úmluvy OSN o změnách klimatu emise neklesají. Téměř všech-
ny státy světa se na konferenci v Paříži koncem roku 2015 shodly, že chtějí oteplení oproti  
předindustriální minulosti udržet pod hranicí přinejhorším dvou – a nejlépe jeden a půl stup-
ně celsia, což by v ideálním případě mělo stačit k odvrácení katastrofálního oteplení. I kdyby 
od ní ale historicky největší znečišťovatel – Spojené státy – neodstoupily, nebyla by pařížská 
dohoda sama o sobě schopna své vlastní cíle naplnit. Nejen že není právně závazná, dobro-
volné závazky států, na nichž stojí, stále vedou k oteplení o víc než tři stupně celsia, které by 
se mohlo docela vymknout kontrole.

Hranice jeden a půl či dvou stupňů celsia nám dává dosti jasnou představu o tom, kolik ještě 
oxidu uhličitého do atmosféry můžeme vypustit, chceme-li mít dobrou šanci se pod ní udržet. 
O tomto množství se obvykle hovoří jako o „uhlíkovém rozpočtu“. Tak například chceme-li 
mít šestašedesátiprocentní šanci udržet se pod jedním a půl stupněm celsia, zbývají nám sot-
va čtyři léta současné produkce oxidu uhličitého. Pro dva stupně celsia se jedná o necelých 
dvacet let. Množství uhlíku ve známých zásobách fosilních paliv ovšem tento rozpočet něko-
likanásobně překračuje. Jinak řečeno, máme-li se vyhnout katastrofálnímu oteplení, musí 
naprostá většina – přinejmenším osmdesát procent – všech známých zásob fosilních paliv 
zůstat pod zemí.6 

Je třeba pojmenovat viníka

Fosilní průmysl čili ropné a uhelné společnosti ovšem plánují tyto „nespalitelné“ zásoby vytě-
žit a spálit. Nashromážděného bohatství pak využívají k ohýbání politických pravidel a proce-
dur ve svůj prospěch metodami agresivního lobbyingu, sponzorování politických stran i nená-
padné propagandy. Tak například známí fosilní magnáti bratři Kochové poskytli jen mezi lety 
2005 a 2008 necelých pětadvacet milionů dolarů různým „konzervativním“ think-tankům,  

5   Zpráva vědecké komise britské vlády pod vedením bývalého vrchního ekonoma Světové banky Nicholase Sterna 
o ekonomických aspektech změn klimatu doslova říká: „Změny klimatu jsou největším selháním trhu, jaké svět kdy viděl...“ 
viz Stern, N. et. al. 2006. Stern Review on The Economics of Climate Change. Executive Summary. Dostupné z: http://
mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/destaques/sternreview_report_complete.pdf

6   Ekins, P., C. McGlade. 2015. „The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2°C.“ 
Nature 517. Dostupné z: https://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html 
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popírajícím realitu změn klimatu.7 Není náhoda, že mezi ně patří také Heartland Institute, 
jehož úzkým spolupracovníkem je náš bývalý prezident Klaus. Na jejich výplatní pásce je skr-
ze štědré příspěvky na kampaň také celá řada republikánských senátorů. Jiným příkladem 
je společnost ExxonMobil, která o rizicích vyplývajících ze změn klimatu věděla nejpozději 
v roce 1977, utajila je ale a namísto toho rovněž sponzorovala pseudovědecké a propagan-
distické instituce popírající změny klimatu.8 Její někdejší ředitel a významný akcionář Rex  
Tillerson je dnes americkým ministrem zahraničí a pomáhá z této pozice své společnosti mimo 
jiné sjednávat licence a kontrakty v zahraničí. Jinde – jako v institucích Evropské unie – je 
situace podobná, ač méně evidentní. Také evropským komisařem pro změny klimatu a energe-
tiku je ropný magnát Miguel arias Cañete. Právě lobbying fosilního průmyslu stojí za fatální 
neadekvátností a nefunkčností evropského systému obchodování s emisními povolenkami, 
za záměrným oslabováním a podrýváním unijních emisních cílů,9 i celkovou nedostatečností 
pařížské dohody.10 Unijní cíle ve výsledku nejen neodpovídají měřítku historické odpověd-
nosti evropských států za klimatickou krizi, ale jsou tak slabé a neambiciózní, že lze očekávat 
jejich předčasné splnění i bez velké politické iniciativy. Jako se to stalo s cílem pro rok 2020, 
jenž byl bez velkých oslav v tichosti překonán již počátkem roku 2016. 

Občanská neposlušnost, osvědčený nástroj společenského pokroku

Protože politické systémy západních demokracií byly do velké míry mocí těchto špinavých 
peněz uchváceny, zeje mezi tím, co je z hlediska přírody a spravedlnosti nezbytné, a tím, co 
je v úzkých hranicích našeho politického uspořádání považováno za „možné“, rozlehlá pro-
past. Je to právě globální občanské hnutí zdola, které se ji snaží přemostit. Toto hnutí je tím 
silnější, čím více lidí dochází k přesvědčení, že pouhá technologická inovace a změna spotře-
bitelského chování zkrátka nestačí. a že ve skutečnosti se nelze vyhnout konfrontaci, jejímž 
cílem bude snížení jak emisí, tak moci fosilních korporací nad naší společností – jinak řečeno, 
demokratizace energetiky i politického života.

Klasické nástroje občanské politiky zdola, jako petice, bojkoty, právní spory a rozličné pro-
testy, doplňují v posledních letech dvě stále úspěšnější metody. Tou první je „divestování“, 
tedy tlačení různých institucí od bank a penzijních fondů až po univerzity a církve k tomu, aby 
se zbavily akcií fosilních firem a reinvestovaly je do obnovitelných zdrojů, nejlépe v komunit-
ním vlastnictví. Tato metoda, jež se osvědčila v kampaních proti režimu apartheidu v Jižní 
africe, pomáhá zbavit fosilní průmysl nejen finančního kapitálu, ale i kapitálu reputačního, 
čili společenské akceptace a podpory, jíž se také říká „sociální licence“. 

7   Greenpeace. 2010. Koch Industries: Secretly Funding the Climate Denial Machine. Washington: Greenpeace USa. Dostupné z: 
http://www.greenpeace.org/usa/wp-content/uploads/legacy/Global/usa/report/2010/3/koch-industries-secretly-fund.
pdf?9e7084

8   Viz obsáhlá a zevrubná série ivestigativních reportáží Inside Climate News: https://insideclimatenews.org/content/Exxon-
The-Road-Not-Taken 

9   Corporate Europe Observatory. 2015. Cooking the Planet. Big Energy’s year of privileged access to Europe’s climate commissioners. 
Brusel. Dostupné z: https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/canetesefcovic_small.pdf 

10   Corporate Europe Observatory. 2015. The Corporate Cookbook. How climate criminals have captured COP21. Brusel. Dostupné 
z: https://corporateeurope.org/sites/default/files/the_corporate_cookbook.pdf
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Druhým – a stále pestřeji a častěji užívaným nástrojem – je právě občanská neposlušnost. 
Jakkoli je její přímý dopad na provoz fosilního průmyslu omezený, zásadní je její význam sym-
bolický a politický. Překračování mezí legálního ve jménu legitimních cílů je mocným mobi-
lizačním nástrojem. Problematizuje status quo, otevírá politický spor a nastoluje téma. Pro-
měňuje identitu jak zúčastněných, kterým dává pocítit vlastní moc, tak pozorovatelů, kteří 
jsou nuceni zvolit si ve vyostřeném sporu stranu. Poukazuje na to, jak systém práva a pořádku 
na jedné straně chrání nepřijatelnou, zhoubnou praxi a na straně druhé postihuje ty, kteří ji 
chtějí zastavit či alespoň zkomplikovat. Je tak osvědčenou cestou k společenskému pokroku 
a není divu, že se bez ní neobešly všechny velké emancipační zápasy minulosti. Díky občanské 
neposlušnosti uspělo hnutí za všeobecné volební právo, za volební právo pro ženy, za osvo-
bození kolonizovaných národů i demokratizaci diktatur bývalého sovětského bloku. Hnutí za 
spravedlivé řešení klimatické krize se k jejich dědictví hlásí, je jejich následovníkem.   

Fosilní průmysl u nás – uhelná oligarchie

Přestože v Čechách a na Moravě je debata o změnách klimatu vinou Klausem importované 
petrodolarové propagandy zakrnělá, naši spoluzodpovědnost za kritický stav světa nelze po-
přít. Neobstojí argument, že v poměru k mezinárodním závazkům a cílům Evropské unie má 
Česká republika takzvaně „předplněno“. Evropské cíle neodpovídají našemu spravedlivému 
podílu na atmosférickém prostoru a naší historické odpovědnosti, ani našim možnostem. Do-
sud dosaženého snížení emisí navíc nebylo dosaženo naším přičiněním, nýbrž zhroucením 
průmyslu po roce 1990, k němuž se redukce vztahují. České hospodářství je co do energie třetí 
nejplýtvavější v Evropské unii, naše emise na hlavu jsou čtvrté nejvyšší.  

Hlavním zdrojem našich emisí zůstává naddimenzovaná těžba nejšpinavějšího fosilního pa-
liva – nízkovýhřevného hnědého uhlí – v povrchových dolech severních Čech, kde jsme právě 
pořádali první český Klimakemp. V přepočtu na hlavu jej těžíme vůbec nejvíc na světě. Převáž-
ná část tohoto uhlí je spalována ve flotile zastaralých a špinavých tepelných elektráren, které 
kromě klimatu ničí znečišťováním vzduchu rovněž zdraví tisíců lidí a při tvorbě soukromých 
zisků zatěžují veřejný rozpočet miliardovými škodami na zdraví i životním prostředí.11 Z vy-
robené elektřiny přitom každoročně takřka pětinu – víc než spotřebují dohromady všechny 
české domácnosti – vyvezeme za hranice. K úsilí o snížení emisí můžeme úsporami jistě při-
spět všichni. Již tento poměr by nás však měl přesvědčit, že zde nemáme tolik co do čině-
ní s problémem osobní spotřeby, jako s mocenskou otázkou průmyslu, který sleduje vlastní 
zájmy proti zájmu veřejnému. Domácími protagonisty mezinárodního fosilního průmyslu je 
u nás veřejné kontrole se vymknuvší polostátní gigant ČEZ a nevelká skupina uhlobaronů. Ti 
jsou současně svébytným poddruhem oligarchie, jež si v transformačním období podrobila 
politický život naší republiky a zkolonizovala instituce od veřejné správy po média. Výroba 
elektřiny na vývoz je pro ně samozřejmě výnosný byznys (tři z nich najdeme v první desítce 
nejbohatších lidí v zemi), jehož se nehodlají jen tak vzdát. Přechod k obnovitelným zdrojům 

11   Melichar, J., V. Máca, M. Ščasný. 2012. Měrné externí náklady výroby elektrické energie v uhelných parních elektrárnách 
v České republice. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze. Dostupné z: https://www.czp.cuni.cz/czp/
index.php/cz/vedecke-clanky/810-merne-externi-naklady-vyroby-elektricke-energie-v
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je tak rovněž příležitostí k demokratizaci energetiky a politického života. Oligopol velkých 
koncernů v energetice je možné, podobně jako se tomu děje v Německu, nahradit decentra-
lizovaným vlastnictvím samovýrobců, obcí či družstev, které přinese do lokálních ekonomik 
nové prostředky a důstojná pracovní místa a dá novou šanci dnes zaostalým regionům. 

Když limity nestačí, limity jsme my

K omezení těžby uhlí v severních Čechách stanovila první porevoluční demokratická vláda, 
vedená Petrem Pithartem, takzvané ekologické územní limity. Ty měly především zabránit 
dalšímu vyhánění lidí z jejich obydlí a bourání obcí, jichž od druhé světové války v regionu 
zaniklo přes osmdesát. aktivity odpůrců těžby se dlouho zaměřovaly právě na obranu těch-
to „čar v mapě“, ohrožených opakovanými výpady těžařů. Také hnutí Limity jsme my vzniklo 
původně v reakci na plán ministra Sobotkovy vlády Mládka prolomit limity na dole ČSa, pat-
řícím uhlobaronům Tykačovi a Dienstlovi. Město Horní Jiřetín a domovy jeho dvou a půl tisíc 
obyvatel se místním a ekologickým organizacím podařilo ubránit. Na nedalekém dole Bílina, 
jenž byl právě během Klimakempu obsazen, však Sobotka ani ne dva měsíce před podpisem 
pařížské klimatické dohody limity posunul a pustil ČEZ k dalším sto padesáti milionům tun 
uhlí. Vzhledem k vážnosti klimatické krize je přitom evidentní, že jsou limity, v jejichž rámci 
mohou uhelné společnosti těžit až do poloviny tohoto století, zcela nedostačující. 

Severní Čechy, po desetiletí trýzněné těžbou a doprovodnou sociální a kulturní deprivací, by 
se přitom mohly stát modelovým regionem sociálně-ekologické transformace ekonomiky. 
V Krušných horách leží například podstatná část českého potenciálu větrné energie. Ve větr-
né energetice lze přitom prokazatelně zaměstnat několikanásobně více lidí než v té uhelné.12 
Tak jako u nás ale stagnuje debata, stagnuje i reálná politika. Větrné elektrárny se nesta-
ví, protože jim chybí potřebná politická podpora. Čeští politici raději nepřímo dotují uhel-
né elektrárny nezohledňováním externích škod na zdraví i klimatu. a horentní zisky z těžby, 
z nichž by v čase jí zbývajícím bylo možno přechod k nové ekonomice financovat, z regionu 
odcházejí, často i do zahraničí. Stát, ačkoli mu uhlí nominálně patří, si z nich bere jen tří-
procentní podíl. a v projednávaném plánu restrukturalizace hospodářství kraje zvažuje vláda 
raději než rozvoj obnovitelných zdrojů chimérickou megalomanii kanálu Dunaj-Odra-Labe. 
Cestu vpřed tak ukazují obce jako právě „uhlobaronovi z lopaty“ uniklý Horní Jiřetín, který se 
počínaje základní školou závislosti na uhlí zbavuje a přechází k obnovitelným zdrojům.

 
Klimakemp: vrátíme se a bude nás víc!

Z moci chapadel uhlobaronů a souvisejícího začarovaného kruhu těžby a nezaměstnanosti 
nebude lehké uniknout. České hnutí za klimatickou spravedlnost a demokratizaci energeti-
ky by mělo nabývat podobu širokého ekosystému kolektivů, sledujících souběžně rozličné, 
provázané požadavky. Zapotřebí je usilovat o uzavření nadbytečných zastaralých elektráren, 

12   Komora OZE. 2015. Analýza větrné energetiky v ČR. Dostupné z: http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/
publikace/2015/03/analyza_vetrne_energetiky.pdf
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zvýšení směšně nízkých poplatků z těžby uhlí, zastavení rozšiřování dolů, jako je Bílina. Na 
nejvyšší politické úrovni by pak mělo konečně dojít ke schválení závazného tempa snižování 
emisí v podobě takzvaného antifosilního zákona a obnovení velkorysé podpory pro obnovi-
telné zdroje, s důrazem na obecní a komunitní vlastnictví.

V České republice existuje paleta organizací, které se s velkým úsilím věnují expertní práci, 
lobbyingu i politickým mobilizacím ve prospěch těchto cílů. Hnutí Limity jsme my si klade 
za cíl rozšířit tyto aktivity o dva momenty: o teoretický rámec klimatické spravedlnosti jako 
preferovaný způsob interpretace našich spojitých krizí a o metody přímé akce a občanské ne-
poslušnosti jako preferovaný způsob politického jednání. 

Smyslem z Británie a následně Německa převzatého organizačního modelu Klimakempu je 
vytvoření prostoru pro testování a praktickou demonstraci udržitelného životního způso-
bu, sdílení zkušeností a znalostí, praktické vzdělávání, navazování vazeb a spolupráce a pro 
odvážnou, nenásilnou akci proti fosilnímu průmyslu. Jeho cílem je rozvíření veřejné debaty 
i budování širokého, otevřeného hnutí, které se bude schopno fosilnímu průmyslu postavit 
a zhostit se strategicky naznačených úkolů. Ostatně už ono heslo Limity jsme my! hovoří 
dost jasně samo za sebe. Vyjadřuje, že budoucnost naší Země i naší země je na naší vlastní  
odpovědnosti. 

KLIMaTICKá SPRaVEDLNOST – Vzhůru do dolů!
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Krize antropocénu

John Bellamy Foster

Proto, že jsme udržováni v tmářství o povaze lidské společnosti – v protikladu k přírodě jako celku 
– čelíme nyní (jak mě znepokojení vědci ujistili) kompletní destrukci této planety, kterou jsme 
učinili sotva obyvatelnou. – Bertolt Brecht1

antropocén, vnímaný jako nová geologická epocha nahrazující dobu holocénu trvající posled-
ních 10 až 12 000 let, představuje to, co bývá nazýváno „antropogenickým zlomem v dějinách 
planety».2 Pojem, který byl formálně uveden do současné vědecké a environmentální dis-
kuse klimatologem Paulem Crutzem v roce 2000, značí, že se lidské bytosti staly rozhodu-
jící nastupující geologickou silou ovlivňující budoucnost systému Země. ačkoliv je vzestup 
antropocénu povětšinou spojován již s průmyslovou revolucí pozdního osmnáctého století, 
pravděpodobně nejlépe jej můžeme pozorovat v pozdních 40. a raných 50. letech 20. století. 
Nedávné vědecké důkazy naznačují, že období přibližně od roku 1950 představuje zásadní 
zlom, značící takzvanou velkou akceleraci lidského vlivu na životní prostředí, přičemž nej-
dramatičtější stratigrafickou stopu antropogenického zlomu můžeme nalézt v podobě spadu 
radionuklidů z testování jaderných zbraní.3

Pokud vnímáme antropocén tímto způsobem, můžeme říci, že jeho nástup zhruba odpovídá 
vzestupu moderního environmentálního hnutí, které má počátky v protestech vedených vědci 
proti nadzemnímu jadernému testování po druhé světové válce a které se vynořilo jako širší 
hnutí po vydání Tichého jara Rachel Carsonové v roce 1962. Kniha Carsonové byla v 60. letech 
20. století brzy následována prvními varovnými signály ze strany sovětských i amerických 
vědců před zrychlujícím se a nezvratitelným globálním oteplováním.4 Právě tento dialektic-
ký vztah mezi zrychlujícím se nástupem antropocénu a na něj reagující akcelerací radikál-
ně environmentálního imperativu tvoří centrální téma skvělé nové knihy Iana anguse. Je to 
právě angusova schopnost dát nám vhled do antropocénu jakožto nově se vynořující úrovně  

1   Brecht, Brecht on Theatre (New York: Hill and Wang, 1964), 275.

2    Clive Hamilton and Jacques Grinevald, “Was the anthropocene anticipated?” Anthropocene Review 2, no. 1 (2015): 67.

3   Paul J. Crutzen and Eugene F. Stoermer, “The anthropocene,” Global Change Newsletter, May 1, 2000, 17; Paul J. Crutzen, 
“Geology of Mankind,” Nature 415, no. 6867 (2002): 23; Colin N. Waters et al., “The anthropocene Is Functionally and 
Stratigraphically Distinct from the Holocene,” Science 351, no. 6269 (2016): 137, 137, 2622-1–2622-10.

4   Spencer Weart, “Interview with M. I. Budyko: Oral History Transcript,” March 25, 1990, http://aip.org; M. I. Budyko, 
“Polar Ice and Climate,” in J. O. Fletcher, B. Keller, and S. M. Olenicoff, eds., Soviet Data on the Arctic Heat Budget and Its 
Climatic Influence (Santa Monica, Ca: Rand Corporation, 1966), 9–23; William D. Sellars, “a Global Climatic Model Based 
on the Energy Balance of the Earth atmosphere System,” Journal of Applied Meteorology 8, no. 3 (1969): 392–400; M. I. 
Budyko, “Comments,” Journal of Applied Meteorology 9, no. 2 (1970): 310.
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interakce společnosti a přírody vyvolané historickou změnou – a toho, jak se nové ekologické 
imperativy, vytvářené v reakci na ni, staly hlavní otázkou, které čelíme v dvacátém prvním 
století – co činí knihu Tváří v tvář antropocénu tak nepostradatelnou.

Dnes se zdá pravděpodobné, že antropocén bude spojován zejména s vědou období po druhé 
světové válce. Nicméně, jako v případě všech zásadních změn v dějinách, existovaly náznaky 
menších zlomů již v dřívějších fázích vývoje, datujíce se až k průmyslové revoluci. To odpovídá 
tomu, co marxistický filozof István Mészáros nazývá „dialektikou kontinuity a diskontinuity“ 
charakterizující všechny nové směry vývoje, které v dějinách vznikají.5 ačkoliv se koncept 
antropocénu objevil plně až s moderní vědeckou koncepcí systému Země, a čím dál více se 
zdá, že jeho fyzický základ počíná ve velké akceleraci po druhé světové válce, byl předzna-
menán dřívějšími pojmy, se kterými přišli myslitelé zaměřující se na dramatické změny ve 
vztazích člověk-životní prostředí vyvolané vzestupem kapitalismu a zahrnující průmyslovou 
revoluci, kolonizaci světa a éru fosilních paliv.

„Ostatně tato příroda, která existovala před lidskými dějinami,“ poznamenali už v roce 1845 
Karel Marx a Fridrich Engels, „dnes už nikde neexistuje, leda snad na jednotlivých australských 
korálových ostrovech vzniklých v novější době.“6 Obdobné stanovisko představil George Per-
kins Marsh v knize Člověk a příroda v roce 1864, dva roky před tím, než Ernst Haeckel poprvé 
použil slovo ekologie, a tři roky před tím, než Marx publikoval první svazek Kapitálu, v kterém 
varuje před metabolickým zlomem v lidském vztahu k Zemi.7

Trvalo to ovšem až do poslední čtvrtiny devatenáctého století a raného dvacátého století, než 
se objevil klíčový koncept biosféry, a to zejména spolu s publikací knihy Biosféra sovětského 
geochemika Vladimíra I. Vernadského v roce 1926, na jehož základě byl rozvinut náš moderní 
pojem systému Země. „Vernadskij,“ píší Lynn Margulisová i Dorian Sagan v knize Co je život?, 
„pozoruhodně odboural rigidní hranice mezi živými organismy a neživým životním prostře-
dím, vyobrazuje život globálně dávno před tím, než se vrátily z oběžné dráhy vůbec první 
fotografie Země.“8

Vydání Vernadského knihy odpovídá prvnímu představení pojmu antropocén (spolu s termí-
nem antropogenní) jeho kolegou, sovětským geologem aleksejem Pavlovem, který jej využí-
val k odkazování na nové geologické období, v němž je lidstvo hlavní hnací silou planetárních 
geologických změn. Vernadskij si v roce 1945 povšiml, že „vycházejíce z představy geologic-
ké role člověka, mluvil geolog a. P. Pavlov (1854 – 1929) v posledních letech svého života 
o antropogenní éře, v které žijeme… Oprávněně zdůrazňoval, že člověk se přímo před našima 

5   István Mészáros, The Power of Ideology (New York: New York University Press, 1989), 128.

6   Marx, K., Engels, B.: Německá ideologie (online: https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1845/011845/ch01.
html#s31) 

7   George P. Marsh, Man and Nature (Cambridge, Ma: Harvard University Press, 1965); Frank Benjamin Golley, A History of 
the Ecosystem Concept in Ecology (New Haven, CT: Yale University Press, 1993), 2, 207; Karl Marx, Capital, vol. 1 (London: 
Penguin, 1976), 636–39; Capital, vol. 3 (London: Penguin, 1981), 949.

8   Lynn Margulis and Dorion Sagan, What Is Life? (New York: Simon and Schuster, 1995), 47; Vladimir I. Vernadsky, The Bio-
sphere (New York: Springer, 1998). Koncept biosféry byl původně představen francouzským geologem Edwardem Suessem 
v roce 1875, ale byl výrazně rozvinut Vernadským a začal být spojován primárně s ním.
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očima stává mocnou a neustále rostoucí geologickou silou… Ve 20. století, poprvé v dějinách 
Země, člověk poznal a osvojil si celou biosféru, dokončil geografickou mapu planety Země 
a kolonizoval celý její povrch.“9

Současně s Vernadského prací o biosféře rozvinuli nezávisle na sobě sovětský biochemik ale-
xander I. Oparin a britský socialistický biolog J. B. S. Haldane ve 20. letech 20. století teorii 
původu života známou jako „teorie primordiální polévky“. Harvardští biologové Richard Le-
vins a Richard Lewontin ji shrnuli takto: „Život původně vzešel z neživé hmoty [kterou slavně 
popsal Haldane jako „horkou řídkou polévku“], ale tento původ života už byl nadále nemož-
ný, protože živé organismy konzumují komplexní organické molekuly potřebné k obnovování 
života de novo. Navíc redukovaná atmosféra [postrádající volný kyslík], která existovala před 
počátkem života, byla přeměněna samotnými živými organismy na atmosféru plnou reaktiv-
ního kyslíku.” Tímto způsobem Oparin-Haldanova teorie poprvé vysvětlila, jak mohl život 
vzejít z neživé hmoty a proč se tento proces nemohl opakovat. Stejně významný je fakt, že 
život objevující se tímto způsobem před miliardami let může být vnímán jako tvůrce biosféry 
v rámci komplexního procesu koevoluce.10

Byla to Rachel Carsonová, která ve své zásadní řeči z roku 1963 „Naše znečištěné životní pro-
středí“ slavně představila veřejnosti Spojených států koncept ekosystému a která výmluv-
ně tlumočila tuto integrovanou ekologickou perspektivu a potřebu vzít ji do úvahy při všech 
našich jednáních. „Od počátku biologického času,“ píše, „existovala nejbližší možná pro-
vázanost mezi fyzickým životním prostředím a životem, který udržuje. Podmínky na mladé 
Zemi zplodily život; život pak okamžitě pozměnil podmínky na Zemi, a to tak, že jedinečný 
neobyčejný akt spontánního vytvoření se nedal opakovat. Od počátku se v té či oné podobě 
odehrávaly jednání a interakce mezi životem a jeho okolím.

Myslím, že tento historický fakt má více než akademický význam. Pokud jej přijmeme, vidíme, 
proč nemůžeme beztrestně a opakovaně znásilňovat životní prostředí tak, jak to činíme nyní. 
Ten, kdo seriózně studuje dějiny Země, ví, že ani život ani fyzický svět, který jej podporuje, 
neexistují v malých izolovaných přihrádkách. Naopak je si vědom neobyčejné jednoty mezi 
organismy a životním prostředím. Z tohoto důvodu ví, že škodlivé substance uvolňované do 
životního prostředí se časem vrátí, aby způsobily lidstvu problémy.

Vědecké odvětví, které se zabývá těmito vzájemnými vztahy, je ekologie … Nemůžeme pře-
mýšlet o živých organismech osamoceně; stejně tak nemůžeme uvažovat o fyzickém životním 
prostředí jako o izolované entitě. Obé existuje společně, jedno ovlivňuje druhé, aby dohro-
mady formovaly ekologický komplex neboli ekosystém.“11

9   Vladimir I. Vernadsky, “Some Words about the Noösphere,” in Jason Ross, ed., 150 Years of Vernadsky, vol. 2 (Washington, 
D.C.: 21st Century Science associates, 2014), 82; E. V. Shantser, “The anthropogenic System (Period),” in The Great Soviet 
Encyclopedia, vol. 2 (New York: Macmillan, 1973), 140. Shantserův článek zavedl slovo „antropocén“ do angličtiny.

10   Richard Levins and Richard Lewontin, The Dialectical Biologist (Cambridge, Ma: Harvard University Press, 1985), 277; a. 
I. Oparin, “The Origin of Life,” in J. D. Bernal, The Origin of Life (New York: World Publishing, 1967), 199–234; and J. B. S. 
Haldane, “The Origin of Life,” in Bernal, The Origin of Life, 242–49.

11   Rachel Carson, Lost Woods (Boston: Beacon, 1998), 230–31.
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Nicméně i přes integrovanou ekologickou vizi představovanou postavami, jako je Carso-
nová, byly Vernadského koncepty biosféry a biogeochemických cyklů po dlouhou dobu na 
Západě bagatelizovány kvůli redukcionistickému pojetí, které převládalo v západní vědě, 
a kvůli sovětskému původu těchto konceptů. Sovětské vědecké práce byly vědcům na Zápa-
dě dobře známé a byly během studené války často překládány vědeckými nakladatelstvími, 
a dokonce i americkou vládou – avšak Vernadského Biosféra byla nevysvětlitelně přeložena 
až v roce 1998. 

I tak se pojem biosféry dostal na hlavní scénu v roce 1970, spolu s vydáním speciálního 
čísla časopisu Scientific American na dané téma.12 Zhruba ve stejné době varoval socialis-
tický biolog Barry Commoner v knize Uzavírající se kruh před rozsáhlými změnami v lidském 
vztahu vůči planetě, počínaje atomovým věkem a nástupem moderního vývoje syntetické 
chemie. Commoner odkazoval na raná varování před kapitalistickým narušováním environ-
mentálních životních cyklů, které představovala Marxova diskuse o zlomu v metabolismu 
půdy.13

V roce 1972 Jevgenij K. Fedorov, jeden z předních světových klimatologů a člen prezidia 
Nejvyššího sovětu SSSR, a současně hlavní sovětský zastánce Commonerovy analýzy (napsal 
„Závěrečné poznámky“ k ruskému vydání), prohlásil, že svět si bude muset odvyknout od fo-
silních paliv: „Růst teploty planety Země je nevyhnutelný, pokud se neomezíme na používání 
zdrojů energie z přímého slunečního záření, hydraulické energie vln a větrné energie, [a na-
místo toho] si zvolíme získávání energie z fosilních[paliv] nebo jaderných reakcí.”14 Pro Fe-
dorova představovala Marxova teorie „metabolismu mezi lidmi a přírodou“ metodologickou 
základnu ekologického přístupu k otázce systému Země.15 V 60. a 70. letech 20. století klima-
tologové v SSSR a Spojených státech poprvé našli, slovy Cliva Hamiltona a Jacqua Grinevalda, 
„důkazy“ o „celosvětovém metabolismu“.16

Nárůst zájmu o analýzu systému Země v následujících dekádách byl také silně ovlivněn po-
zoruhodným pohledem z vnějšku díky raným vesmírným misím. Jak v časopise Environment, 
Power and Society napsal Howard Odum, jedna z vůdčích postav formujících systémovou eko-
logii: „Můžeme začít se systémovým pohledem na Zemi skrze makroskopický pohled z pozice 
astronautů vysoko nad ní. Ze satelitu kroužícího okolo planety se životní zóna Země zdá být 
velmi jednoduchá. Tenký vodou a vzduchem vyplněný obal pokrývající Zemi – biosféra – je dr-
žen pohromadě zevnitř hustým masivem a z vnějšku vakuem vesmíru… Z nebes je snadné ho-
vořit o rovnováhách plynů, energetických rozpočtech na miliony let a úžasné jednoduchosti 
celkového metabolismu zemského tenkého vnějšího obalu. S výjimkou energetického toku 

12  G. Evelyn Hutchinson, “The Biosphere,” Scientific American 233, no. 3 (1970): 45–53.

13  Barry Commoner, The Closing Circle: Nature, Man, and Technology (New York: Knopf, 1971), 45–62, 138–75, 280.

14   E. Fedorov quoted in Virginia Brodine, Green Shoots, Red Roots (New York: International Publishers, 2007), 14, 29. See 
also E. Fedorov, Man and Nature (New York: International Publishers, 1972), 29–30; John Bellamy Foster, “Late Soviet 
Ecology and the Planetary Crisis,” Monthly Review 67, no. 2 (June 2015): 9; M. I. Budyko, The Evolution of the Biosphe-
re (Boston: Reidel, 1986), 406. Výzvy ze strany významných postav, jako byl Fedorov, volající po ráznější a radikálnější 
odpovědi na environmentální problémy, byly sovětským státem ignorovány, a to s tragickými důsledky.

15  Fedorov, Man and Nature, 146.

16   Hamilton and Grinevald, “Was the anthropocene anticipated?” 64.
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je geobiosféra z většiny uzavřeným systémem takového typu, jehož materiály kolují a jsou 
znovu využívány.“17

„Mechanismem nadměrného růstu,“ ohrožujícím tento „celkový metabolismus“, pokračuje 
Odum, „je kapitalismus“.18 Dnešní koncept antropocénu tak na jedné straně odráží rostoucí 
uznání rapidně se urychlující role antropogenních hnacích sil v narušování biogeochemic-
kých procesů a planetárních hranic systému Země a na straně druhé reflektuje naléhavé varo-
vání, že svět, který jede „ v zajetých kolejích“, je katapultován do nové ekologické fáze – fáze 
méně přispívající k udržování biologické diverzity a stabilní lidské civilizace.

Hlavním úspěchem knihy Tváří v tvář antropocénu je především její propojení těchto dvou 
aspektů antropocénu – různě nahlížených jako geologické a historické, přírodní a sociální, 
klima a kapitalismus – do jednotného, integrovaného pohledu. angus ukazuje, že se „fosilní 
kapitalismus“, pokud nebude zastaven, stane neřízenou střelou vedoucí ke globálnímu envi-
ronmentálnímu apartheidu a k tomu, na co velký britský marxistický historik E. P. Thompson 
odkazoval jako na hrozící historickou fázi „exterminismu“, ve které budou podmínky existen-
ce stovek milionů a pravděpodobně miliard lidí převráceny vzhůru nohama a samotný základ 
života, tak jak jej známe, bude ohrožen. Navíc původ této hrozby spočívá v tom, co Odum 
nazývá „imperiálním kapitalismem“, který za systému nucené globální nerovnosti vystavuje 
nebezpečí životy těch nejvíce zranitelných obyvatel na planetě.19

Taková jsou nebezpečí, na která může poskytnout odpovědi, potřebné v době antropocénu, 
pouze nový radikální přístup k sociální vědě (a ke společnosti samotné). Pokud se nás nyní 
dotýká tak urgentní změna, „zítra je už příliš pozdě“.20

Ovšem převládající společenská věda, která slouží vládnoucímu společenskému řádu a jeho 
vládnoucí vrstvě, zatím sloužila k zastírání těchto témat. Se svou autoritou se stavěla za 
zlepšující opatření spolu s mechanistickými řešeními, jako jsou trhy s uhlíkem a geoinže-
nýrství. Převládající věda vytváří dojem, jako by odpověď na krizi antropocénu byla úzce 
ekonomická a technologická a slučitelná s dalším rozšiřováním hegemonie kapitálu nad 
Zemí a jejími obyvateli – a to navzdory skutečnosti, že současný systém akumulace kapitálu 
je hlavní příčinou krize. Výsledkem je postrkování světa do stále většího nebezpečí. To, co je 
nyní třeba, je uznání, že je to logika našeho současného výrobního způsobu – kapitalismu – 
která stojí v cestě vytvoření světa udržitelného lidského rozvoje, který by překročil pohromu 
vymykající se kontrole, jež jinak lidstvo čeká. abychom se zachránili, musíme vytvořit jinou 
socioekonomickou logiku směřující k jiným lidsko-environmentálním cílům: ekosocialistic-
kou revoluci, na které se budou podílet obrovské masy lidstva.

17   Howard T. Odum, Environment, Power, and Society for the Twenty-First Century (New York: Columbia University Press, 
2007), 3. 

18  Odum, Environment, Power, and Society, 263.

19   E. P. Thompson, Beyond the Cold War (New York: Pantheon, 1982) 41–80; Rudolf Bahro, Avoiding Social and Ecological 
Disaster (Bath, UK: Gateway, 1994), 19; Odum, Environment, Power, and Society, 276–78.

20  Rolf Edburg and alexei Yablokov, Tomorrow Will Be Too Late (Tucson, aZ: University of arizona Press, 1991).
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ale neexistují snad rizika spojená s takovými radikálními změnami? Nedoprovázely by jakéko-
liv snahy o svržení převládajícího systému produkce a využívání energie v reakci na globální 
oteplování velké boje a oběti? Existuje nějaká jistota toho, že bychom byli schopní vytvo-
řit společnost udržitelného lidského rozvoje, jak si ji představují ekosocialisté jako Ian an-
gus? Nebylo by lepší se chybně přidat na stranu popíračů než na stranu „katastrofismu“? 
Neměli bychom se zdržet jednání na této úrovni, než budeme vědět více?

Zde je užitečné citovat z didaktické básně velkého německého dramatika a básníka Bertolta 
Brechta „Buddhovo podobenství o hořícím domu”:
„Buddha seděl dosud pod chlebovníkem a vyprávěl jiným, těm, kteří se neptali, toto podo-
benství: ,Viděl jsem nedávno dům. Ten dům hořel. Střechu už olizovaly plameny. Šel jsem tam 
a zpozoroval jsem, že v něm jsou ještě lidé. Vstoupil jsem do dveří a volal jsem na ně, že jim 
hoří střecha nad hlavou, vyzývaje je takto, aby dům rychle opustili. Ale ti lidé neměli, zdá se, 
naspěch. Jeden se mě ptal, zatímco žár mu už spaloval brvy, jaké je venku počasí, neprší-li snad, 
nefouká-li snad vítr, je-li pro ně přichystán jiný dům, a takovéhle věci. Bez odpovědi jsem opět 
vyšel. Tihleti, myslil jsem si, musí uhořet dřív, než se přestanou ptát. Opravdu, přátelé, komu 
půda ještě není tak horká, že by ji raději vyměnil za jakoukoliv jinou, než aby na ní zůstal, tomu 
nemám co říci.‘ Tak pravil Gautama Buddha.“21

Dnes je to kapitalismus a jím vytvořené odcizené globální životní prostředí, které tvoří náš 
„hořící dům“. Mainstreamoví environmentalisté, tváří v tvář tomuto příšernému dilematu, se 
obecně rozhodli udělat více než o něm jen rozjímat, sledují ho a činí drobné úpravy interiéru, 
zatímco plameny olizují střechu a celá konstrukce okolo nich hrozí zřícením. Cílem však je jej 
změnit, přebudovat dům naší civilizace na základě jiných architektonických principů a vytvo-
řit tak udržitelnější metabolismus lidstva a Země. Jméno hnutí, které usiluje o dosažení této 
změny, vycházejíce při tom ze socialistických a radikálně environmentálních hnutí, je ekoso-
cialismus a Tváří v tvář antropocénu je jeho nejaktuálnějším a nejvýmluvnějším manifestem.

Tento článek je upraveným úvodním slovem ke knize Iana anguse Tváří v tvář antropocénu: 
Fosilní kapitalismus a krize zemského systému (Monthly Review Press, 2016).
Z anglického originálu The Anthropocene Crisis přeložil Jan Blažek.

21  Bertolt Brecht, Tales from the Calendar (London: Methuen, 1961), 31–32., [v překladu Ludvíka Vaculíka.]
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   Kapitalismus a politika krajní pravice
Richard Saull

Od konce druhé světové války začal být politický terén – obzvláště v evropských liberálně-de-
mokratických zemích – pod stále větším vlivem krajně pravicových myšlenek a nálad. Z poli-
tického hlediska na sebe reakce na vzestup krajní pravice vzaly celou škálu podob. Na straně 
jedné tak můžeme vidět poplašné komentáře liberálů a zavedených politických tříd volajících 
po izolaci a ostrakizaci krajní pravice jakožto „nežádoucího“ projevu politického nesouhlasu. 
Přitom ale ty samé hlasy pomohly živit politiku strachu a zloby tím, že akceptovaly použití 
imigrantů jako obětních beránků za jejich domnělý podíl na velké části hospodářských pro-
blémů, stejně jako obviňování muslimské populace vlastních zemí za to, že se nedokázala 
stát „dobrými občany“. V praxi tak samy pomohly vybudovat základy krajně pravicové politiky 
křivd. V protikladu k této dvojakosti naznačují některé antirasistické části radikální levice, že 
opětovný nástup krajní pravice coby volební síly posledních let opět vyvolává hrozbu, že by 
se do Evropy mohl vrátit fašismus.

Cílem tohoto eseje je nabídnout dlouhodobější vyhlídku s důrazem na souvislosti. Zaměřuje 
se na způsob, jakým je krajní pravice definována politikou liberální demokracie a společen-
ským režimem kapitálu a jak na tyto síly naopak reagovala sama krajní pravice. Zároveň klade 
důraz na roli mezinárodního společenství – v jeho institucionální, geopolitické a materiální 
formě – coby klíčového faktoru při vysvětlení historicky různorodých možností a příležitostí 
krajně pravicových politických forem.1 Jeho účelem je rovněž poskytnout střízlivé zhodnoce-
ní politické výzvy a hrozby, kterou krajní pravice představuje, a podklad pro uvažování nad 
účinnou odpovědí na politické úrovni. 

 

1  V diskusi o současné krajní pravici převládá metodologie komparativní politiky. Pro nejnovější příspěvky viz Paul Hain-
sworth, The Extreme Right in Western Europe, London: Routledge, 2008; Pierro Ignazi, Extreme Right Parties in Western 
Europe, Oxford: Oxford University Press, 2006; Cas Mudde, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2007; Jens Rydgren, eds., Class Politics and the Radical Right, London: Routledge, 2013; Ruth Wodak, 
Majid Khosravi Nik a Brigitte Mral, eds., Right Wing Populism in Europe: Politics and Discourse, London: Bloomsbury acade-
mic, 2013. Literatura o fašismu v dějinách idejí viz: Roger Eatwell, ‘On Defining the Fascist Minimum: The Centrality of 
Ideology,’ Journal of Political Ideologies, 1(3), 1996, s. 303-19; Roger Griffin, The Nature of Fascism, London: Routledge, 
1993. Tato literatura významně pomohla klasifikovat rozdíly odlišující „krajní“ či „extrémní“ pravici od mainstreamové 
„pravice“. Zároveň přinesla množství údajů o tom, kdo pro tyto strany hlasoval a proč. Trpí však také celou řadou metodo-
logických a teoretických problémů. Tak je například na krajně pravicové strany nahlíženo v kontextu „národního rámce“, 
který ignoruje širší souvislosti mezinárodních struktur a procesů. Ty jsou přitom určující pro utváření „domácího“ politické-
ho prostoru, z něhož krajní pravice vyrůstá. Mají také sklon považovat historický fašismus za jakousi „ideální formu“ krajní 
pravice, s níž se pak porovnávají současné krajně-pravicové síly. To však přehlíží longue durée krajní pravice, která fašismu 
předcházela. Viz: Richard Saull, alexander anievas, Neil Davidson a adam Fabry, ‘The Longue Durée of the Far-Right: an 
Introduction,’ v Saull, anievas, Davidson a Fabry, eds., The Longue Durée of the Far-Right: an International Historical Soci-
ology, London: Routledge, 2015, s. 1-20. Rovněž mají sklon vylučovat krajně pravicové myšlenky z jejich širšího a hlubšího 
sociálního a politického ukotvení uvnitř jednotlivých států a jejich propojení s vládnoucími třídními zájmy. Tímto způsobem 
mnoho z těchto přístupů ve výsledku zveličuje “antisystémové” a „revoluční“ vlastnosti těchto hnutí, zvláště pokud se 
týkají dominance kapitálu nad společenskými jevy.
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Perspektivy krajní pravice

Krajní pravici zrodila a dále udržuje při životě jistá „revoluční“ společenská dynamika spo-
jená s kapitalismem: jednak v prostorovém smyslu proměnami na ose „město – země“ a ose 
„mezinárodně – národní“, dále sociálně rozmělněním stávajících sociálních vztahů a třídních 
odlišností, a nakonec kulturně s rozsáhlými proměnami národních, rasových a genderových 
identit. Kapitalismus, ve smyslu jeho logiky krizí a trvalé nejistoty, které vytváří, je příčinou 
vzniku krajní pravice – je vlastně jakýmsi jeho patologickým průvodním jevem.

Vliv kapitalismu na utváření struktur a jeho politický význam coby síly vytvářející příležitosti 
pro uplatnění politiky krajní pravice je určován jeho základními mechanismy a způsoby, jaký-
mi pohyby kapitálu omezují a formují politickou sféru. To platí jak z hlediska úlohy a podob 
kultury, tj. způsobu, jakým jsou podmíněna estetika, prostor a uspořádání města (např. pří-
stup k veřejnému prostoru), tak vymezením politické sféry a možností politického řešení ne-
jistot a krizí spojených s vývojem kapitalismu. a právě takovéto možnosti týkající se oblasti 
politiky – a těch aspektů společenského života, které by měly být zprostředkovány a vyřešeny 
prostřednictvím demokratické participace občanů, byly obzvláště zúženy a osekány během 
neoliberální éry.

Pokud bychom, tak jako velká část komparativistické literatury o krajní pravici, hovořili o ka-
pitalismu a „ekonomických příčinách“, které bychom dokládali přímými úměrami mezi výší 
nezaměstnanosti či investic na jedné straně a hospodářským růstem na straně druhé coby 
faktorů, které rozhodují o síle krajní pravice a podpoře, které se ve společnosti těší, pocho-
pili bychom špatně její skutečné strukturální společenské vlastnosti a vztahy. Zvláštnosti 
„ekonomické sféry“ včetně existence odlišných „politických“ a „ekonomických“ sfér vedle 
sebe jsou ve skutečnosti vedlejším produktem těchto sociálních vztahů. Jednoduše řečeno, 
kapitalismus je zásadní při utváření významů, terénu i dynamiky všeho politického. Skrze 
společenské transformace a nejistoty, které jsou s kapitalismem spojeny, se pak vyhraňuje 
vnímání vlastní identity jednotlivců coby součásti „lidu“. V tomto ohledu krajní pravice dlou-
hodobě nabízí ideologický prostředek úniku od přirozených krizí a nestability kapitalismu. 
To odráží (nerovnoměrnou) složitou povahu kapitalismu, jelikož krajní pravice představu-
je formu politiky nabízející mytickou představu o minulosti, kterou idealizuje skrze rasová 
a kulturní měřítka, a nabízí tak zopakování minulosti v přítomnosti.

Krajní pravici, vyrůstající z podhoubí vývoje a krizí kapitalismu, se podařilo rozvinout jistou 
zvrácenou formu „antikapitalismu“. Právě s ní spojená rétorika krajní pravici poskytla důle-
žité pojítko mezi jejími „revolučními“ a „demokratickými“ maskami a zadělala tak na důležitý 
politický problém pro levicové antikapitalisty. Tento antikapitalismus se ukázal jako klíčový 
pro schopnost fašistů získat širokou podporu v meziválečném období a je důležitý i pro vy-
světlení významu krajně pravicových proudů v současném antiglobalizačním hnutí.

Co je tedy podstatou antikapitalismu krajní pravice? Je to právě kombinace dvou vzájemně 
propojených prvků. Jednak je to fetišizace výroby založené na jednotkách malých firem pevně 
zakořeněných v národní komunitě a reprodukující maloměšťácké společenské vrstvy. Tím se 
legitimizují tržní směna a námezdní práce, a kapitál, coby privatizovaná výroba založená na 
vykořisťování námezdní práce, přestává být politicky zpochybňován. Za druhé krajní pravi-
ce definuje kapitalismus jako kosmopolitní sociální dynamiku zhmotnělou ve formě meziná-
rodního (monopolního) kapitálu, a zvláště v neomezeném oběhu finančního kapitálu. Právě 
z tohoto pojetí vychází antisemitismus a do kritiky kapitalismu je vkládána rasově definovaná 
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symbolika ztělesněná popisem Žida coby všudypřítomného kosmopolitního přízraku spojova-
ného s obrovskými toky peněz odtrženými od výroby a abstraktní vládou kapitálu.2 Politická 
ekonomie krajní pravice pak definuje kapitalismus podle rasově definovaných kritérií, ve kte-
rých je kapitalistická výroba chápána jako výroba národní – odtud protekcionismus a odpor 
vůči „volnému trhu“ – a kapitalismus jako mezinárodní monopol spojený s mezinárodním fi-
nančnictvím a postavou Žida. 

Fašismus představuje zbožštění této ideologické formy antikapitalismu. Fašismus vnímá sám 
sebe coby antikapitalistický proud, avšak tu samou politickou ekonomii, na které se fašismus 
ustálil, na sebe vzal na desítky let mezinárodní kapitalistický pořádek od konce 19. století 
do roku 1945. Můžeme to pozorovat zejména na způsobu, jakým byla imperialistická geopo-
litika pevně ukotvena v místních politických strukturách jednotlivých kapitalistických států. 
V tomto ohledu můžeme vidět fašismus částečně coby přirozený produkt utváření meziná-
rodního politického uspořádání, a zvláště pak jeho geopolitického rozměru. Období „vrchol-
ného imperialismu“ v letech 1870–1945 můžeme vnímat nejen jako mezinárodní uspořádání 
pro fašistickou politiku obzvláště příznivé, ale v mnoha ohledech takovou politikou dokonce 
utvářené.3 To očividně odráží rasistickou podstatu kolonialismu a imperialismu, ale rovněž to 
v domácí politice evropských států (a Spojených států amerických) hrálo důležitou roli spoje-
nou s rasovou hierarchií soustředěnou okolo bílého buržoazního muže-protestanta coby zo-
sobnění „civilizované“, tedy liberální subjektivity.4 To poskytlo soudobému světovému řádu 
důležité ideologické ospravedlnění, které se soustřeďovalo na politicky a právně legitimizo-
vanou hierarchii, jež rovněž opravňovala k územním výbojům a záborům a legitimizovala je. 
Právě geopolitika nejen umožňovala rasové války a vyhlazování nebílých „rasových skupin“, 
ale ve skutečnosti byla jejich předpokladem.5 Ideje fašismu – založené na rasové hierarchii, 
dobývání nových území a ovládnutí a vyhlazení „rasově jiných“, stejně jako protežování mili-
tarizovaných forem politické subjektivity – výrazně ovlivnily instituce a společnosti imperia-
listických států, a tak do určité míry umožnily zformování fašismu v mnohých z nich.6 

První světová válka se ukázala jako určující pro utváření mezinárodních kořenů fašismu ve 
dvou směrech. Jednak se fašismus stal vyjádřením politiky, ve které se zhmotnil sociální, 
estetický a technologický potenciál války a oslava maskulinity postavené na válčení. Za-
druhé tím, že uvedla na scénu bolševickou revoluci, radikalizovala strach a paranoiu vlád-
noucích tříd a politických elit ze socialistické levice, a tak poskytla rozhodující ideologický 
a geopolitický kontext pro následné přizvání fašistů do vlády.7 To položilo základy vzestupu  

2   Viz Moishe Postone, ‘History and Helplessness: Mass Mobilization and Contemporary Forms of anticapitalism’, Public 
Culture, 18(1), 2006, s. 93-110.

3   Viz Richard Saull, ‘Capitalist Development and the Rise and “Fall” of the Far-Right’, Critical Sociology, 4 February 2013.

4    Viz adam Tooze, The Deluge: The Great War and the Remaking of Global Order 1916- 1931, London: allen Lane, 2014. Tento 
oficiálně vyhlášený rasismus byl spojen s velmi rozšířeným antisemitismem, který dokonce prostupoval některými částmi 
socialistického hnutí té doby a pomáhal vytvářet určitou viditelnou a zvrácenou formu „antikapitalismu“. Viz Peter Pulszer, 
The Rise of Political anti-Semitism in Germany and austria, Cambridge, Ma: Harvard University Press, 1988.

5   Viz Benjamin Madley, ‘From africa to auschwitz: How German South West africa Incubated the Ideas and Methods adopted 
and Developed by the Nazis in Eastern Europe’, European History Quarterly, 35(3), 2005, s. 429-464.

6   aime Cesaire toto zachytil ve své knize Discourses on Colonialism, New York: Monthly Review Press, [1950] 2000, s. 36, ve 
svém komentáři k Hitlerovi, když tvrdil, „že na Evropany uplatnil kolonialistické postupy, které byly až dosud vyhrazeny 
pouze pro poddané kolonií evropských imperiálních států.“

7   Viz alexander anievas, Capital, the State, and War: Class Conflict and Geopolitics in the Thirty Years’ Crisis, 1915-1945, 
ann arbor: University of Michigan Press, 2014.
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fašistických režimů v Itálii a Německu. Jejich vývoj k militarizovanému hospodářství – v pří-
padě nacismu k hospodářství organizovanému k válce – musí být rovněž chápán jako historic-
ky specifická forma uvnitř širšího mezinárodně geopolitického kontextu imperiálních bloků 
a geopolitického soupeření.8 Přirozené propojení kapitálu, imperialismu (geopolitické ex-
panze jako základu akumulačních strategií a reprodukce vládnoucích tříd) a sociální a ideolo-
gické mobilizace krajní pravice byly pevně zakořeněné v kapitalistické geopolitice této doby. 
V důsledku toho byly dominantní části kapitálu reprodukovány skrze domácí politiku význam-
ně ovlivněnou rasismem či militarismem. Geopolitické oběhy, které zahrnovaly a v některých 
případech vyžadovaly imperiální rivalitu, nabízely na mezinárodní úrovni rozhodující struktu-
rální příležitosti pro krajní pravici a fašismus.9

 Při úvahách o současné podobě krajní pravice, její roli v liberálním pořádku a možnostech dal-
šího rozvoje fašismu nemůžeme pominout konec éry otevřeného imperialismu na konci druhé 
světové války a ustanovení poválečného mezinárodního liberálně kapitalistického uspořádání. 
Fašistické elementy sehrály důležitou roli při utváření antikomunistického politického uspořá-
dání napříč západoevropskými zeměmi, stejně jako obecnější a systematičtější úlohu ve velké 
části postkoloniálního světa. Přeměna mezinárodního řádu v liberální uspořádání, jakkoliv ne-
šlo o jednorázovou transformaci, předefinovala nejen pozici, jakou v ní zaujímala geopolitika, 
ale rovněž sehrála důležitou úlohu jak v upevnění, tak v utváření povahy vnitrostátního liberál-
ně-demokratického uspořádání v jeho rámci. Jak již bylo řečeno jinde, geopolitika, coby politi-
ka rámovaná vzájemnou rivalitou jednotlivých imperiálních mocností a ozbrojenými válečnými 
konflikty, se ze vztahů mezi vyspělými kapitalistickými státy fakticky úplně vytratila.10 

Doplněním této nové kapitalistické geopolitiky bylo vytvoření rozsáhlé a stále se prohlubující 
sítě řídících struktur, které přeměnilo spojení mezi „domácím“ a „mezinárodním“ rozměrem 
politiky. Cílem bylo upevnit a zajistit poválečné liberálně demokratické uspořádání způso-
bem, který ve výsledku zvrátil nastavení domácí i mezinárodní politické dynamiky. Klíčovým 
se ukázalo, že fakticky přestaly existovat spojení vládnoucích tříd a politických elit s krajní 
pravicí a jejich závislost na fašistické mobilizaci „zdola“, která do té doby pomáhala zabezpe-
čit existující společenský řád a zároveň fungovala jako základna pro řešení domácích politic-
kých krizí skrze přímou konfrontaci s existujícím geopolitickým řádem. 

Definování pravice a krajní pravice

Některé studie o krajní pravici a obzvláště ty, které vycházejí z liberální koncepce „totalita-
rismu“ z období studené války, definují fašismus jako určitou formu „revolučního extremis-
mu“. Tak jej výrazně oddělují od konzervatismu tradiční pravice.11 Ve skutečnosti právě s ní 
sdílí ideologický závazek obrany toho, co sami vnímají jako esenciální a přirozený sociální, 
etnický, morální a kulturní základ společnosti, před zvnějšku vnucovanou změnou podrýva-

8   Ohledně nacistického válečného hospodářství viz adam Tooze, The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the 
Nazi Economy, Harmondsworth: Penguin, 2007.

9   Saull, ‘Capitalist Development’.

10   Richard Saull, ‘Capitalism, Crisis and the Far-Right in the Neoliberal Era,’ Journal of International Relations and Develop-
ment, 18(1), 2015, s. 25-51.

11   K úplné kritice těchto pozic viz: Ishay Landa, The apprentice’s Sorcerer: Liberal Tradition and Fascism, Chicago: Hay-
market Books, 2012; and Daniel Woodley, Fascism and Political Theory, London: Routledge, 2010, s. 39-40. Srovnejte 
s Hannah arendt, The Origins of Totalitarianism, New York: Harcourt, Brace and World, 1966
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jící a ničící přirozené společenské hierarchie, hodnoty a instituce. Pravici stejně jako krajní 
pravici vystihuje smysl pro kulturní pesimismus vycházející z idealizace minulosti.12 

V mnoha ohledech tyto společné ideologické rysy čerpají ze sociálních a kulturních změn 
způsobených kapitalistickým vývojem. Takové změny mají tendenci podkopávat tradiční 
základy sociálního řádu přítomné v rodině, o kterou se konzervatismus (a obzvláště takový 
typu ancien régime) má sklony opírat. To se projevilo například v klesajícím významu orga-
nizovaného náboženství, patriarchátu a sociálních a kulturních hierarchií spojených s ra-
sou a třídou – významně to platí o pocitu určeného místa (v čase a prostoru) vycházejícího 
z předkapitalistických sociálních rozdílů. Věru, to, co často charakterizuje moderní konzer-
vatismus, přinejmenším co se volební politiky týče, je rozděleno na dvě různá křídla. Jedno 
je do značné míry smířeno se sociálními a kulturními změnami spojenými s kosmopolitním li-
beralismem tak, jak je definován jazykem lidských práv a organizován okolo globalizovaných 
trhů postavených na vzájemné konkurenci. Naproti tomu druhé, které se významně překrývá 
s krajní pravicí, je mnohem více připoutané ke komunitárním hodnotám založeným na ná-
rodních rozdílech a obraně starých hierarchií postavených na třídách, genderu a rase, nyní 
obvykle vykládaných jako „kultura“.13 

Navzdory těmto shodným rysům je nicméně potřeba vnímat také důležité rozdíly mezi pra-
vicí a krajní pravicí ve smyslu užití rozdílných politických metod, jejich odlišných okruhů 
voličstva, které se snaží oslovit, a rovněž základních politických cílů, kterých se snaží do-
sáhnout. Ohledně jejich politických metod je konzervatismus takovým politickým výrazem, 
který nejvíce podporuje existující ústavně-politický pořádek a jeho instituce coby směřování, 
skrz které jsou ustavovány, zastupovány a vyjádřeny dominantní společenské zájmy. Krajní 
pravice má naproti tomu něco, co může být považováno za „radikálnější“ a více „antisystémo-
vě“ orientované. O tom svědčí i rámování její politiky nejen skrze zpochybňování legitimity 
současných politických elit a institucionálního uspořádání, jak na domácí, tak mezinárodní 
úrovni, ale rovněž způsob, jakým je její politický styl prezentován veřejnosti. Společným jme-
novatelem je tedy „populismus“, který je zde chápán jako způsob, jak rámovat a předávat 
politické sdělení. Krajní pravice si prostřednictvím ukřivděné vylučující rétoriky, jejímž cí-
lem je polarizovat politiku pomocí diskurzu zarámovaného pojmy „elity“ a „lidu“, nároku-
je zastupovat přirozený „selský rozum“ tohoto lidu proti „nedotknutelné“ elitě.14 Přestože  

12   Cas Mudde, The Ideology of the Extreme Right, Manchester: Manchester University Press, 2000, s. 11; Fritz Stern, The 
Politics of Cultural Despair, Berkeley: University of California Press, 1974. Viz také Jane Caplan, ‘Female Sexuality in 
Fascist Ideology,’ Feminist Review, 1(1), 1979, s. 59-66; Jane Sherron De Hart, ‘Gender on the Right: Meanings Behind 
the Existential Scream’, Gender and History, 3(3), 1991, s. 246-267. Jak poznamenávají Sally Davison a George Shiree 
ve ‘Race, Migration and Neoliberalism’, Soundings, 59, 2015, s. 81-95, imigrace byla jedním z těch příčin změn, které 
opakovaně vyvolávaly reakce spojené s každou jednotlivou imigrační vlnou. To odráží mezi Evropany hluboce zakořeněný 
pocit „sebe sama“ založený na „bělošství“ - a předpokládaný „přirozený řád“ a „převahu“, které s ním souvisejí – a rovněž 
poskytuje důležitý zdroj pro utváření krajně pravicového konceptu „zdravého rozumu“.

13   S výjimkou neo-fašistických proudů krajní pravice, jako je Zlatý úsvit v Řecku či Jobbik v Maďarsku, nepoužívá většina 
krajně pravicových stran rasismus skrze kategorii „krev a půda“. Namísto rasy je klíčovým aspektem kultura, což ale 
ve skutečnosti znamená pouhou reformulaci politiky postavené na rasových kategoriích. Zatímco pro krajní pravici již 
rasismus coby politika extremismu není použitelná, zaobaluje se její politika separace do obecné pozice „kulturní rozdíl 
je v pořádku, ale tvoji kulturu tu nechceme“. Viz Etienne Balibar, ‘Is there a “Neo-Racism”?’ v E. Balibar a I. Wallerstein, 
eds., Race, Nation and Class: ambiguous Identities, London: Verso, 2010, s. 17-28.

14   Viz Ernesto Laclau, On Populist Reason, London: Verso, 2005. Ve fašismu na sebe taková politická metoda bere odlišnou 
podobu. Ta je definována skrze symboly a estetiku, které se odrážejí v politické choreografii a způsobu vyobrazení a osla-
vování militarismu a násilí. Využívání populismu k odlišení krajní pravice může pomoci ve smyslu určení odlišných metod, 
které jsou s ní spojeny, nezachycuje ale, kdo nebo co krajní pravice je. Obzvláště to platí, vezmeme-li v potaz populistický 
lidový jazyk, který může být využíván i jinými politickými proudy včetně levice.
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samozřejmě existuje nespočet příkladů, kdy konzervativní síly využily populistické postoje 
jako prostředek k získání volební výhody, samotný pojem „populistická pravice“ zakrývá roz-
díly mezi pravicí a ultrapravicí a klade příliš velký důraz na definování jednotlivých politic-
kých proudů pomocí jazyka a metod, které využívají. 

Okruh voličů, které se snaží oslovit krajní pravice, odhaluje důležitý rozdíl mezi ní a stan-
dardní pravicí. Konzervatismus čerpá podporu od existujících společenských okruhů, které 
mají osobní zájem na udržení současného společenského uspořádání. Tato podpora pochází 
z domácích i mezinárodních správních a manažerských okruhů a z výhod vyplývajících z ma-
jetkového vlastnictví a obchodování na trhu. Krajní pravice na straně druhé se snaží oslovit 
ty sociální okruhy, včetně určitých částí kapitalistické třídy, které by z konfrontace s exis-
tujícím socioekonomickým uspořádáním mohly získat ekonomické výhody tím spíš, že jsou 
samy vázány existujícími mezinárodními dohodami, formálními institucionálními struktura-
mi a závazky, které z nich vyplývají.15 

Stejně jako krajní pravice hledá podporu u některých částí vládnoucí třídy, snaží se rovněž 
cílit na nižší vrstvy, obzvláště na maloměšťáky a pracující třídu, kteří se nacházejí mimo 
kulturní okruh a instituce organizovaných pracujících. Podobné výzvy a podobná rétorika 
se zaměřují na tyto skupiny, které může oslovit politika, jež mluví o krizi tradiční mužské 
identity, tak jak byla ukotvena uvnitř tradičních sociálních a kulturních hierarchií, které 
podkopaly sociální změny týkající se rasy, imigrace, genderu a změny v kapitalistické děl-
bě práce.16

Zatímco třídní diskurs může krajní pravice přijmout jako součást svého politického slovní-
ku skrze svou populistickou výzvu k nižším třídám, tento přístup odráží ideu a praxi třídy, 
která se rychle rozmělní do vylučování a kategorizace podle národních, rasových, gendero-
vých a kulturních měřítek. Nejenže to zastírá socioekonomický třídní základ zakořeněný ve 
vykořisťování námezdní práce, ale rovněž pomáhá udržování existujících nerovných třídních 
hierarchií a struktur.17

Odhodlání krajní pravice řešit autoritářsky sociální problémy, které zahrnuje posilování vý-
konných a donucovacích kapacit státu a zásadní přehodnocování míry integrace i samotné 
členství v mezinárodních organizacích, může na první pohled budit dojem ostrého odlišení 
krajní pravice od jiných mainstreamových konzervativních sil na pravici. avšak v rozhodují-
cích krizových momentech, které přepisují tradiční ideologické bojové linie, se rozdíly mezi 
oběma pravicemi stírají. Tak se děje, obzvlášť pokud zmíněná krize zahrnuje levici – buď coby 

15   V průběhu koloniální éry (1870-1945) pracovala fašistická a krajně pravicová hnutí v Německu a Itálii s nespokojeností 
významných částí národního kapitálu se způsobem nakládání se zlatým standardem, ideologickým vlivem „manchesteri-
smu“ (tj. angloamerického liberálního volného obchodu) a ekonomickými výsadami, které britský kapitál odvozoval jak 
z finanční dominance londýnské City, tak z geopolitického odepření přístupu konkurentům Britského impéria ke svým 
zdrojům a trhům. V poslední době se některé krajně pravicové strany, jako je Britská národní strana (BNP) a francouzská 
Národní fronta (FN), výslovně zavázaly chránit domácí firmy před mezinárodní soutěží. Podobný vývoj lze sledovat také 
v případě stran více orientovaných na neoliberalismus, jako je Svobodná strana Rakouska (FPÖ).

16   Některé krajně pravicové strany (jako je nizozemská Strana pro svobodu Geerta Wilderse) však využily otázek týkajících 
se pohlaví a sexuálních svobod, které popisují jako „evropské“ nebo „civilizované“ hodnoty, k definování muslimů coby 
„jiných“ a odsouzeníhodných pro jejich opačné a opresivní názory. Zatímco tento proud krajní pravice se zdá být již 
velmi vzdálený od historického fašismu, to, co je ve skutečnosti spojuje, je imaginární rasově podložený ideál minulosti 
fungující do doby, než byl „poškozen“ kosmopolitní imigrací.

17   Viz Satnam Virdee, Racism, Class and the Racialized Outsider, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014; Peter Fysh a Jim 
Wolfreys, The Politics of Racism in France, Basingstoke: Macmillan, 2003.
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společenskou, nebo institucionální překážku k jejímu rychlému a efektivnímu řešení anebo 
coby domnělé revoluční ohrožení existence soudobého socio-politického uspořádání.18 

Zajisté se krajní pravice vynořuje jako životaschopný prostředek k ukončení krize, když a po-
kud se vyčerpají tradiční možnosti konzervativní politiky a když existující instituce už nejsou 
schopné poskytnout politické řešení. To také odráží neschopnost levice – sociálnědemokra-
tické i revoluční – poskytnout cestu z krize buď prostřednictvím existujícího institucionální-
ho rámce, či revoluční transformací. 

 
Krajní pravice a liberální demokracie dnes

Přinejmenším v Evropě je podstatným prvkem velké části soudobé diskuse o krajní pravici 
představa, že se krajní pravice od svých historických předchůdců odlišuje tím, že akceptu-
je politicko-institucionální uspořádání liberální demokracie. V důsledku toho je současná 
krajní pravice definována jako „postfašistická“, kvůli své zjevné ochotě pracovat v rámci 
širšího liberálního ústavního pořádku a být jeho součástí, jak se také odráží v participaci 
řady krajně pravicových stran na vládních koalicích v posledních letech.19 Tato normali-
zace krajní pravice však popírá složitější a znepokojivější vztah mezi pravicovými stra-
nami, jinými politickými stranami a fungováním liberální demokracie v Evropě. Zároveň 
však také kontrastuje s tím, co lze nejlépe popsat jako neofašistické nebo extrémně pra-
vicové prvky, které nadále tvoří významný, i když menší, prvek současné krajní pravice. 
To sleduje historický charakter krajní pravice po longue durée, kterou tvoří řada různých 
skupin a pohybů definovaných společným souborem ideologických orientací, ale stále se 
lišící ochotou (neo)fašistických prvků lokalizovat svou politiku mimo konvenční politický 
terén – tedy na ulici – a využívající přímé zastrašování a násilí jako způsob politického 
modu operandi.

Ve skutečnosti musíme ale upozornit i na dvě odlišnosti týkající se fašistické krajní pravi-
ce. Zaprvé, zatímco tento fašistický proud nepřestal ani v poválečné Evropě existovat, bez 
ohledu na to, jaký význam a všeobecné povědomí si získal jeho předchozí teror, politický 
význam fašistických proudů určovala absence takové krize, která by postihla jak stávající 
reprezentativní politické instituce, tak legitimitu a akceschopnost stávajících politických 
proudů, jako tomu bylo v řadě evropských zemí během dvacátých a třicátých let 20. století. 
Přestože ani v současnosti nejsou oproštěny od krizí, v nichž je stávající politické a institu-
cionální uspořádání ohroženo, opírají se evropské liberální demokracie o mnohem silnější 
a stabilnější společenské, politické a institucionální prostředí než režimy minulosti, a tak 
se jim podařilo omezit sociální a ideologické možnosti, díky kterým by se fašismus prosadil 
jako dominantní síla na krajní pravici.20 V širším a obecnějším smyslu totiž díky proměně 
politického terénu za posledních třicet let zažila politika postavená na masových stranách 
zásadní úpadek, který výrazně omezil institucionální možnosti k vytvoření čehokoliv, co by 

18    Viz Nicos Poulantzas, Fascism and Dictatorship, London: Verso, 1979; Woodley, Fascism and Political Theory, s. 1-3. 
Zatímco meziválečný fašismus pro to poskytuje klasický příklad, takový vývoj sehrál během poválečné éry roli také v Chile, 
argentině a jinde a byl podpořen hlavními liberálně-demokratickými mocnostmi.

19    Ignazi, Extreme Right Parties; Dieter Prowe, ‘“Classic” Fascism and the New Radical Right: Comparisons and Contrasts’, 
Contemporary European History, 3(3), 1994, s. 289-313.

20   Nejvíce se v západní Evropě k získání dominantní pozice na krajní pravici (nebo pravici obecně) přiblížil Zlatý úsvit 
v Řecku po roce 2010.
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se mohlo byť jen přiblížit historickému fašismu coby masové straně a pouličnímu hnutí.21

Když toto vezmeme v úvahu – a v tom smyslu, jak rozdílné politické hrozby představují strany 
jako UKIP, FPÖ a Švýcarská lidová strana (SVP) na straně jedné a Zlatý úsvit či Jobbik na stra-
ně druhé – musíme také připustit ambivalentní vztah, jaký mezi sebou nezřídka mají „norma-
lizovaná“ či „postfašistická“ krajní pravice a aktivity rasistických pouličních hnutí. Druzí jme-
novaní, kteří využívají násilí a zastrašování, jsou sice na oficiální politické úrovni od krajně 
pravicových stran odděleni, zároveň ale využívají politického kontextu, který jim tyto strany 
poskytují.22 Zatímco jsme daleko od dosažení takového politického kontextu, ve kterém by se 
fašistická pouliční politika stala masovou, tento vývoj podtrhuje roli nefašistických krajně 
pravicových proudů při legitimizaci a udržování fašistické politiky navzdory jejich opačným 
oficiálním prohlášením, ve kterých se naopak od fašismu distancují. Takový vývoj také po-
ukazuje na pokračující přítomnost sympatizantů neofašistické politiky a metod v některých 
částech státního aparátu – zejména u policejních a bezpečnostních složek. 

Nicméně abychom mohli správně posoudit hranice a možnosti současné krajní pravice, mu-
síme se také podívat na odlišný slovní rejstřík, který využívá politika krajní pravice. Populis-
tická vzpoura krajní pravice využívá konspirační politiku jako demokratické pojítko maskující 
její autoritářství. Tato politika vedená „zdravým rozumem“, jak tvrdí krajní pravice, je posta-
vena na boji proti elitě – v současném kontextu vzdělané a kosmopolitní liberální elitě – která 
je stále více spojená s mezinárodními vládnoucími strukturami a která je plně oddána poli-
tické a kulturní „zradě“ národa/lidu. Současná technologie sociálních médií poskytuje pro 
tento druh politiky významné zdroje a slouží také jako prostředek kompenzace neexistence 
masové strany coby základu politické mobilizace. Pomocí onoho „spiknutí“ vzniká celá alter-
nativní veřejná sféra podporovaná částí mainstreamových médií, která poukazují na skutečné 
strukturální omezování demokratické kontroly a politickou transformaci spojené s členstvím 
v mezinárodních řídicích strukturách jako je EU. Tímto způsobem se krajní pravice může na-
pojit na významnou část depolitizovaných a rozčarovaných společenských vrstev často také 
v místech, kde dříve dominovala levicová dělnická hnutí.

Tato legitimní výtka k demokratickým nedostatkům struktur mezinárodní správy samozřejmě 
neznamená, že by měla krajní pravice zájem na jejich demokratizaci – či dokonce na vytvoření 
„alternativní“ nebo „sociální“ Evropy – ani na demokratické transformaci na úrovni států. Na-
místo toho slouží démonizace mezinárodních řídicích institucí jako pouhý prostředek k reor-
ganizaci státu pomocí rušení právních a ústavních omezení výkonné moci a zejména posílení 
autoritativních prvků fungování státu. To ve výsledku vede jen k dalšímu a dalšímu oslabo-
vání a ničení existujících demokratických prvků, jako jsou samospráva či odbory. Z tohoto 
důvodu se strany krajní pravice soustřeďují na opevňování hranic jako prostředek k omeze-
ní přistěhovalectví a komunálního přístupu k občanství pro stávající menšiny, zejména pak 
pro muslimy. Zdá se, že účast v demokratické politice a zastupitelských institucích zůstává 

21    Viz Peter Mair, Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy, London: Verso, 2013; Wolfgang Streeck, Buying 
Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism, London: Verso, 2014. Jak poznamenal Dylan Riley, fašismus se objevil 
v kontextu vysoce politizovaných společností, v nichž byli jednotlivci spojeni a začleněni do politiky skrze masové strany, 
které pronikly širšími společenskými a kulturními sférami daleko mimo okruh ohraničení formální politickou diskusí. Viz 
‘Bernstein’s Heirs’, New Left Review, 76, 2012, s. 136-50.

22   V německém případě se nedávné žhářské útoky na ubytovny pro žadatele o azyl odehrály v kontextu rostoucího protimus-
limského sentimentu podporovaného tzv. „respektovanými“ stranami, jako je alternativa pro Německo či pouliční hnutí 
Pegida. Viz ‘German asylum: attacks on Refugee Hostels a Growing Problem’, Der Spiegel, 11. duben 2015, dostupné na 
http://www.spiegel.de/international.
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pro současnou krajní pravici v nejlepším případě ambivalentní, neboť se nezaměřuje tolik na 
posilování jejího demokratického a lidového charakteru, ale spíše na omezování možností 
demokratické činnosti a přístup a účast v politice – podle rasových měřítek. 

To je velmi důležité pro pochopení způsobu, jakým se krajní pravice „normalizovala“, v po-
sledních letech zejména v souvislosti s její účastí ve vládách. Přesně takto se od konce stude-
né války řada krajně pravicových stran zapojila do vládních koalic.23 V mnoha ohledech tento 
vývoj svědčí o „normalizaci“ krajní pravice nebo přinejmenším jejím přijetí a ochotě dalších 
proudů na pravici a v pravém středu s těmito stranami spolupracovat. Příležitost k dosažení 
některých mocenských pák nicméně pro krajně pravicové vedení znamená rovněž dilema: dů-
věryhodnost její protisystémovosti a základní prostředky mobilizace podpory vycházejí z pre-
zentování sebe sama coby outsiderů či odbojářů, což je pozice, kterou již nejde po vstupu do 
vlády hájit. Účast a zejména odpovědnost za vládní rozhodnutí v sobě pro tyto strany nese 
i významná rizika, která mají potenciál odhalit limity jejich politické schopnosti řešit klíčové 
socio-ekonomické problémy.

Pokud jde o dopad politiky krajně pravicových stran a následky pro jejich samozvaný sta-
tus „protisystémové“ či „odbojové“ síly, byl jejich výsledný vliv spojený s reálnou účastí ve 
vládě poměrně omezený. Větší strany od nich jako od mladších partnerů často vyžadovaly 
formální závazky ke společné sadě politických přístupů a konkrétních politik (jako tomu bylo 
u role FPÖ ve vládní koalici v Rakousku v letech 2000–2005), což v praxi vedlo k výraznému 
omezení vlivu těchto stran. Často také obsazovaly méně důležité vládní pozice. Tím ale ne-
chceme naznačit, že jejich účast nebyla významná z hlediska přínosu k širšímu trendu „nor-
malizování“ krajně pravicových idejí a politických přístupů spojených s omezeními imigrace, 
přístupu k sociálnímu systému a otázkami bezpečnosti a práva a pořádku v jiných politických 
stranách. Takové trendy však byly patrné i v případech, kdy krajně pravicové strany ani ne-
byly blízko participaci na vládě, ani neměly výraznou volební podporu (jako např. ve Velké 
Británii).

Krajní pravice a globální neoliberalismus

Jak uvedl Neil Davidson, skutečná historie krajně pravicových režimů ukazuje, že se obvyk-
le lehce přizpůsobují dominantním organizačním formám kapitálu své doby, což je očividně 
spojeno s širšími mezinárodními dominujícími či imperialistickými strukturami akumulace.24 
To se samozřejmě promítá do toho, jak přemýšlíme o souvislostech mezi současnou krajní 
pravicí a neoliberalismem. Jak již bylo řečeno výše, poválečné mezinárodní uspořádání kapi-
talismu se definitivně rozešlo s imperialistickou geopolitikou, díky níž se do té doby rozvíjel 
moderní kapitalismus. Pod dojmem neoliberálního finančnictví a globalizace jsou nyní do-
minantní segmenty kapitálu stále více reprodukovány skrze nadnárodní výrobní a směnné 
okruhy organizované liberálními mezinárodními vládnoucími strukturami, které do velké 
míry vyloučily možnost demokratického dohledu a zastoupení. Díky tomu v dnešním neoli-

23   Platí pro FPÖ v letech 2000-2005, italskou Liga severu v letech 2001-2006 a 2008-2011. Nizozemská Strana pro svobodu 
naproti tomu poskytovala parlamentní podporu menšinové vládě od konce roku 2010 do dubna 2012, stejně jako Dánská 
lidová strana, která poskytla své parlamentní hlasy vládní koalici v letech 2001 až 2011.

24   Neil Davidson, ‘The Far-Right and the “Needs” of Capital’, v The Long Durée of the Far-Right, s. 140.
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berálním světě přestalo spojení mezi mezinárodním kapitalismem a lidovými společenskými 
mobilizacemi ukotvenými v krajně pravicovém prostředí přinejmenším pro dominantní části 
kapitálu fakticky existovat.

Co vlastně můžeme říci o vztahu krajní pravice a neoliberalismu, vezmeme-li v potaz změ-
něnou podstatu materiálního, mezinárodního i geopolitického rozměru vývoje kapitalismu? 
Jedním z nejvýznamnějších posunů v ideologickém charakteru velké části krajní pravice bě-
hem neoliberální éry se stala mnohem větší podpora ideologických receptů vládnoucí třídy 
spojených s propagací neoliberalismu, kritikou sociálnědemokratické politiky a vymezová-
ním se vůči univerzalistickým receptům sociálního státu tím, že podporuje a rovněž se iden-
tifikuje s podnikavostí, soběstačností a spoléháním sama na sebe a „tvrdou práci“ nepoško-
zenou „dávkami státu“. Zatímco se tedy krajní pravice angažovala v útocích na to, co zbylo 
ze sociálnědemokratického státu – a tím neoliberalismu poskytla důležité základy „lidové“ 
a „populistické“ podpory – vytyčila rovněž princip sociálního státu coby rasově podmíněného 
souboru práv a povinností. Přístup k sociální péči je v tomto případě definován skrze „sociál-
ní nativismus“, tedy kritéria na základě národnosti. Tato agenda postupně začala ovlivňovat 
rovněž tradiční strany na levici.

K výše zmíněnému lze mít nicméně některé podstatné výhrady, jak dokládá vývoj Národní 
fronty ve Francii. Ta ještě v osmdesátých letech do velké míry koketovala s neoliberalismem, 
a dokonce podporovala postupy Reagana a Thatcherové. Od devadesátých let se ale začala 
profilovat etatističtěji, v čemž se částečně odrazila i její nevraživost vůči způsobu, jakým byl 
neoliberalismus uveden do praxe a zaobalen prostřednictvím směrnic EU, a zejména od Maas-
trichtské smlouvy z roku 1991. Právě zde můžeme pozorovat, kterak proces neoliberální glo-
balizace přispěl k vytvoření protiproudu uvnitř kapitalismu. Tento proud se výrazně podílel 
na posilování nových rasistických tendencí, na kterých se krajní pravice uchytila a skrz které 
získala podporu významné části pracující třídy.

Přestože není neoliberalismus sám o sobě rasistickou politickou ekonomií – lidské bytosti 
jsou v něm redukovány na jednotlivce coby uvědomělé tržní aktéry – dopad jeho fungování 
vedl k obnově politiky bělošství a s ní spojeného diskursu o „přirozené“ nadřazenosti a hi-
erarchii, která rámovala bílou (evropskou) rasovou identitu v koloniální éře a období bez-
prostředně následujícím. Přeformátování této politiky se projevuje zejména na problematice 
přistěhovalectví. Pro neoliberalismus je velmi příznačný důraz na pružnost trhu práce (tzv. 
stlačování mezd). To usnadňovaly i migrační toky pracovní síly, které byly využívány k stla-
čování ceny práce. Dopad neoliberálních reforem uplatněných ve většině postkoloniálních 
a rozvojových zemí světa také posloužil k rozdmýchání ekonomických nerovností a nejistot. 
Tento tlak žene mnoho lidí, aby se stěhovali do bohatších zón jádrových kapitalistických zemí 
a zajistili si tak živobytí. 

Zatímco se tedy neoliberalismus nezakládá výslovně na politice bělošství a rasové hierarchii, 
jeho uplatnění a dopady v praxi měly významné rasově podmíněné důsledky.25 Evropský/bílý 
rasismus v jádrových zemích je nyní mnohem spjatější a propojenější s marginalizovanými 
příslušníky dělnické třídy, jejichž pocit (bílé) identity – silně zakotvený v jejich povolání a za-
městnání – byl podkopán sílící nejistotou anebo nezaměstnaností. Právě zde se krajní pravici 

25   David J. Roberts and Minelle Mahtani, ‘Neoliberalizing Race, Racing Neoliberalism: Placing “Race” in Neoliberal Discour-
ses’, antipode, 42(2), 2010, s. 248-257.
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dařilo soutěž o sociální a materiální zdroje (nikoliv jen o pracovní místa) prezentovat jako 
rasový boj „domácích“ proti „přistěhovalcům“.26 Na druhé straně se pro neochvějné zastánce 
neoliberalismu na ministerstvech financí a v korporátních think-tancích přistěhovalci zdají 
být ku prospěchu růstu a výkonu ekonomiky a jako takoví jsou vítaným zdrojem konkurence-
schopné práce podporující efektivitu a dynamiku. V mnoha ohledech jsou však oběťmi neo-
liberalismu právě samotní přistěhovalci, ať už z hlediska příčin, které je přiměly k migraci, 
z hlediska pozic a rolí, které obvykle plní v jádrových ekonomikách, či rasismu, kterému jsou 
vystaveni.

Z toho vyplývá, že neoliberalismus, coby diskurs, usiluje o odstranění rasismu z veřejného 
života, a současně pomáhá vytvářet společensko-ekonomické podmínky, díky nimž rasismus 
funguje napříč komunitami coby reakce na nestabilitu a nejistotu, které neoliberalismus sám 
produkuje. Krajní pravice samozřejmě nenabízí způsoby, jak tyto problémy řešit. Převedení 
tohoto problému do rasové roviny navíc nejen reprodukuje patologii kapitalismu, ale rov-
něž posiluje třídní odcizení, které vytváří neoliberalismus, od politických alternativ oproš-
těných od rasismu. Současně se krajně pravicové strany, podobně jako jejich předchůdkyně 
v minulosti, méně zajímají o transformaci nebo dokonce výraznou reformu základních prvků 
fungování kapitalismu. Ještě více to platí u stran, jako jsou Národní fronta, Britská národní 
strana, německá Národní demokratická strana, ale i Jobbik či Zlatý úsvit, které jsou více spo-
jeny s představami národních států a protekcionistickými pozicemi. Více se soustřeďují na 
přeměnu geopolitického a institucionálního uspořádání, prostřednictvím kterých kapitalis-
mus zejména v kontextu EU pracuje. Zaměření proti EU se stalo ještě výraznější v souvislosti 
s krizí a úspornými opatřeními eurozóny po roce 2010.

Přestože krize eurozóny krajní pravici výrazně pomohla, její schopnost skutečně nabídnout 
prostředek rozchodu s neoliberální globalizací v Evropě zůstává více než pochybná. V období 
před globálním neoliberalismem nabízela územní a materiální podstata kapitalistické aku-
mulace a reprodukce dominantních sekcí kapitálu možnost řešení krizí a příležitost k akumu-
laci kapitálu v rámci národních či nacionalistických projektů. Existovala zde jak materiální 
základna, tak možný sociální smír, na jejichž základě mohla krajní pravice vytvořit „národní 
politickou ekonomii“. Takové materiální a společenské předpoklady jsou dnes méně patrné, 
a tudíž méně pravděpodobné. To však neznamená, že by politika krajní pravice (ať už v podo-
bě „lidové vzpoury“ či coby potenciálně vládní síla) byla pro kapitalistický rozvoj nevýznam-
ná. Je tedy zřejmé, že postoje krajně pravicových stran zpochybňují názory dominantních 
sekcí kapitálu v těchto zemích – od americké Tea Party stavící se proti záchraně finančního 
systému z peněz daňových poplatníků a za požadavek omezení přistěhovalectví, k požadav-
kům UKIP a Národní fronty na vystoupení z EU a zpřísnění antiimigračních nařízení. To může 
jako v případě vlivu UKIP na britskou konzervativní stranu vést k odklonu částí mainstre-
amové pravice od pozic vedoucích sekcí kapitálu. Ve výsledku tak krajní pravice nezůstává 
pouhým pěšcem kapitálu, ale naopak v mnoha ohledech se jí daří ideologicky destabilizovat 
a problematizovat mezinárodní a nadnárodní aspekty neoliberálního kapitalismu. 

Možnost, že by se krajní pravici podařilo na materiální bázi národní buržoazie vystavět naci-
onalisticko-kapitalistický ekonomický model, se nicméně jeví jako velmi nepravděpodobná. 
Fakt, že se na vnitrostátní úrovni krajní pravici dařilo oslovit maloburžoazní části společ-
nosti a malý a střední kapitál obzvláště v otázce EU, ještě není důkazem životaschopnosti  

26    Přesouvání dříve zajištěných a dobře placených zaměstnání do východní asie a jinam ještě více prohlubuje pocit znepo-
kojení a nejistoty ohledně vlastní identity u části bílé dělnické třídy.
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nacionalistické politické ekonomiky soustředěné na obecný protekcionistický odklon od neo-
liberální globalizace. Právě naopak. Většina krajně pravicových stran, jako je UKIP, FPÖ či 
Švýcarská lidová strana (SVP), se zdá být otevřená podpoře mezinárodního rozměru neolibe-
ralismu za předpokladu, že jsou vyňaty z toho, co samy považují za „obtěžující konsensuální 
politiku“ Evropské unie s jejími omezujícími balíčky ochrany sociálních práv a životního pro-
středí.27 Utváření nacionalistického postoje vůči EU se nutně nemusí promítat do národního/
nacionalistického pojetí politické ekonomie. Naznačuje to však hluboké rozpory v soudobém 
krajně pravicovém politickém narativu a z něho vycházejících návrhů, jak ukočírovat neoli-
berální kapitalismus. Totéž platí i pro strany, jako je Národní fronta, které se posunuly na 
etatističtější a protekcionističtější pozice.

Fakt, že krajní pravice prohlašuje, že bojuje za dělníky, zatímco zároveň podkopává sociální 
ochranu, aniž by měla k dispozici přiměřené prostředky k vytvoření nového modelu akumu-
lace, by s největší pravděpodobností vedl k novému cyklu krizí a rozpadu dělnické podpory 
krajní pravici. Tyto rozpory skutečně slouží k utvrzení kulturně a rasově podmíněných aspek-
tů krajně pravicové politické ekonomie, které posilují politické postupy využívající přistěho-
valce coby obětní beránky a které nakládají se socio-ekonomickými problémy pomocí raso-
vě definovaných kategorií. Takové tendence mohou vést u části voličů s dělnickými kořeny 
k rychlému prohlédnutí nefunkční politické ekonomie krajní pravice. To je však pro ty, kteří 
jsou cílem této demagogie, pouze malou útěchou. Vezmeme-li kromě toho v úvahu rovněž 
současný mezinárodní kontext, nepřipadá v úvahu ani využití „klasického“ geopolitického 
modelu krajní pravice postaveného na militarismu, geopolitické konkurenci a agresi. Mezi-
národní zdroje kapitalistické akumulace a investic navíc zahrnují práci v alespoň přiblíže-
ném rámci stávajícího geopolitického a institucionálního uspořádání. Vzhledem k tomu, že 
ve dvou hlavních oblastech kapitálu – finančním a průmyslovém – je vzájemná propojenost 
a provázanost mezi jednotlivými státy tak hluboká, a v době, kdy produkce, vlastnictví či roz-
hodovací procesy pronikají napříč jednotlivými národními státy, můžeme očekávat pramalou 
chuť kapitálu vstoupit do vleku krajně pravicové politiky založené na budování protekcionis-
tických bariér a odklonu od neoliberální globalizace. 

Případ Řecka je jedinečný v tom, že tak zdrcující dopad „reforem“ vynucených „Trojkou“ na 
řeckou společnost a ekonomiku otevřel možnost, že by se Zlatý úsvit mohl dostat k moci či 
alespoň zásadně ovlivnit směřování budoucí řecké vlády. Taková situace by mohla nastat, 
pokud by se koalici Syrizy nepodařilo udržet si lidovou podporu a Řecko by bylo vytlačeno 
z eurozóny. Vzhledem k velikosti řecké ekonomiky je však nepravděpodobné, že by taková 
událost měla širší geopolitický dopad. Vzhledem ke geopolitické zranitelnosti Řecka a vylou-
čení dalších možností by životnost takového uspořádání byla s největší pravděpodobností 
krátkodobá.

To se již ostatně potvrdilo v Maďarsku, kde se navzdory snaze Viktora Orbána protežovat 
zhoubné krajně pravicové společenské proudy ekonomika posunula od levicového populismu 
(snížení cen energií a zvýšení státní kontroly nad bankovním sektorem a bankovními poplat-
ky) na neoliberální pozice (snížení daní včetně zavedení rovné daně či omezení pracovních 
práv). Problém, který pro kapitál představuje Orbán, nespočívá v nějakém vážném odklonu 
od neoliberalismu Evropské unie, ale v jeho politickém kličkování a nestabilitě, kterou tím vy-
tváří. Navzdory jeho rétorickým půtkám s liberálním („elitářským“) postojem EU a flirtování  

27   I vzhledem k jejím silným antietatistickým názorům na státní zásahy do ekonomiky vystupuje SVP jako nejkonzistentnější 
neoliberální krajně-pravicová strana. Viz Mudde, Populist Racial Right Parties, s. 122-130.
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s Moskvou, díky kterým Fidesz dále rozšiřuje svou volební základnu – i navzdory příklonu 
části voličů k Jobbiku – nelze v Maďarsku hovořit o žádné zásadní změně ve fungování jeho 
postkomunistického politického hospodářství.

avšak ani fakt, že se současná krajní pravice nechystá odstřihnout se od neoliberální glo-
balizace, neznamená, že by její dopad byl okrajový. Ve skutečnosti její strukturální slabost 
a konečná neschopnost nabídnout východisko ze slepé uličky neoliberalismu přispívají k pro-
hlubujícímu se trendu převádění problémů kapitálu a třídy do rasových kategorií. Navzdory 
tomu, že umožňuje pokračování neoliberalismu tím, že mu poskytuje demokratickou fasádu, 
především přispívá k prohlubování společenského klimatu nesnášenlivosti, ve kterém může 
rasistické násilí jen dále růst. Stručně řečeno pro neoliberální kapitalismus spočívá význam 
krajní pravice jedině v tom, že poskytuje pouhý ideologický, nikoliv praktický únik pro ty, kte-
ré neoliberalismus a jeho krize zasáhly a poškodily. To by mělo podpořit širší diskusi o „ose-
kávání“ demokratických institucí a rostoucí nedosažitelnosti mocenských struktur nacháze-
jících se mimo demokratický dohled národních států, do které se již levice zapojila. Krajní 
pravice toho již využila coby prostředku k uplatnění významného destabilizujícího vlivu na 
mezinárodní aspekty neoliberalismu v jeho geopolitické a institucionální formě. 

Současná konjunktura tedy nabízí paradoxní příležitost pro krajní pravici. Nestabilní aspekty 
neoliberálního kapitalismu, zvláště ty související s globalizací, pro ni vytvořily v kontextu 
poválečné politiky jedinečné okno. Současně však ty samé společenské a vývojové dráhy uza-
vřely (evropské) krajní pravici v materiální rovině a geopolitickém měřítku politické možnos-
ti, což je v protikladu s příznivějšími okolnostmi jejích historických předchůdkyň. V mnoha 
ohledech to odhaluje jak ekonomické hranice toho, co může krajní pravice nabídnout k pře-
konání nejistot a nerovností kapitalismu, tak i pokračující význam obnoveného rasismu coby 
ideologické kompenzace těchto limitů.

Je také jasné, že význam a politickou sílu krajní pravice nelze vysvětlit, pokud rovněž ne-
vezmeme v úvahu levici. V evropském kontextu a navzdory zjevné hrozbě vycházející z krajní 
pravice existují ale i důvody k optimismu. Nové politické síly (například Podemos ve Španěl-
sku či řecká Syriza) a také některé levicově nacionalistické síly (viz Skotsko a Irsko) ukázaly 
možnost formulovat lidovou alternativu k neoliberálnímu konsensu. Význam tohoto vývoje 
spočívá především v tom, že poskytuje prostředek k rozvíjení důležitého zdroje politického 
tlaku na další části tradičních dělnických a sociálnědemokratických levicových sil, které byly 
v posledních letech až příliš často ochotny samy využívat populismu s krajně pravicovými 
prvky. Rovněž také poskytují důležitý prostor pro formulaci alternativ – jak k pravicovému, 
tak k neoliberálnímu mainstreamu – s ohledem na řízení a transformaci kapitalistické eko-
nomiky a také řídící struktury a správní instituce, které ji organizují na mezinárodní úrovni.

Z anglického originálu Capitalism and the Politics of the Far Right, který vyšel v Socialist Register 
2016, přeložil Tomáš Němeček
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Krajně pravicová hnutí  
jako problém pro kapitál
Neil Davidson

Původně existovalo pouze jedno sociální hnutí: hnutí za socialismus. První socialisté, od Babeufa 
po Marxe a Engelse, očekávali, že to, co nazývali „sociální revolucí“, bude první revolucí svého 
druhu v dějinách, neboť dřívější revoluce, jako ta Francouzská, byly pouze politické povahy.1

Tato sociální revoluce pak měla být uskutečněna „sociálním hnutím“. To se stalo dalším pojmem, 
který se rozšířil napříč socialistickými a komunistickými kruhy v první polovině devatenáctého sto-
letí. V jednom ze zápisníků nakonec publikovaném pod názvem Německá ideologie (1845-46) mů-
žeme nalézt Engelsovu kousavou recenzi na knihu Karla Grüna z roku 1845 Sociální hnutí ve Francii 
a Belgii, v níž ale Engels sám užívá pojem „francouzské sociální hnutí“, naznačuje, že uznává jeho 
existenci a že se jeho námitka týká spíše Grünova pohledu na dané téma.2

Zhruba v polovině 40. let 19. století identifikovali Marx a Engels proletariát jakožto jedinou sílu 
schopnou dosažení sociální revoluce, netvrdili však, že jedná zcela sama: menšinové postavení 
dělnické třídy na globální úrovni, dokonce i v době Engelsovy smrti v roce 1895, takové tvrzení 
znemožňovalo. Zdá se, že jejich postoj byl takový, že pracující budou jednat jako politické vedení 
i jako organizační jádro sociálního hnutí jako celku. Ve skutečnosti Marx až do konce života tvrdil, 
že v určitých situacích, zejména v případě nadvlády Británie v Irsku, to mohou být koloniální ná-
rody, které zahájí proces sociální revoluce; to bylo důvodem toho, proč napsal v dopise Engelsovi 
na konci roku 1869, že „irská dělnická třída má pro sociální hnutí jako celek ohromný význam.“3 
Pojem sociálního hnutí jakožto všech těch sil, které usilují o ustavení socialismu, s dělnickou tří-
dou ve svém středu, se přestal používat spolu s formováním Druhé internacionály v roce 1899, při-
nejmenším v západní Evropě a Severní americe. Na jeho místo nastoupila roztříštěná sada pojmů 
zachycujících odlišné aspekty toho, co bylo dříve jednotným konceptem: termíny jako „odbory“, 
„pracovní síla“, „dělnická třída“, a „socialistické“ všechny odkazovaly na odlišné, i když vzájemně 
se překrývající hnutí, a pouze poslední pojem byl jednoznačně propojený s úplným překonáním  

1   Gracchus Babeuf [1796],“Manifesto of the Equals,” in Revolution from 1789 to 1906, edited by Raymond Postgate 
(London: Grant Richards, 1920), 54–55; James Bronterre O’Brien [1837],“a View of Social Development,” in From Cobbett 
to the Chartists: Nineteenth Century, vol. 1, 1815–1848, edited by Max Morris (London: Lawrence andWishart, 1948), 
161; Friedrich Engels [1845],“Speeches in Elberfeld: February 15, 1845,” in Collected Works, vol. 4 (London: Lawrence 
and Wishart, 1975), 262; alexander Herzen [1864],“To an Opponent: Letter 1,” in Selected Philosophical Works (Moscow: 
Foreign Languages Publishing House, 1956), 549.

2   Karl Marx and Friedrich Engels [1845–46], The German Ideology: Critique of Modern German Philosophy according to Its 
Representatives Feuerbach, B. Bauer and Stirner, and of German Socialism according to Its Various Prophets, in Collected 
Works, vol. 5 (London: Lawrence and Wishart, 1976), 486.

3   Marx to Engels, December 10, 1869, in Collected Works, vol. 43 (London: Lawrence and Wishart, 1988), 396.
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kapitalismu. Tyto nové jazykové úzy byly jak specifičtější než ten původně používaný Marxem a En-
gelsem, v tom, že odkazovaly přímo k dělnické třídě a jejím institucím, tak užší, v tom, že vylučova-
ly jakékoliv další síly. Rozštěpení socialistického hnutí, které se stalo zřejmým spolu s vypuknutím  
I. světové války a bylo formalizováno reakcemi na bolševickou revoluci a na ustavení Komunistické 
internacionály, pak přidalo další rozdělení v podobě „revolučního“ hnutí odlišujícího se od hnutí 
„reformistického“ spojeného se sociální demokracií.

Když se pojem „sociální hnutí“ začal znovu široce užívat v 70. letech 20. století, bylo tomu tak 
obecně ve spojení s tím, co bylo nazvané „novými sociálními hnutími“ - usilujícími o ukončení růz-
ných forem útlaku nebo dosažení dalších cílů, které nebyly výlučné pro jednotlivé sociální skupiny, 
jako zákaz jaderných zbraní nebo ochrana životního prostředí. Některá z těchto hnutí se vynořila 
již okolo 40. let 20. století, nejdůležitějším z nich bylo hnutí za občanská práva afroameričanů 
ve Spojených státech, ale většina dalších hnutí byla spíše produktem následujících dvou dekád. 
Nicméně použití přídavného jméno „nová“ bylo do značné míry nesprávné: jakákoliv žijící sufra-
žetka by byla překvapená, kdyby zjistila, že hnutí za osvobození žen začalo v 60. letech 20. stole-
tí. V praxi nebyla údajná novost těchto hnutí postavena na historické absenci mobilizace, ale na 
třech současných charakteristikách, které je odlišovaly od jejich předchůdců. Za prvé, tyto nové 
formace nebyly založeny na dělnické třídě nebo jejích organizacích. Tato hnutí naopak vedli větši-
nou jedinci ze střední třídy – obzvláště z nové střední třídy. ačkoliv všechna měla členy z dělnické 
třídy a často usilovala o spojení s odbory.4 Za druhé, rozlišovala mezi svými metodami organizace 
a metodami odborových hnutí a politické levice, které postavy „nových hnutí“ nařkly z toho, že 
jsou hierarchické a autoritářské.5 Za třetí, i když uznávali své předchůdce, jejich metody vedení 
kampaní se posunuly od dřívějšího důrazu na lobování směrem k přímým akcím.6 Retrospektivně 
lze vidět, že v době, kdy rozličná hnutí se začala označovat jako „nová“, se odehrával posun od od-
poru vůči útlaku směrem k pouhému prosazování identity. Šlo o součást obecného ústupu levice, 
který začal v polovině 70. let 20. století tváří v tvář nastupující nadvládě neoliberalismu: zkrácení 
názvu „hnutí za osvobození žen“ na „ženské hnutí“ mělo hlubší význam, než ono vypuštění jedno-
ho slova napovídá.    

ačkoliv jsou sociální hnutí jedním z těch fenoménů, které je snazší identifikovat než definovat, 
i tak lze učinit určitá zobecnění o jejich povaze. Sociální hnutí mají tendence být širší než určitá 
kampaň. a tak kampaně za rovnou mzdu nebo legalizaci potratů byly komponenty hnutí za osvo-
bození žen, ale netvořily samy o sobě odlišná sociální hnutí. V britském kontextu má hrstka kam-
paní určité kvality sociálních hnutí, kvůli jejich hlubokému a dlouhotrvajícímu dopadu na veřejný 
život, především pak aktivity spojené s Kampaní za jaderné odzbrojení, Kampaní solidarity s Vi-
etnamem, antinacistickou ligou, Federací bojující proti dani z hlavy nebo Koalicí Zastavte válku. 
Současně sociální hnutí mívají rozptýlenější strukturu než politické strany – částečně kvůli rela-
tivní stálosti „politické“ organizace oproti organizaci „hnutí“, částečně protože politické strany 
musejí zaujmout pozici k celé škále témat, která se dotýkají jejich stoupenců.

4   Paul Byrne, Social Movements in Britain (London: Routledge, 1997), 18–19, 64–74.

5   Hilary Wainwright, introduction to Sheila Rowbotham, Lynne Segal, and Hilary Wainwright, Beyond the Fragments: Femi-
nism and the Making of Socialism (London: Merlin Press, 1979), 6–18.

6   Stanley aronowitz, How Class Works: Power and Social Movements (New Haven: Yale University Press,2003), 147–48.
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Sociální hnutí zabývající se, řekněme, odporem vůči rasismu, nemusí mít jasnou pozici vůči globální-
mu oteplování – ve skutečnosti by ani dlouho nepřežilo, kdyby trvalo na tom, že se jeho členové musí 
k určitému postoji přiklonit – zatímco politická strana se tomu může jen stěží vyhnout. V praxi mo-
hou sociální hnutí zahrnout celou škálu různých stran. Tímto způsobem „socialistické hnutí“ v Bri-
tánii před první světovou válkou zahrnovalo, mezi jinými, Britskou socialistickou stranu, Nezávislou 
labouristickou stranu, Socialistickou labouristickou stranu a Socialistickou stranu Velké Británie. 

Pokud existuje jeden dominantní předpoklad týkající se politiky sociálních hnutí, pak je to ten vy-
jádřený Paulem Byrnem: „Stoupenci sociálních hnutí se jasně nachází na levé straně politického 
spektra.“7 Ve skutečnosti není neobvyklé, aby se s pojmy „lidového hnutí“ a „sociálního hnutí“ na-
kládalo v podstatě jako se synonymy. Vzhledem k tomu, že většina lidí z definice nenáleží do vlád-
noucí třídy, sociální hnutí jsou složena z členů utlačovaných skupin a vykořisťovaných tříd, které 
tvoří tuto většinu, a tak mají tendenci směřovat k cílům, které jsou v zájmu těchto skupin a tříd. 
avšak nemůžeme ztotožňovat všechna sociální hnutí s tím, co stalinistická tradice nazývala „po-
krokovou“ politikou. Pokusy tak činit znamenají buď sebeutvrzující definici, podle níž jsou pouze 
levicová hnutí těmi sociálními, nebo neobhajitelný předpoklad, podle kterého nemohou lidová 
hnutí být utlačovatelskými nebo jednat proti svým vlastním dlouhodobým zájmům. Dějiny takovou 
definici ani předpoklad nepodporují. Nová sociální hnutí mají jak „pravicové“, tak „levicové“ před-
chůdce. Zvážení těchto dřívějších příkladů nám může napomoci obecně porozumět, proč jsou pravi-
cová sociální hnutí dnes stále možná, stejně jako jejich rozporuplnou povahu ve vztahu ke kapitálu. 

Pravicová sociální hnutí v dějinách

Během napoleonských válek se pokoušely francouzské okupační armády, ve spojení s místními 
liberály, vnutit buržoazní revoluci „shora a z vnějšku“ absolutistickým režimům západní a jižní 
Evropy. Ovšem alespoň ve dvou důležitých případech, ve Španělsku a v Neapoli, odporovaly re-
publikám ustaveným Napoleonem nejen reprezentanti feudální vládnoucí třídy, využívající bran-
ce a žoldáky, ale také lidová povstání oddaná obnovení církve a království. Tato hnutí operovala 
často kompletně mimo velení a řízení elit. Je nesmyslné popisovat tyto vzpoury jakožto naciona-
listické, neboť španělské a neapolské království, která povstalci usilovali bránit, byla odlišnými 
způsoby, antitezemi moderních národních států. Ve skutečnosti v obou případech byly moderní 
národní státy přesně tím, co se nenávidění liberálové pokoušeli vybudovat. a přesto byla masa 
populace, která mohla těžit ze svržení feudalismu, izolována od liberálů jejich buržoazním sta-
tusem a relativním bohatstvím: „liberál je člověk v kočáře“, říkalo španělské přísloví. Liberálové 
zvětšili svůj sociální distanc od mas tím, že spoléhali na cizí mocnost, a tím, že nenabídli žádné 
pozitivní reformy rolnictvu. Jak píše Jaume Torras o španělském jakobínském experimentu: „anti-
feudalismus liberálního projektu nebyl všeobecný; směřoval jasně určeným směrem. Nesměřoval 
k zastavení ani uvolnění násilného vymáhání rolnické nadpráce představované feudální rentou, 
ale k její přeměně na rentu vázanou k půdě založené na soukromém vlastnictví a na jejím za-
členění do systému sociálních vztahů pod hegemonií kapitálu (skrze opatření zamezující volný 
převod půdy byl vytvořen volný trh půdy a nájmů).“ Když byla masám nabídnuta pouhá změna  
mechanismu jejich vykořisťování, a to taková, která by navíc zničila jediné aspekty společnosti,  

7  Byrne, Social Movements in Britain, 74.
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které nabízely stabilitu a útěchu, rozhodly se ji odmítnout se zbraní v ruce: „Opozice vůči [liberál-
ní] ústavě značila nikoli podporu starého řádu, ale upřednostnění alternativy, která se vymezovala 
pouze skrze svou nekompatibilitu s konkrétním vývojem liberálního programu: programu, který 
zdola a z venkova mohl být nahlížen jen jako pouhá varianta starého režimu; spíše nežádoucí va-
rianta, v níž by některé, již známé a nenáviděné subjekty hrály rozhodující roli, a v které by byla 
oslabena role církve – té církve, kterou nejchudší sedláci vnímali jako jedinou obranu proti nehos-
tinné společnosti založené na jejich vykořisťování.“8

Ve Španělsku byly hluboké protiklady v rámci lidového odporu oddaného znovunastolení jedno-
ho z nejreakčnějších režimů v Evropě, zachyceny Franciscem Goyou v jeho Hrůzách války. V nich 
vyjadřuje jak to, že si uvědomuje tuto tragédii, tak i svůj rozpolcený vztah vůči zapojeným silám. 
I přesto, pokud byl význam hnutí nejednoznačný, o výsledku – obnovení církve a království – ne-
bylo pochyb: „Bylo největší ironií války – konfliktu přesyceného ironiemi – že za cenu obrovských 
ztrát na životech, destrukce a téměř jisté ztráty kolonií, vlastenecké Španělsko nakonec bojovalo 
za obnovení absolutistické monarchie. Lid povstal k obraně krále, náboženství a vlasti; úsilí libe-
rálů za vytvoření parlamentní monarchie nepočítalo s nezbytnou podporou nižších tříd, nabízeje 
jim jen všelék tržní ekonomiky, který by jen dále rozbíjel jejich tradiční „morální ekonomiku“.9

Podobný příběh se dá vyprávět o událostech v Neapoli: „Neapolská republika, která se zrodila pod 
poručnictvím francouzských sil, nikdy neuspěla v získání lidové podpory.“ Selhala také ve zrušení 
feudálních vztahů k půdě, a namísto toho zvedla daně rolnictvu a městské chudině, což vyústi-
lo v to, že se republika brzy stala synonymem zájmů majetných a opozice vůči ní se doplňovala 
s nenávistí vůči staré třídě.“ Převzetí Neapole kalabrijskými silami a Brity mělo za následek jatka, 
která trvala dva týdny: „Lazzaroni [tj. lumpenproletariát] se připojili ke kalabrijským silám a po-
tulovali se ulicemi za pokřiku sloganů „ať žije král“, káceli stromy svobody, rabovali a pálili domy 
bohatých, rabovali kláštery a kostely a vraždili kohokoliv, kdo vypadal jako stoupenec republiky.“ 
Dokonce i poté, co bylo město převzato s pomocí Britů, zabíjení pokračovalo: „[Král] Ferdinand 
se vrátil do hlavního města 10. července, vítán nadšenými davy, které křičely: „Chceme vidět na-
šeho otce,“ a v týdnech, které následovaly, byly desítky vlastenců vystopovány a byli buď oběšeni  
nebo sťati.“10

Španělští rolníci a neapolské městské masy, čelíce dvěma zlům, aktivně přijali to, které jim bylo 
známé, a to, které zachovávalo jejich dosavadní život. Nicméně tyto boje, zejména ve Španělsku, 
zahrnovaly sebeobětování a kolektivní organizování propojené s neskrývanými formami třídního 
nepřátelství, i když směřovanými téměř výhradně na vnějšího cizího nepřítele a jeho vnitřní stou-
pence, kteří byli vnímáni tak, že zrazují království a usilují o zavedení nových forem vykořisťování. 
Liberální revolucionáři nemohli masám nabídnout vůbec nic, a výsledná absence lidové opozice 
vůči stávajícím režimům byla hlavním důvodem, proč buržoazní revoluce ve Španělsku a v tom, co 
se později stane Itálií, musely po pokusech zavést je shora čekat ještě tak dlouho. 

8   Jaume Torras,“Peasant Counter-revolution?,” Journal of Peasant Studies 5, no. 1 (October 1977), 74, 75.

9   Ronald Fraser, Napoleon’s Cursed War: Popular Resistance in the Spanish Peninsular War, 1808–1814 (London: Verso, 
2008), 480.

10   Christopher Duggan, The Force of Destiny: a History of Italy since 1796 (London: allen Lane, 2007), 121, 123.
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Existovaly také jiné poměry, ve kterých kombinace nezávislých malých producentů a pracujících 
mohla být mobilizována pro zcela reakční cíle. Na rozdíl od španělských a neapolských událostí, 
byla americká občanská válka úspěšnou buržoazní revolucí v tom, že z federální kapitalistické re-
publiky odstranila hrozbu představovanou rozpínavou otrockou společností Konfederace. Triumf 
Severu byl umožněn zrušením otroctví, ale úsilí vítězů o demokratizaci Jihu, zejména podporová-
ním nároků černošské populace na politickou rovnost, bylo nekonzistentní a nerovné. Úsilí ustalo 
úplně v roce 1877, když se federální jednotky stáhly z bývalých konfederačních států. Dávno před-
tím, v podstatě od konce války, ale bývalí majitelé otroků založili hnutí za účelem vynucování no-
vých forem pracovní disciplíny a sociální kontroly nově osvobozených černochů, zejména Ku Klux 
Klan. Ten byl rozhodně iniciován a veden členy jižanské elity, než že by odrážel spontánní hnutí 
chudých bílých. Jak píše Eric Foner, „někteří historikové přisuzují sadistickou kampaň Klanu stra-
chu a předsudkům chudších bílých. Důkazy však odporují této interpretaci. Běžní farmáři a pracu-
jící tvořili většinu členů, a spíše energická „mladá krev“ podnikala půlnoční nájezdy než pěstitelé 
a zedníci ve středním věku, ale „vážení občané“ vybírali cíle a často se podíleli na násilnostech... 
osobní zkušenost vedla černochy k vinění jižanské „aristokratické třídy“ za násilnosti a z dobrých 
důvodů také z toho, že vedou Klan, spolu s pěstiteli, obchodníky, právníky, a dokonce i ministry.“11

Bývalí majitelé otroků neměli dostatečné počty na to, aby mohli sami uskutečňovat takovou úro-
veň útlaku proti černošské populaci po roce 1865, a museli proto spoléhat na podporu bílých svo-
bodných farmářů a maloburžoazie. Proč se tyto dvě skupiny spojily se svou vládnoucí třídou? 

Většina Jižanů nebyli vlastníci otroků a mezi vlastníky otroků a svobodnými farmáři existovaly 
zásadní třídní rozdíly. Podle Elizabeth Fox-Genovese a Eugena Genovese svobodní farmáři přijali 
systém, „ne protože by nechápali svou pozici nebo protože zpanikařili kvůli strachu z jiné rasy, 
a rozhodně ne proto, že by byli pitomí, ale protože se vnímali jako potenciální majitelé otroků 
a nebo jako ti, kdo budou těžit z otrokářského světa, který byl jediným světem, který znali.“12 Pro-
blém pro vládnoucí třídu nepředstavovali svobodní farmáři, ale bílí obyvatelé v sociální struktuře 
pod nimi, tedy ti, kteří nevlastnili otroky a kteří měli velmi malou šanci, že někdy budou. Jak zdů-
razňuje Theodore allen, podmínky rasializovaného otroctví musely být absolutní, aby se přede-
šlo vzniku solidarity mezi touto skupinou a černými otroky: „Pokud měl pro masy Euroameričanů 
sloužit předpoklad svobody jakožto ukazatel sociálního statusu, aniž by měli reálné vyhlídky na 
vzestupnou sociální mobilitu, a přitom je přimět, aby upustili od opozice proti vládě plantážníků, 
a naverbovat je, aby aktivně nebo alespoň pasivně drželi na uzdě černošské dlužní otroky, s nimiž 
měli společný cíl během Baconova povstání, pak se musela svoboda odmítnout svobodným afro-
američanům.“13 Rozhodující otázkou tedy bylo, zdali poté, co bylo zrušeno otroctví, bývalí otroci 
dokáží zformovat spojenectví s vykořisťovanou většinou bílých a zdali se takto sjednocené skupiny 
dokáží spojit s organizovanou dělnickou třídou na Severu. Samozřejmě, že jižanská vládnoucí třída 
udělala všechno, co mohla, pro to, aby tomu předešla, a byla v tom z velké části úspěšná. Otázkou 
zůstává, zdali to bylo předurčeno silou rasismu, který po kapitulaci generála Leeho nebylo možné 

11  Eric Foner, a Short History of Reconstruction (New York: Harper and Row, 1990), 186–87.

12   Elizabeth Fox-Genovese and Eugene Genovese, Fruits of Merchant Capital: Slavery and Bourgeois Property in the Rise and 
Expansion of Capitalism (Oxford: Oxford University Press, 1983), 263.

13   Theodore allen, The Invention of the White Race, vol. 2, The Origin of Racial Oppression in anglo-america (London: Verso, 
1997), 249.
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vypudit, nebo zdali by jej jiná strategie, ať už na straně radikálních republikánů nebo severního 
odborového hnutí, mohla překonat.   

Skutečným výsledkem po roce 1877 byla sociální struktura, ve které se napříč obrovskou oblastí 
Jihu maloburžoazie a bílí dělníci spolupodíleli na institucionalizovaném režimu teroru proti černoš-
ské populaci, režimu, který mezi lety 1890 až 1930 umučil a zabil na tři tisíce černých američanů, 
často jakožto součást veřejného spektáklu.14 Nic z toho ale nevedlo ke zlepšení podmínek pro bílou 
populaci pod úrovní vládnoucí třídy plantážníků a sociální vrstvy je bezprostředně obklopující. Dů-
kladný článek z pera alberta Szymanskiho publikovaný sto let po konci Rekonstrukce ukázal, že 
„čím intenzivnější je rasová diskriminace, tím méně bílí získávají kvůli efektu mezičlánku v podobě 
proměnné solidarity pracující třídy.“ a zakončil takto: „Nehledě na způsob měření, bílí ekonomicky 
neprofitují z ekonomické diskriminace [proti ne-bílím].“15 Tak proč se nespojili s černochy?

Ve své průkopnické studii Rekonstrukce se W. E. B. Du Bois ptal, proč „Jih dosáhl toho, že byl je-
dinou moderní civilizovanou zemí, kde byly lidské bytosti páleny zaživa.“ a poznamenal: „politic-
ký úspěch doktríny rasové separace, která svrhla Rekonstrukci tím, že sjednotila pěstitele a bílou 
chudinu, byl dalece překonán ohromnými ekonomickými výsledky.“ Tímto Du Bois myslel způsob, 
jakým strukturální rasismus zabraňoval chudým bílým sjednotit se s černochy, k ekonomickému 
prospěchu jejich vládců. ale toto nebyl celý příběh: „Je třeba mít na paměti, že skupiny bílých 
pracujících, zatímco získávaly nízkou mzdu, byly částečně kompenzovány určitou veřejnou a psy-
chologickou mzdou. Dostávalo se jim veřejného respektu a slušnosti, protože byli bílí. Bylo jim 
umožněno volně vstupovat spolu se všemi třídami bílých obyvatel do veřejných funkcí, veřejných 
parků a nejlepších škol. Policie byla vybírána z jejich řad a soudy, závislé na jejich hlasech, s nimi 
nakládaly s takovou shovívavostí, že až podporovaly bezpráví. Jejich hlasy vybíraly veřejné čini-
tele, a zatímco to mělo malý dopad na ekonomickou situaci, mělo to obrovský dopad na osobní 
zacházení s nimi a jim prokazovaný respekt.“16 

Typická situace bílé jižanské maloburžoazie a dělnické třídy byla proto taková, že měli sotva lepší 
materiální podmínky než jejich černošští sousedé, ale podstatně horší materiální podmínky než 
bílí, kteří žili v oblastech, kde černoši nebyli vystaveni stejné úrovni systematického útlaku. Ne-
podstatná materiální nadřazenost tak získala nepřiměřený sociální význam v porovnání se svou 
ekonomickou hodnotou, a to tím, jak byla spojena s neekonomickou, psychologickou kompenzací, 
kterou bílí získali zaujímáním pozice absolutní dominance nad černochy. Většina jižanských bělo-
chů většinu doby nevnímala, jaké podmínky existují jinde nebo jak by mohly jejich podmínky být 
pozvednuty na onu úroveň, a už vůbec ne, jak by tuto úroveň mohly překonat.

Mým posledním příkladem je Ulster před rozdělením Irska v roce 1922. Připomíná situaci v jižních 
státech USa tím, že hlavní aktéři byli téměř výhradně členové protestantské průmyslové dělnic-
ké třídy a jejich rodin. Protestantští průmysloví dělníci požívali vyššího životního standardu než  

14    Stephen E.Tolnay and E. M. Beck, a Festival of Violence: an analysis of Southern Lynching, 1882–1930 (Chicago: Univer-
sity of Illinois Press, 1992), 28.

15   albert Szymanski,“Racial Discrimination and White Gain,” american Sociological Review 41, no. 3 (June 1976), 412–413.

16   W. E. B. Du Bois [1935], Black Reconstruction in america, 1860–1880: an Essay toward a History of the Part Which Black 
Folk Played in That attempt to Reconstruct Democracy in america, 1860–1880 (NewYork: athenaeum, 1969), 700–701.
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katolíci, neboť měli přístup ke kvalifikovanějším, lépe placeným pracovním pozicím a nepodstatně 
lepšímu bydlení. Relativní rozdíly nebyly pravděpodobně větší než ty mezi chudými bělochy a čer-
nochy na Jihu Spojených států po roce 1865, ale v tomto případě na tom byly obě skupiny lépe než 
jejich protějšky v jižním Irsku.

ačkoliv oranžové lóže ztělesňovaly ideologii ulsterského loajalismu v silné organizační základně, 
materiální sebezájem hrál silnější roli. Porovnání, které protestantští dělníci činili, nebylo primár-
ně s jejich katolickými spolupracovníky, ale s venkovskou katolickou populací zbytku Irska, jejíž 
osud by hypoteticky museli sdílet, pokud by došlo k irské nezávislosti; toto poskytovalo prvek ra-
cionality v rozhodnutí většiny protestantů zůstat unionisty. Eamonn McCann píše o tomto období, 
že „pokud by protekcionistické politiky Sin Féin byly zavedené na Severu, byla by to pobídka ke 
zničení veškeré severní industriální struktury. Budování lodí a lněný průmysl by narazily, pokud 
by byly odstřiženy od zdrojů surovin a trhů… Není pravdou, že protestanti, zaslepení propagan-
dou, učinili šílenou volbu. Učinili perfektně racionální ekonomické rozhodnutí mezi nabídnutými 
alternativami. Nelze však říct, že jejich rozhodnutí bylo založeno pouze na chladném ekonomic-
kém kalkulu. Jde o to říci, že existovala zajímavá ekonomická racionalita tvořící základy všeho 
toho kvazináboženského šovinismu, v kterém byl unionistický případ vyjádřen, racionalita, která 
nebyla zpochybněna v daném dělnickém hnutí... Nesnažíme se říct, že se v roce 1921 protestanti 
rozhodli ,správně‘, když si zvolili boj za spojení s Británií; pokud šlo takové monolitické koncepty 
vůbec aplikovat, byly chybné. argumentujeme, že při absenci levice to bylo nevyhnutelné.“17

Každý z těchto případů zahrnuje podřízené třídy a skupiny dobrovolně se podílející a někdy i po-
skytující hlavní sociální základnu pro hnutí na podporu katolického absolutismu, bílé nadřazenosti 
nebo protestantské nadvlády. Přinejmenším v americkém a irském případě se zrodily levicové al-
ternativy a usilovaly o obhajobu zájmů těch sekcí utlačovaných, které byly uchvácené zpátečnický-
mi silami. To se stalo na Jihu během éry populismu v 90. letech 19. století, v Ulsteru bezprostředně 
před první světovou válkou a znovu během velké hospodářské krize v 30. letech 20. století. Těmto 
alternativám se nepodařilo vytvořit trvající jednotu; ale pokud jejich úspěch nebyl nevyhnutelný, 
vypovídá to o ideologické síle hnutí, kterým se stavěly na odpor. Jsou tyto příklady specifické pro 
svou dobu a okolnosti? Nebo mohou ilustrovat povahu současných pravicových sociálních hnutí 
v období neoliberálního kapitalismu?

Falešná a autentická pravicová sociální hnutí

Kapitalistická vládnoucí třída obecně nevyžaduje sociální hnutí k dosažení svých cílů, nejméně 
ze všeho na vyspělém Západě. Na rozdíl od předchozích vládnoucích tříd, nemívá ve zvyku přímo 
kontrolovat státy, ale může na ně obvykle spoléhat tak, aby jednaly v jejím kolektivním zájmu, 
i když ne vždy v zájmu jednotlivých firem nebo sektorů.18 Pokud sociální hnutí nápadně podporu-
jí cíle byznysu, obvykle se ukáže, že jsou ve skutečnosti moderními ukázkami PR ofenzívy dobře 
známé od začátku dvacátého století: Tato hnutí jsou spíše astroturfingové kampaně než nefal-
šované mobilizace zdola. astroturfingové kampaně obvykle zahrnují PR agentury najaté širokou  

17  Eamonn McCann,“after 5 October 1968,” International Socialism 1:51 (april/June 1972), 10–11.

18  Viz Nation-States: Consciousness and Competition, kapitola 7, 212 – 220, Haymarket Books, 2016
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průmyslovou koalicí, aby tvrdily, slovy jednoho exposé, že „toxický kal je pro vás dobrý“ - tak jako 
je podle všeho dobré kouření, odlesňování nebo rušení minimální mzdy.19 Zástěrkové organizace 
obsazené agenturními zaměstnanci vytváří iluzi hnutí tím, že bombardují politiky telefonáty, do-
pisy a emaily, obvykle za účelem předejití schválení regulační legislativy nebo za účelem vyvíjení 
tlaku na její zrušení. Rozmach elektronických médií přesunul astroturfingové kampaně do blogo-
sféry, umožňuje tak obecnější kampaně ke změně obecného vnímání, často – jako je to v případě 
klimatické změny – skrze vytváření atmosféry pochybností nebo kontroverze, která sice neexistuje 
ve vědecké komunitě, ale činí pro politiky jednodušším podlehnout korporátním tlakům, zatímco 
hlásají, že jsou vstřícní k veřejnému mínění. 

Obdobně pseudomobilizace na obranu politických režimů, spíše než korporátních zájmů, se mohou 
zdát věrohodnější, pokud mají podobu sociálních hnutí, už jenom proto, že zahrnují fyzickou přítom-
nost demonstrantů na ulicích, spíše než ve virtuální sféře. Nejsou o nic méně podvodné, nabývají 
široké škály podob a jsou obvykle k nalezení na globálním Jihu, zejména tam, kde je reprezentativní 
demokracie slabě zakořeněná. Jedna z variant, k vidění nedávno napříč Blízkým východem a sever-
ní afrikou během revolucí v roce 2011, jednoduše zahrnuje státní zaměstnance a najaté kriminální 
živly organizované policií k napadání opozičních sil. Jedna zpráva z Jemenu například popisuje, jak 
režim ali abdulla Saleha odpověděl na pokus studentů a dalších aktivistů o obsazení oblasti mimo 
Univerzitu Sana‘a: „Brzy se objevilo nejméně deset náklaďáků, které vezly desítky mužů oblečených 
v civilním oblečení. Stovky posil majících tyče, nože, automatické zbraně a obrazy Saleha se objevily 
také. Šlo o balatanga, násilníky placené státem k potlačování disentu. V sérii potyček členové bala-
tanga napadali mládež, donutili je k útěku a pak zpívali, hráli na bubny a tančili. Bylo to symbolické 
vítězství: režim neměl v úmyslu nechat je okupovat Tahrír, jako tomu bylo v Egyptě.“20 Poslední věta 
této zprávy ukazuje absenci autonomie balatangy a srovnatelných skupin.

Lidé, kteří se účastní takových operací, i když jim schází autonomie, sdílí ve svém jednání materi-
ální zájmy, jelikož jejich obživa závisí na státu. Členové bezpečnostních sil mají obzvláště zájem na 
zachování diktatury, které zrovna slouží, neboť při jakékoliv vážné revoluci by hrozily čistky stát-
ního aparátu znamenající konec jejich relativně privilegované pozice a možnou odplatu za jejich 
mnohé zločiny a porušení zákonů.

Jejich slogany se samozřejmě nesoustředí na tyto sprosté osobní zájmy, ale na nepostradatelnost 
velkého vůdce a potřebu odrazit zrádné ze zahraničí placené pokusy o podkopání jednoty lidu. 
Takové síly nevytváří opravdové protihnutí, jelikož nejenom že spoléhají na stát, ale jsou přímo 
mobilizované státem a nemají žádný nezávislý organizační život mimo něj. I ty nejvíce diktátorské 
režimy mají třídní základnu podpory mimo placené úředníky – maloburžoazní obchodník odsuzu-
jící zhroucení řádu a stability je takovou charakteristickou figurou. ale to nejsou síly, na které re-
žimy spoléhají v krajní nouzi. Ty bývají aktivované pouze ve dvou případech. Buďto v období zcela 
ojedinělé události, jakou byla prodegaulovská demonstrace, která značila konec událostí května 
1968 ve Francii. Nebo v době krátkých výbuchů protestů jako těch směřovaných proti vládě Salva-
dora allende v Chile během 70. let 20. století nebo proti vládě Hugo Chaveze ve Venezuele. Těmto 

19   John Stauber and Sheldon Rampton, Toxic Sludge Is Good for You! Lies, Damn Lies and the Public Relations Industry 
(Monroe: Common Courage Press, 1995).

20  Nir Rosen,“Thugs on the Payroll,” New Statesman (March 21, 2011), 34.
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manifestacím chybí organizační struktura a dlouhodobé cíle sociálních hnutí. Je tedy možné, aby 
existovala nefalšovaná pravicová sociální hnutí, jejichž členové nebyli pouze najati, aby podporo-
vali nebo bránili zájmy korporací nebo režimů?

Existuje určitě méně pravicových než levicových sociálních hnutí, ačkoliv určitě existovaly mo-
bilizace proti levicovým vládám.21 Příklady pravicových mobilizací lze povětšinou najít tam, kde 
reformní vlády globálního Jihu čelily opozici ze strany středostavovských oponentů nepřátelských 
vůči redistributivním politikám směřovaným vůči chudým nebo dělnické třídě. Taková hnutí zahr-
novala prvky sebeorganizace, tak jako tomu bylo s thajskou Lidovou aliancí pro demokracii („žlutá 
trička“), která si vynutila resignaci premiéra Thanksina Šinawatry v roce 2006 – ačkoliv klíčovým 
faktorem v dosažení tohoto výsledku bylo to, že jejich demonstrace dovolily armádě zasáhnout za 
účelem „obnovení pořádku“. 

avšak „pravicovost“ by neměla být chápána v příliš úzkém smyslu politických stran. Samotný po-
jem sociální znamená, že mobilizující témata nebudou určité vládní politiky ani určité vlády, ale 
dlouhodobý vývoj, který může být podporován vládami různých politických přesvědčení a který 
chce hnutí zastavit nebo omezit, jako jsou potraty, imigrace nebo výdaje na sociální systém. Mů-
žeme tak rozlišit mezi společným cílem globální vládnoucí třídy, jak je prosazován různými kompo-
nenty systému států na jedné straně, a „pravicovými“ nebo „konzervativními“ sociálními hnutími 
na straně druhé. Jaký je vztah těchto hnutí ke kapitalismu?

Krajně pravicová sociální hnutí a „potřeby kapitalismu“ 

Samotný pojem kapitalistických „potřeb“ byl kritizován za to, že připisuje charakteristiky, které jsou 
vlastní jen živým organismům, neosobnímu systému.22 ale jak píše Gregor McLeannan, „pokud se kom-
plexní systémy vyvíjejí za účelem naplnění základních lidských potřeb – jak se určitě děje – poté není 
nepatřičné mluvit o tom, že výsledné systémy mají také své potřeby… Dopravní systémy, počítačové 
sítě, ekonomické modely – tyto „instrumentální“ systémy jsou zcela jasně navržené, aby naplňovaly 
potřeby, a samy budou mít určité ,potřeby‘, pokud mají fungovat efektivně.“ Pokud se vyhneme tomu, 
co nazýváme „hledání ex post facto naplňování funkcí,“ pak pojem potřeb může být nápomocný.23 

Vzhledem k tomu, že jednou z ústředních charakteristik kapitalistického produkčního způsobu je 
soutěživost mezi kapitály, jakákoliv specifická diskuse o potřebách musí odkazovat k potřebám ná-
rodních kapitálů, vymezených jejich pozicí v systému států. Tyto potřeby primárně zahrnují národ-
ní státy, které se podílejí na poskytování základní podmínek pro reprodukci kapitálu a pro repre-
zentaci kolektivních zájmů kapitálu (proti dělnické třídě na jedné straně a proti dalším národním 
kapitálům na straně druhé).24  

21  Donatella della Porta and Mario Diani [1995], Social Movements: an Introduction (Oxford: Blackwell, 2006), 217.

22   anthony Giddens, a Contemporary Critique of Historical Materialism, vol. 1, Power, Property and the State (London: Mac-
millan, 1981), 16–18, 21.

23   Gregor McLennan,“Post-Marxism and the ‘Four Sins’ of Modernist Theorizing,” New Left Review I/218 (July/august 
1996), 62–63.

24   Viz Nation-States: Consciousness and Competition, kapitola 7, 191–92, 224, Haymarket Books, 2016.



43

Potřeby kapitálu však nejsou vždy spojené s tématy, která se dotýkají skupin, které ve většině ji-
ných ohledů jsou stoupenci systému. Pravicová sociální hnutí se mohou přiklonit k akumulačním 
strategiím kapitálu třemi způsoby: 1) Podporují je přímo; 2) Jsou kompatibilní a/nebo nepřímo 
podporující, zejména skrze posilování ideologických pozic, které jsou spojené s kapitalistickou 
vládou, ale nemusí pro ni být rozhodující; nebo 3) Jsou nepřímo (a možná nezamýšleně) destabi-
lizující. až donedávna byly příklady hnutí typu 1 velmi vzácné, z důvodů vymezených v předchozí 
sekci, kapitalisté preferují k dosažení svých politických cílů používání korporátního tlaku, spíše 
než lidové podpory. Příklady hnutí typu 2 jsou nejčastější. ale jak ukážu níže, v současnosti vidíme 
a pravděpodobně uvidíme více příkladů hnutí typu 3, což vyvolává otázku: Jaký je vztah mezi kraj-
ně pravicovou politikou a kapitalismem? 

Chci začít odpověď na tuto otázku uvážením toho, co odlišné teoretické tradice řekly o nejextrém-
nější formě krajní pravice, fašismu, v jeho nejextrémnější formě německého národního socialismu. 
Nejde tu však o to, že by měl být brát jako model, vůči kterému je třeba měřit všechny další ukázky 
krajně pravicové politiky. Jde spíše o to, že samotná extrémnost nacismu zvýraznila přetrvávající 
napětí mezi krajní pravicí a kapitálem, v nejpronikavější formě. Příklady uvedené níže byly všechny 
sepsány, zatímco byl nacistický režim buď stále u moci nebo krátce po jeho pádu. 

První tradice je ta, kterou můžeme nazvat dominantní levicovou koncepcí vztahu mezi krajní pra-
vicí a kapitálem, vyjádřená zde slovy Rajani Palme Dutta: „Fašismus… je hnutí tvořené smíšenými 
elementy, dominantě maloburžoazní, ale zahrnuje také slum-proletariát a demoralizovanou děl-
nickou třídu, je financovaný a řízený finančním kapitálem, ale také velkými průmyslníky, majiteli 
půdy a finančníky, a směřuje k poražení revoluce dělnické třídy a rozmetání jejích organizací.“25 
Rozhodujícím slovem je zde „řízený“. Fašismus se jako hnutí skládá z členů maloburžoazie a lum-
penproletariátu, ale tyto síly jsou ve skutečnosti organizovány a mobilizovány representanty ka-
pitalistické třídy. Palme Dutt vyjadřoval stalinistickou ortodoxní pozici své doby, ale je zajímavé 
porovnat jeho pozici s největším odpůrcem stalinismu v rámci socialistického hnutí. Trockij byl 
výrazně rafinovanější, když chápal, že fašismus není politickým vyjádřením monopolního kapitali-
smu, ale že vládnoucí třídy vnímají fašismus jen jako krajní řešení: „Baroni, kapitalističtí magnáti 
a bankéři učinili pokus o zachování svých zájmů skrze prostředky policie a pravidelné armády. My-
šlenka vzdání se vší moci ve prospěch Hitlera, který byl podporován chamtivými a nespoutanými 
skupinami maloburžoazie, pro ně není příliš příjemná. Nijak ovšem nepochybují, že dlouhodobě 
bude Hitler submisivním nástrojem jejich nadvlády. avšak je to úzce svázáno s otřesy, s rizikem 
dlouhé a vyčerpávající občanské války a obrovskými náklady.“26 

Také správně tvrdil, že fašistické organizace byly nezávislé na státu a kapitálu před tím, než se 
chopily moci; to je přesně důvod, proč byly schopné jednat jako poslední záchrana vládnoucí tří-
dy. Podle Trockého jsou zájmy monopolního kapitalismu prosazovány pouze po té, co začne režim 
fungovat: „Teprve po té, co fašismus zvítězil, se finanční kapitál shromažďuje v jeho rukou, jako 
v ocelovém svěráku, přímo a okamžitě, stejně tak děje se se všemi orgány a institucemi suverenity, 
výkonné moci, administrativy a vzdělávací moci státu: celý státní aparát spolu s armádou, obcemi, 

25  Rajani Palme Dutt, Fascism and Social Revolution (London: Martin Lawrence, 1934), 82.

26  Leon D. Trotsky [1932],“The Only Road,” in The Struggle against Fascism in Germany (Harmondsworth: Penguin, 1975), 265.
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universitami, školami, tiskem, odbory a družstvy.“27 Fašismus u moci je „ze všeho nejméně vládou 
maloburžoazie“; jde spíš o „nejbezohlednější diktaturu monopolního kapitalismu.“28 Podrobná ci-
tace Trockého je důležitá, protože je autorem jedněch z nejbrilantnějších vhledů do třídní základny 
fašismu v rámci marxistické tradice a rozvinul strategii, jak zabránit fašismu, aby se dostal k moci. 
I přesto jeho analýza vztahu mezi fašismem u moci a kapitalismu je relativně ortodoxní.29

Druhá, v podstatě liberální pozice, vnímá fašismus ne jako v konečném důsledku podporující kapi-
talismus, ale spíše naopak jako jeho negaci. „Zatímco ,pokrokáři‘ v této zemi i jinde si nalhávali, že 
komunismus a fašismus representují opačné póly,“ píše Friedrich von Hayek v roce 1944, „čím dál 
více lidí se začalo ptát, zdali nové tyranie nejsou výsledky stejných tendencí.“ Podle Hayeka nacis-
mus nebyl, „jak si mnoho lidí přálo věřit, kapitalistickou reakcí proti postupu socialismu. Naopak, 
podpora, která vynesla tyto ideje k moci, přišla ze socialistického tábora.“30 Hayek se samozřejmě 
nezabýval otázkou potlačení demokracie za vlády fašismu, tak jako o míru zasahování do trhů, 
dokonce se vyjádřil proti tomu, co nazýval „fetišem“ demokracie.31 

avšak tyto postoje byly nejjasněji vyjádřeny ne během druhé světové války, ale mnohem později 
a ve vztahu k jinému typu pravicového režimu. V nechvalně známém dopisu do Times v roce 1978 
Hayek napsal: „Nebyl jsem schopen najít jedinou osobu, dokonce i v tolik očerňovaném Chile, kte-
rá by nesouhlasila, že osobní svoboda je mnohem větší za Pinocheta než byla za allendeho.“32 
I když necháme stranou Hayekovo charakteristické pokrytectví, problém tkví v jeho koncepci kapi-
talismu. Friedrich Pollock začal už v roce 1941 mluvit o „státním kapitalismu“, který může existo-
vat buď v demokratické nebo totalitní formě: „Nejblíže se k totalitní formě … dostalo nacionálně-
-socialistické Německo.“33 ale různé varianty by bylo možné nalézt v demokraciích odporujících 
nacistickému Německu. Robert Brady psal o vlivu myšlenek Johna Meynarda Keynese spočívajících 
v tom, „že je těžké zjistit, jak daleko státní kontrola dosahuje v britské verzi národního socialis-
mu,“ ale že „je na cestě za tímto cílem.“34 Jinými slovy, bylo možné vnímat, že nacisti jednají v zá-
jmu kapitálu, ale pouze pokud byl kapitál vnímán v širším smyslu než tržní řád milovaný Hayekem 
a dalšími proto-neoliberály.

Třetí a poslední postoj, nejčastěji spojený se sociální a liberální demokracií, byl pravděpodobně 
nejrozšířenější už v době fašismu a je až doteď: Fašismus je v zásadě autonomní politický fenomén. 
Pro G. D. H. Cole je kapitalismus jen pouhým „aspektem“ fašismu, a zdaleka ne ten nejdůležitější: 

27   Leon D.Trotsky [1932],“What Next? Vital Questions for the German Proletariat,” in The Struggle against Fascism in 
Germany, 125.

28   Leon D.Trotsky [1933],“What Is National Socialism?,” in The Struggle against Fascism in Germany, 413.

29   David Forgacs,“The Left and Fascism: Problems of Definition and Strategy,” in Rethinking Italian Fascism: Capitalism, Po-
pulism and Culture, edited by David Forgacs (London: Lawrence and Wishart, 1986), 36; Nicos Poulantzas [1970], Fascism 
and Dictatorship (London: New Left Books, 1974), 61–62.

30   Friedrich von Hayek, The Road to Serfdom (London: Routledge, 1944), 20, 124–25.

31  Tamtéž, 52-53

32  Friedrich von Hayek, Letter to the Times (august 3, 1978).

33  Friedrich Pollock [1941],“State Capitalism: Its Possibilities and Limitations,” in The Essential Frankfurt School Reader, 
edited by andrew arato and Eike Gebhardt (Oxford: Blackwell, 1978), 72.

34   Robert a. Brady, Business as a System of Power (New York: Columbia University Press, 1943), 181.
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„Fašismus … nebyl v jádru ekonomickým hnutím, ale hnutím nacionalistickým, imperialistickým 
a militaristickým využívajícím ekonomické pobídky k posílení své přitažlivosti.“35 Jinými slovy tedy 
existuje spíše náhodnost zájmů mezi fašismem a kapitálem než to, že by byly zájmy fašismu pod-
řízeny zájmům kapitálu. Tento postoj byl artikulován v teoretičtější podobě z marxistické pozice, 
blízké té Pollockově, Franzem Nuemannem v jeho klasickém díle Behemoth. Říká, že v nacistic-
kém Německu „automatismus volného kapitálu, vratkého dokonce i pod nadvládou demokratic-
kého monopolního kapitálu, byl přísně omezen. ale kapitalismus zůstává… Národní socialismus 
a velký byznys mají identické zájmy … Národní socialismus využil troufalost, znalosti, agresivitu 
průmyslových vůdců, zatímco průmysloví vůdci využili antidemokratismus, antiliberalismus a pro-
tiodborový postoj Národní socialistické strany, která plně rozvinula techniky, kterými bylo možné 
kontrolovat a ovládat masy.“36

V zásadě máme tedy tři pozice týkající se vztahu fašismu ke kapitálu. V první je fašismus vyvo-
lán hnutím maloburžoazie a lumpenproletariátu, kteří kvůli absenci jakékoliv vlastní koherentní 
alternativy jsou nuceni buď vykonávat přání monopolního kapitalismu nebo být nahrazeni jeho 
přímými representanty. V druhém postoji fašismus representuje alternativní systém ke kapita-
lismu, buď socialismus nebo všeobecný „totalitarismus“, v kterém údajně protitržní ekonomiky 
stalinistického Ruska a nacistického Německa převáží nad jakýmikoliv jejich odlišnostmi. V pří-
stupu třetím je fašismus zainteresován v ekonomických strukturách pouze do té míry, dokud mo-
hou podpořit jeho politické a sociální cíle, a jelikož kapitalismus může napomoci, je fašismus na 
oplátku připraven poskytnout odpovídající podporu. Všechny tři tyto pozice mají v současnosti 
podporovatele.37 

První z těchto alternativ, alespoň ve své trockistické verzi, nabízí zajímavé postřehy o třídní povaze 
fašismu jako sociálního hnutí před převzetím moci, ale poté upadá do více méně funkcionalistic-
ké pozice. Druhá pozice je teoreticky i empiricky zkrachovalá: i kdyby kapitalismus vyžadoval trhy 
– a neexistuje žádný důvod, proč by měly vždy být nezbytné pro systém konkurenční akumulace 
založené na námezdní práci – ani italský, ani německý fašismus se nepřiblížil jejich zrušení. Třetí 
postoj odpovídá nejvíce realitě, ale je oslaben neschopností vytvořit spojení mezi cíli fašismu a ka-
pitalistickou společností, z níž vzešel – nebo ve skutečnosti to vůbec vnímat jako problém. Třetí 
přístup však vyvolává zajímavou otázku týkající se toho, co nás tu zajímá. Co když souznění faši-
stických a kapitalistických potřeb byla taktéž náhoda? Co kdyby fašistické nebo krajně pravicové 
hnutí přišlo k moci a implementovalo politiky zaměřené proti potřebám kapitálu – ne protože by 
bylo „antikapitalistické“, ne způsobem, kterým strasserovské křídlo nacistické strany mělo (chyb-
ně) údajně být, ale jednoduše proto, že jejich zájmy ležely jinde? Je takový scénář myslitelný? 
Ještě než se obrátíme k současné krajní pravici, musíme nejprve identifikovat, jaké vlastně jsou 
potřeby kapitálu a do jaké míry je skutečně nacistický režim naplnil.

35   G. D. H. Cole, The Intelligent Man’s Guide to the Postwar World, (London: Victor Gollancz, 1947), 122.

36  Franz Neumann, Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism (London: Victor Gollancz, 1942), 295–296.

37  Viz např.: Donny Gluckstein, The Nazis, Capitalism and the Working Class (London: Bookmarks, 1999), 162; John Gray, 
Liberalism (Buckingham: Open University Press, 1986), 36; Roger Eatwell,“Conceptualizing the Right: Marxism’s Central 
Errors,” in The Nature of the Right: american and European Politics and Political Thought since 1789, edited by Roger Eatwell 
and Noel O’Sullivan (London: Pinter Publishers, 1989), 30.
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Racionalita a iracionalita v nacistickém Německu

„Tomu, kdo se na svět dívá racionálně,“ napsal Hegel, „svět předkládá na oplátku racionální aspek-
ty.“38 Jak jsme viděli v kapitole 5, Max Weber, jeden z intelektuálně nejschopnějších (třebaže jeden 
z nejpesimističtějších) obhájců kapitalistického systému, rozlišoval dva typy racionalit. 

O „instrumentální racionalitě“ napsal: „Jednání je instrumentálně racionální, pokud jsou cíl, pro-
středky a sekundární výsledky všechny vzaty do úvahy a zváženy.“ Klíčový pro tento typ raciona-
lity je fakt, že počítá s alternativami: „s alternativními prostředky k daným cílům, se vztahy cíle 
k sekundárním důsledkům, a nakonec s relativní důležitostí odlišných možných cílů.“ V případě 
dalšího druhu racionality, tzv. „hodnotové“, jsou cíle rozhodnuty předem: „Příkladem ryze hod-
notově-racionální orientace by bylo jednání osob, které nehledě na možné náklady pro sebe samé 
usilují o prosazení svých přesvědčení o tom, co je dle nich vyžadováno morální povinností, ctí, 
usilováním o dosažení krásy, náboženskými požadavky, osobní loajalitou nebo důležitostí určitého 
,volání‘, nehledě na to, čeho se týká.“ Z perspektivy instrumentální racionality se jeví „hodnoto-
vá racionalita být vždy racionální“: „Neboť čím bezvýhradněji se aktér oddává dané hodnotě pro 
ni samou… tím méně je ovlivněn uvážením důsledků svého jednání.“39 Pro Webera jsou hodnoty 
(cíle) rozhodující přesvědčení, která sama o sobě mohou být iracionální („válčící bohové“, mezi 
nimiž, jak věřil, si musíme všichni vybrat), ale to, ke kterým se přikloníme, může být určeno raci-
onálními prostředky. 

Zygmunt Bauman správně tvrdil, že holokaust byl produktem modernity, ne iracionálních premo-
derních reziduí. ale taktéž nesprávně zastával, že holokaust byl plodem instrumentální racionali-
ty: „Byl to duch instrumentální racionality a její moderní, byrokratické formy institucionalizace, 
která učinila řešení ve stylu holokaustu nejenom možným, ale neobyčejně „rozumným“ - a zvýšila 
pravděpodobnost jeho volby.“40 ale kořeny holokaustu konec konců spočívají v antisemitismu, 
který stál v srdci nacistické ideologie (hodnotové racionality). Jakmile byla zaujata pozice, že toto 
přesvědčení si vyžaduje specifický cíl – vyhlazení všeho židovského lidu – pak teprve byla jeho lo-
gika implementována se vší byrokratickou efektivitou, kterou Eichmann obhajoval při svém soudu 
(instrumentální racionalita). Jak píše Stephen Bonner: „Instrumentální rozum nezapříčinil nacis-
mus, ani nesnížil schopnost jedinců činit normativní úsudky … Instrumentální rozum a byrokracie 
mohly být nutnými, ale nebyly ani zdaleka postačujícími podmínkami pro totalitarismus.“41 Rasis-
mus a antisemitismus byly racionálními hodnotami pro nacisty, jak poznamenává Ulrich Herbert, 
ale ne pro německý národní kapitál: „Jakékoliv úsilí o redukování nacistické politiky masového 
vyhlazování pouze nebo převážně na skryté ekonomické, ,racionální‘ zájmy, ovšem není schopné 
rozpoznat, že v očích nacistů, a zejména mezi obhájci systematického rasismu mezi nimi, bylo ma-
sové zabíjení jejich ideologického nepřítele samotným „racionálním“ politickým cílem. Podporo-
valy jej odkazy na sociální, ekonomické, geopolitické, historické a lékařské argumenty, stejně jako 

38  Georg W. F. Hegel [1830–31], The Philosophy of History (New York: Dover Pubications, 1956), 11.

39   Max Weber [1910–14], Economy and Society: an Outline of Interpretive Sociology, vol. 1, edited by Guenther Roth and 
Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), 24–26. 

40   Zygmunt Bauman [1989], Modernity and the Holocaust (Second edition, Oxford: Polity Press, 1991), 18.

41    Stephen Eric Bonner, Reclaiming the Enlightenment: Toward a Politics of Radical Engagement (New York: Columbia 
University Press, 2004), 112.
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pojmy ,rasové hygieny‘ a ,vnitřní bezpečnosti‘.“ Rasismus nebyl „pomýlené přesvědčení“ sloužící 
ke skrývání opravdových zájmů režimu, které byly ve skutečnosti ekonomické. Rasismus byl pev-
ným středobodem celého systému.42

Řada vůdčích marxistů to nedokázala pochopit. Ernest Mandel například vidí „zárodek“ holokaus-
tu v „extrémním rasismu“ generovaném kolonialismem a imperialismem, který zapříčiňuje nemoc 
„v její nejhorší podobě“, když „je rasistické šílenství kombinováno se smrtící částečnou racionali-
tou moderního průmyslového systému.“ Pokračuje po několik prázdných odstavců, přidávaje ještě 
další umožňující podmínky - „servilní státní správu,“ „konzistentní ignorování kritického úsudku 
… ze strany tisíců pasivních úředníků,“ „dobývání moci ze strany bezohledných politiků typických 
pro buržoazii,“ a tak dále - což nevysvětluje vůbec nic.43 Rasismus se zrodil a vyvinul, aby osprave-
dlnil různé aspekty kapitalistické globální expanze naznačované érou otroctví, osadnického kolo-
nialismu a postkoloniální migrace. 

Rasové zločiny imperialismu byly všechny spáchány z racionálních důvodů: masakr původních oby-
vatel australasie a Severní ameriky se odehrál za účelem vyčištění oblastí pro bílé osadníky; hlado-
mory, které zdevastovaly Irsko ve 40. letech 19. století a Madras v 70. letech 19. století se odehrá-
ly v souladu s malthusiánským politickoekonomickým dogmatem. Relevantnější bylo nezdařené 
vyhlazení národů Herero a Nama v německé jihozápadní africe mezi lety 1904 a 1907. ale zatímco 
tato první genocida dvacátého století přispěla do repertoáru hrůz, které byly později přivedeny 
zpět domů do Evropy nacisty, včetně koncentračních táborů a lékařských pokusů, i toto byla do-
minance jedné instrumentální racionality nad další, v tomto případě bezpečnosti  před odporem 
domorodých obyvatel vůči kolonialismu, nad potřebou domorodé pracovní síly.44 Všechny tyto pří-
klady byly rozhodně ospravedlněny rasismem, ale nebyly výsledkem „rasového šílenství“, pravdě-
podobně kromě na úrovni jednotlivých účastníků. Tento přídomek může být s větší spravedlností 
uplatněn vůči holokaustu a díky snaze konceptualizovat jej jednoduše jako rozšíření dřívějších 
koloniálních genocid Mandel riskuje buď, že bude dřívější genocidy vnímat jako instrumentálně 
iracionální (což ony nebyly), nebo že bude nakládat s holokaustem, jako kdyby byl instrumentálně 
racionální (což on nebyl).

Tyto problémy s Mandelovou argumentací vedly i nakloněné kritiky k úplnému opuštění racionál-
ního vysvětlení. Norman Gras cituje Trockého popis toho, jak pachatelé pogromů v carském Rus-
ku byli „opilí pachem krve“, a ptá se: „Jaká specificky marxistická kategorie pro to existuje? …  
Jde o něco, co není o modernitě; něco, co není ani o kapitalismu. Je to o lidskosti.“45 V tomto lze 
slyšet ozvěny práce Ernsta Nolteho, který tvrdil, že fašismus se zrodil z „něčeho unikátního a ne-
redukovatelného v lidské povaze“: „Není to květ kapitalistického systému, ačkoliv v současnosti 
mohl vyrůst pouze na jeho základech, zejména v časech, kdy je systém v ohrožení.“46 

42   Ulrich Herbert,“Labor and Extermination: Economic Interest and the Primacy of Weltanschauung in National Socialism,” 
Past and Present 138 (February 1993), 195.

43  Ernest Mandel, The Meaning of the Second World War (London: Verso, 1986), 90–93.

44   Benjamin Madley,“From africa to auschwitz: How German South West africa Incubated Ideas and Methods adopted and 
Developed by the Nazis in Eastern Europe,” European History Quarterly 35, no. 3 ( July 2005).

45   Norman Geras, The Contract of Mutual Indifference: Political Philosophy after the Holocaust (London: Verso, 1998), 158, 164.

46  Ernst Nolte, Theorien über den Faschismus (Cologne: Kiepenheuer und Witsch, 1967), 21.
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Iracionalita však není zpochybněna tím, že je vyhlášena za nevysvětlitelnou, nebo tím, že za-
čneme propadat argumentům o padlé lidské přirozenosti. Je pravdou, jak ukázal alex Callinicos, 
že „vyhlazení Židů nelze vysvětlit v ekonomických pojmech.“ Callinicos vnímá spojení mezi ho-
lokaustem a německým kapitalismem jako příklad vzájemného protnutí zájmů, v tomto případě 
mezi „německým velkým byznysem“ a „hnutím, jehož rasistická a pseudorevoluční ideologie jej 
dohnala k holokaustu.“47 Callinicosův postoj vyjadřuje to, co jako první vyjádřil Peter Sedgwick 
v roce 1970: „Německý kapitalismus nepotřeboval Osvětim; ale potřeboval nacisty, kteří potřebo-
vali Osvětim.“48 ale odkud nacistická „rasistická a pseudorevoluční ideologie“ přišla v první řadě? 
Callinicos tvrdí, že spojení s kapitálem roste pouze z nezbytných potřeb ekonomiky v časech krize. 
ale ideologická formace nacistického pohledu na svět se odehrávala během mnohem delšího ob-
dobí, které bylo svědkem kombinace rozhodujících faktorů vyrůstajících z protikladů německého 
a evropského kapitalismu, včetně autoritářského charakteru podřízené střední třídy, která nikdy 
úspěšně nerozvinula svou vlastní politickou identitu, extrémně pravicového nacionalismu prvně 
zformovaného jakožto odpověď na francouzskou revoluci, rasismu v jeho antisemitské podobě, 
zklamaného imperialismu, chuti po násilí získané v zákopech, a tak dále.49

Uzpůsobením Sedgwickovy argumentace můžeme říci, že německý kapitalismus nepotřeboval ho-
lokaust, ale dlouhodobý výboj německého kapitalismu vytvořil skrze sérii zprostředkování ideolo-
gii nacismu, která obsahovala možnost holokaustu, a když se němečtí kapitalisté obrátili na na-
cisty v momentě krize, těm bylo umožněno realizovat tuto možnost, nehledě na to, jak irelevantní 
a otevřeně škodlivé to bylo pro jednotící imperialistický projekt německého kapitálu. Jinými slovy 
barbarská ideologie nacismu a socioekonomická krize Německa, k níž nacismus poskytl řešení, byly 
již propojené jakožto odlišné momenty v mediované totalitě kapitalismu.

ale pokud byl holokaust pro německý kapitál barbarskou nepodstatnou věcí, nacistický režim nám 
také poskytuje příklady politik, které byly instrumentálně iracionální z pohledu kapitalistického 
státu. Jak píše Detlev Peukert: „Vnímat fašismus jako efektivní odpověď na slabost buržoazního 
demokratického státu, tj. jako funkční řešení krize zájmů kapitálu, znamená nechat se oklamat se-
beobrazem národního socialismu vytvořeného jeho vlastní propagandou.“ Přinejmenším to vedlo 
k vytvoření hluboce roztříštěné a nekoherentní instituce: „Vybavování státních orgánů ekonomic-
kými funkcemi a obchodních podniků kvazistátními funkcemi nevedlo k efektivněji a racionálněji 
fungujícímu ,státně monopolnímu kapitalismu,‘ ale ku změti kompetencí a odpovědností, které 
mohly být udrženy pod kontrolou jen krátkodobými projekty a kampaněmi. Roztříštěný stát a po-
lostátní manažerské orgány přijaly princip soutěže. ,Nacionalizace‘ společnosti nacismem byla 
následována ,privatizací‘ státu. Tento paradox znamenal, že na jedné straně existovala obrovská 
koncentrace moci jako výsledek vnitřní a vnější blitzkrieg kampaně, zatímco na straně druhé pře-
važovaly neefektivnost, absence plánování, upadající produktivita a obecný úpadek.“50

47   alex Callinicos,“Plumbing the Depths: Marxism and the Holocaust,” Yale Journal of Criticism 14, no. 2 (June 2001), 403, 406.

48   Peter Sedgwick,“The Problem of Fascism,” International Socialism 1: 42 (February/March 1970), 34. Callinicos ale 
připisuje tuto myšlenu Joel Geierovi, který ji vyjádřil v debatě na festivalu Marxism 1993. Viz. Callinicos,“Plumbing the 
Depths,” 413, note 95.

49   Richard Evans, The Coming of the Third Reich (London: allen Lane, 2003), 22– 76; Ian Kershaw, Fateful Choices:Ten De-
cisions That Changed the World, 1940– 1941 (London: allen Lane, 2007), 438–44; Sabby Sagall, Final Solutions: Human 
Nature, Capitalism, and Genocide (London: Pluto Press, 2013), 196–210.

50   Detlev Peukert [1982], Inside Nazi Germany: Conformity, Opposition and Racism in Everyday Life (Harmondsworth: 
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Charakterističnost nacistického státu může být ilustrována na srovnání s dalším „klasickým“ fa-
šistickým režimem, Itálií: „V Itálii měl tradiční stát nadvládu nad stranou, převážně proto, že se 
Mussolini obával svých vlastních nejmilitantnějších následovníků... v nacistickém Německu strana 
měla nadvládu nad státem i občanskou společností, zejména poté, co začala válka.“51

Toto mělo ty nejvážnější dopady ve vztahu k německému vedení války. Götz aly tvrdí, že dranco-
vání dobytých území a externalizace monetární inflace prováděná nacisty s tím, jak druhá světová 
válka pokračovala, sloužily k tomu, že připoutávaly německé masy k režimu skrze zvyšování je-
jich životní úrovně.52 Tato teze je masivně přehnaná a ignoruje opozici a odpor, který existoval.53 
Nicméně neúmyslně rozeznává ústřední problém režimu: poskytování materiálních zdrojů pro ně-
mecký průmysl a německou populaci by bylo nemožné bez teritoriální expanze skrze válku, avšak 
schopnost německého státu vést tento typ expanze byla podkopána povahou režimu. Jak zmínil 
Tim Mason, „rasově-etická utopie... byla brána politickým vedením natolik vážně, zejména Hitle-
rem a SS, že v rozhodujících otázkách, i v případech urgentních materiálních potřeb systému, bylo 
vše obětováno tomuto účelu.“54 

Německo mělo na začátku války vyšší poměr ženské účasti v pracovní síle než Británie nebo Spojené 
státy, ačkoliv hodně z těchto pracovních pozic byly role, které byly považovány za vhodné pro ženy, 
takové, které nebyly škodlivé pro jejich role žen a matek.55 Přesto i přes nedostatek pracovní síly 
Hitler odmítal ženskou brannou povinnost až do porážky u Stalingradu, podle všeho z ideologic-
kých obav o pokles porodnosti (a tím síly „árijské“ rasy) a kvůli údajné hrozbě pro ženskou morálku; 
ale i po Stalingradu byla ženská branná povinnost implementována polovičatě a byla široce obchá-
zena.56 Tak mohou existovat situace, kde existuje opravdový nesoulad zájmů mezi kapitalisty a tím, 
co jsou v jejich očích iracionální požadavky učiněné sociální základnou politické strany, dokonce 
i když je tato strana v dalších ohledech takovou, která by dle jejich preferencí měla spravovat stát. 

Nacistický režim poskytoval dvě služby německému kapitálu: likvidoval už tak oslabenou dělnickou 
třídu a zahajoval imperiální expansionistické tažení za dobývání nových území. Soudobá relevan-
ce této zkušenosti je omezená ve dvou ohledech: dělnická třída není dnes dostatečně bojovná, aby 
vzbuzovala strach v buržoazii a státy, v nichž je fašistická pravice nejblíže dosažení moci – zejmé-
na v Řecku – nejsou imperialistickými mocnostmi schopnými usilovat o kontinentální dominanci 
způsobem, jakým to mohly činit Německo nebo Itálie. V současné situaci vše, co zůstává, jsou ty 
aspekty krajně pravicového programu, které jsou iracionální pro kapitál, zejména v jeho součas-
ném neoliberálním projevu. avšak ještě než se obrátíme k těmto aspektům, musíme vymezit dneš-
ní krajní pravici a základnu její podpory. 

Penguin, 1989), 44.

51  Robert O. Paxton, The anatomy of Fascism (Harmondsworth: Penguin, 2004), 147.

52  Götz aly, Hitler’s Beneficiaries: Plunder, Racial War, and the Nazi Welfare State (New York: Metropolitan Books, 2006).

53  Gluckstein, The Nazis,Capitalism,and the Working Class, chapter 9; Peukert, Inside Nazi Germany, 118–125.

54   Tim Mason [1975],“The Primacy of Politics: Politics and Economics in National Socialist Germany,” in Nazism, Fascism and 
the Working Class, edited by Jane Caplan (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 74.

55   Peukert, Inside Nazi Germany, 176–78; adam Tooze, The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi 
Economy (New York: Viking, 2006), 358– 359, 513–515.

56  Ian Kershaw, Hitler, 1889–1936: Hubris (London: allen Lane, 1998), 563, 567– 568, 713.
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Současné spektrum krajní pravice

Roger Eatwell tvrdil, že „marxisté jsou schopni zastávat jak to, že kapitalismus v krizi může přinést 
diktaturu, tak to, že může vést k oživení volnotržních principů.“ Má pravdu, ale současně mu uni-
ká, že marxisté jsou schopní tak činit, protože krize z roku 1929, 1973 a roku 2007 náležely do růz-
ných období v historii kapitalismu a vytvořily odlišné odpovědi ze strany kapitálu, v kterých krajní 
pravice nehrála nezbytně stejné role.57 Historicky krajně pravicové režimy tíhly k přizpůsobení se 
jakýmkoliv dominantním organizačním formám, které v dané době kapitál měl. Mezi roky 1929 až 
1973 například pravicové vojenské diktatury – historicky nejčastější typ krajně pravicových režimů 
– v Latinské americe byly stejně oddané státním strategiím zásahů pro rozvoj jako byly nominálně 
levicové postkoloniální režimy v africe a na Blízkém východě. Brazílie zejména mezi lety 1964 až 
1968 je zde ideálním příkladem.58 V pozdějším případě Chile však měli generálové velmi malou 
představu o tom, jaké ekonomické politiky prosazovat, a v dřívějším období se mohli inspirovat 
i u katolicko-korporativistického modelu zavedeného Francem ve Španělsku po roce 1939, který 
byl následován více méně věrně téměř každou latinskoamerickou diktaturou od konce druhé svě-
tové války. Popravdě, jak zdůrazňuje Karin Fischer, „trvalo to asi dva roky, než neoliberální frakce 
nastoupila do pozice autority, což umožnilo technokratům prosadit svůj dalekosáhlý organizační 
program.“ Situace byla daleko od toho, že by „bylo učiněno apriorní rozhodnutí o ustavení nového 
typu institucionálního řádu“, jak bylo retrospektivně předpokládáno, spíše „povstání pouze roz-
hodlo, že o budoucnosti země bude rozhodovat určitá kombinace různých sil representovaných 
v juntě.“59 Brazilská a chilská junta náležely do toho samého rodu, dokonce i když brutalita druhé 
jmenované byla větší, ale měly poměrně odlišné přístupy k roli státu ve vztahu k vlastnictví, kont-
role a regulaci ekonomiky. Odlišnosti v krajně pravicových ekonomických politikách nejsou jen jed-
noduchým odrazem různých historických období, v nichž strany, hnutí a režimy vznikly. Současná 
krajní pravice pokrývá celé spektrum počínaje fašismem na jedné straně a konče extrémním kon-
zervatismem na straně druhé: jinými slovy se rozpíná mezi Britskou národní stranou (BNP) a Ne-
závislou stranou Spojeného království (UKIP) v Británii nebo mezi americkou nacistickou stranou 
a Tea Party v USa. Je však možné, aby se fašistické režimy posunuly ke konvenčnější autoritářské 
pozici na krajní pravici, což naznačují shodné prvky, o kterých se zmíním níže. 

V případě Španělska po občanské válce se tento posun odehrál zejména proto, že se Franco chopil 
moci pomocí vojenských prostředků, než kombinací paramilitantního násilí a účasti ve volbách, 
tedy způsoby, které dostaly k moci Mussoliniho i Hitlera. Skutečné fašistické hnutí ve Španělsku, 
Falanga, bylo Francem využito, ale nehrálo roli v rozhodování o politikách a bylo kompletně odsta-
veno po druhé světové válce.60

Roger Griffin popisuje režimy jako ten Francův jako „parafašistické,“ naznačuje jejich obranu  

57  Eatwell,“Conceptualizing the Right,” 21.

58  Francisco de Oliveira,“The Duckbilled Platypus,” New Left Review II/24 (November/December 2003), 45.

59   Karin Fischer,“The Influence of Neoliberals in Chile, before, during, and after Pinochet,” in The Road from Mont Pèle-
rin:The Making of the Neoliberal Thought Collective, edited by Philip Mirowski and Dieter Plehwe (Cambridge, Ma: Har- 
vard University Press, 2009), 317.

60  Paxton, The anatomy of Fascism, 149–50.
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stávajících konzervativních elit, navzdory přijímání „vnějších omezení“ fašismu.61 Co tedy spojuje 
fašistickou a nefašistickou krajní pravici? Není to jejich vztah k ekonomické politice, a to z jedno-
duchého důvodu, že k ní nemají konzistentní přístup. Hluboko ve čtvrté dekádě neoliberální éry 
existují významné rozdíly mezi požadavky na omezování sociálního systému a nižší daně činěné 
ze strany Tea Party nebo Holandské lidové strany, a požadavky na větší státní zásahy na zmírnění 
dopadů globalizace, po kterých volá Jobbik v Maďarsku nebo Zlatý úsvit v Řecku.62 Všechna křídla 
krajní pravice jsou ve skutečnosti sjednocována dvěma charakteristikami. 

Jednou je členská základna a podpora v jedné či více frakcích střední třídy (takových, jako je ma-
loburžoazie, tradiční středostavovští odborníci nebo technicko-manažerská nová střední třída). 
Některé režimy, které jsou příležitostně označeny jako fašistické nebo parafašistické, neměly 
maloburžoazní základnu, kterou ve skutečnosti potřebují, jako tomu bylo v případě argentiny po 
převratu v roce 1943, když si peronisté uvědomili, že musejí spoléhat na odbory, aby přežili.63 Faši-
stická hnutí nemohou stavět na organizacích dělnické třídy, protože jednou z jejich rozhodujících 
charakteristik je úsilí o zničení takovýchto hnutí. To je důvodem, proč jak perónismus, tak hnutí 
jako ulsterský loajalismus, založeny na kvalifikované protestantské dělnické třídě, nemohou být 
definovány jako fašistické, nehledě na to, jak reakční a kontroverzní jinak mohly být. ale pokud jsou 
fašistická hnutí neslučitelná s organizacemi dělnické třídy, stále mohou čerpat podporu, a i tak činí, 
od individuálních členů dělnické třídy, stejně jako tak může činit krajní pravice obecněji. 

Další společnou charakteristikou je postoj k extrémnímu sociálnímu konzervatismu, vždy ve vzta-
hu k rase a národu, a někdy ve vztahu k genderu a sexuální orientaci: krajně pravicoví politici 
v Holandsku se například rétoricky odvolávali na relativní svobody žen a gayů na Západě jakožto 
způsob, jak odsoudit údajně utlačovatelské přesvědčení muslimů. Politickým cílem je vždy zatlačit 
lidové nálady a práva zpět do doby před tím, než homogenita „lidu“ byla otrávena imigranty, ať 
už tento zlatý věk rasové nebo kulturní čistoty byl kdykoliv, většinou jde o neurčité období před 
druhou světovou válkou. 

Existují nicméně obrovské rozdíly mezi těmito dvěma typy organizací. Michael Mann tvrdí, že nefa-
šistické krajně pravicové strany jsou odlišitelné od fašismu třemi charakteristikami: 1) Zaměřují se 
na volby a usilují o zisk úřadů skrze demokratické prostředky na lokální, národní i evropské úrovni; 
2) Neuctívají stát a zatímco usilují o využití státu pro sociální účely pro zajištění svých klientelis-
tických skupin, některé (např. Rakouská strana svobodných nebo Tea Party) přijaly neoliberální 
rétoriku malého státu; 3) Neusilují o „transcendentní“ třídu: „Tyto tři nejasnosti a slabosti jejich 
principů a politik vytváří nestabilitu, spolu s tím, jak se extremisté nebo umírnění snaží posílit 
konzistentnější linii, což pak ústí do štěpení a vylučování, takového, jako byla restrukturalizace 
italské MSI nebo rozpad německých republikánů v polovině 90. let 20. století.“64

61   Roger Griffin, “Revolution from the Right: Fascism,” in Revolutions and the Revolutionary Tradition in the West, 
1560–1991, edited by David Parker (London: Routledge, 2000), 189.

62   anton Pelinka,“Right-Wing Populism: Concept and Typology,” in Right-Wing Populism in Europe: Politics and Discourse, 
edited by Ruth Wodak, Majid Khosravinik, and Brigitte Mral (London: Bloomsbury, 2013), 15–17.

63   alejandro Dabat and Luis Lorenzano [1982], argentina, the Malvinas and the End of Military Rule (Revised and expanded 
translation, London: Verso, 1984), 21– 25; Gino Germani,“Fascism and Class,” in The Nature of Fascism, edited by S. J. 
Woolf (London: Weidenfeld and Nicolson, 1968), 65–95.

64  Michael Mann, Fascists (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 367–368.
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První z těchto charakteristik, podpora buržoazní demokracie, je rozhodující, neboť ukazuje zá-
sadní odlišnost mezi fašistickou a nefašistickou krajní pravicí: ta druhá jmenovaná, jak poukazuje 
Peter Mair, „netvrdí, že zpochybňuje demokratický režim jako takový.“65 aktivisti a komentátoři 
činí absolutní rozdíl mezi fašismem a dalšími formami pravicové politiky na základě toho, že prvně 
jmenovaný spoléhá na paramilitantní organizace a násilí jako část své strategie k získání moci. 
V tomto smyslu je Zlatý úsvit klasickou fašistickou formací a Liga severu v Itálii naopak není. Toto 
rozlišení je důležité, v neposlední řadě pro určení taktik oponentů, ale fašismus není definován 
jednoduše skrze jeho uchýlení se k mimoparlamentní nebo nelegální aktivitě. Zde zůstává rele-
vantní Trockého analýza: „Pokud se stát změní ve fašistický … znamená to v prvé řadě a zejmé-
na, že jsou rozdrceny dělnické organizace; že proletariát je redukován do amorfního stavu; a že 
administrativní systém je přetvořen tak, aby vnikl hluboko do mas, což slouží k maření nezávislé 
krystalizace proletariátu. V tom leží podstata fašismu.“66

Fašismus je revoluční a nefašistická krajní pravice není; ale co znamená „revoluční“ v tomto kon-
textu? Mnozí marxisté se zdráhají používat tento termín ve vztahu k jakémukoliv modernímu poli-
tickému hnutí, které není na levici, možná s výjimkou nacionalismu na globálním Jihu. ale pokud 
vnímáme fašistická převzetí moci jako politické revoluce – měnící povahu a obsazení režimu bez 
změn produkčního způsobu – pak neexistuje důvod, proč by termín revoluce neměl být použitel-
ný.67 Reinhard Heinisch poukázal na dilema Rakouské strany svobodných, dilema, které se týká 
všech populistických stran krajní pravice, které dosáhnou na úřad jako součást koalice: „Pokud 
se přizpůsobí příliš rychle své nové roli a ukáží umírněnost a kompromis, stanou se stejnými jako 
každá jiná pravostředová strana a ztrácí svůj raison d’être. Pokud se na druhé straně snaží udržet 
si svou radikální pozici, ukáží se býti nezpůsobilými pro vysoké veřejné funkce [pro své pravděpo-
dobné koaliční partnery].“68

Druhý hlavní rozdíl, který vyplývá přímo z prvního, spočívá v jejich přístupu ke společnostem, kte-
ré se snaží vybudovat. Jak vypichuje Griffin, „revoluce zprava“ , jak ve fašistické Itálii, tak v na-
cistickém Německu prohlašovala, že používá stát k sociálnímu inženýrství „nového muže a ženy“ 
s „novými hodnotami“.69 Jde tedy o projekt transformace. Nefašistická pravice však trvá na tom, že 
lidé jsou již zdroji homogenity a ctnosti: „Naopak nepřátelé lidu - elity a ,jiní‘ - nejsou ani homo-
genní, ani ctnostní. Ti jsou viněni ze spiknutí proti lidu, který je vykreslen jako v obležení shora ze 
strany elit a zezdola celou řadou nebezpečných jiných.“ Cílem nefašistické pravice je navrátit lid do 
jejich dřívějších šťastnějších podmínek, před dobu, než tento dvojí tlak začal působit: „Toto není 
utopie, ale prosperující a šťastné místo, které kdysi skutečně existovalo, ale které bylo v součas-
nosti ztraceno kvůli nepřátelům lidu.“70 Jde o projekt obnovení. 

65  Peter Mair, Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy (London: Verso, 2013), 45.

66  Trotsky,“What Next?,” 125.

67  Neil Davidson, How RevolutionaryWere the Bourgeois Revolutions? (Chicago: Haymarket Books, 2012), 490–497.

68   Reinhard Heinisch,“austria: The Structure and agency of austrian Populism,” in Twenty-First Century Populism:The 
Spectre of Western European Democracy, edited by Daniele albertazzi and Duncan McDonnell (Houndmills: Palgrave 
Macmillan, 2008), 82.

69  Griffin,“Revolution from the Right,” 198.

70   Daniele albertazzi and Duncan McDonnell,“The Scepter and the Spectre,” introduction to Twenty-First Century Populism, 5.
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Třetí a finální klíčový rozdíl se týká sociální třídy. Na jednu stranu se může zdát, že se nejedná 
o důležité téma, neboť jsem právě poznamenal, že obě křídla krajní pravice se odvolávají na „lid“ 
jako základnu jejich politiky. Fašisté však tíhnou k tvrzení, že sociální třída je iluzorní marxistická 
fikce zamýšlená za účelem způsobení rozkolu v rámci toho, co by jinak bylo sjednoceným národním 
kolektivem. Fašisté samozřejmě zkoušeli rekrutovat jednotlivé dělníky, ale nikdy se na ně neod-
volávali jako na dělníky. a toto platí i dnes. V britském kontextu například Daniel Trilling zachytil 
obavy ze strany vůdců BNP v jedné z jejich stranických publikací: „Jak varoval úvodník v Identity 
v roce 2009, existovalo nebezpečí, že budeme vnímáni jako ,třídní strana‘: „Od svého založení 
BNP překročila třídní dělení.“71 Nefašistická krajní pravice na druhou stranu se naopak může za-
měřit přesně na rozhořčení dělnické třídy, které tradiční strany již dnes neadresují, protože nejsou 
oddané vizi organické národní komunity. Vůdce strany UKIP Nigel Farage v interview s Robertem 
Fordem a Matthew Goodwinem tvrdošíjně tvrdil, a byl fakticky přesný, že „jeho strana není tvořena 
jen zklamanými toryi,“ poznamenávaje, že „čísla jsou zcela jasná. Nyní existuje obrovský třídní 
rozměr voličské základny UKIPu.“72 ale tato diskuse třídy vyvolává otázku nad tím, odkud berou 
současné krajně pravicové strany svou podporu, a na tuto otázku se nyní zaměříme.  

Krajní pravice v současném neoliberálním řádu (1):  
lidová podpora

Chip Berlet a Matthew Lyons vypozorovali, že v kontextu USa existují „dvě verze sekulárního pra-
vicového populismu,“ každá stavějící na jiné třídní základně: „jedna točící se okolo ,zbavte mě vlá-
dy‘ ekonomického libertarianismu spárovaného s odmítáním mainstreamových politických stran 
(atraktivnější pro vyšší střední třídu a malé podnikatele); ta druhá staví na xenofobii a etnocent-
rickém nacionalismu (atraktivnější pro nižší střední třídu a námezdní dělníky).“73 

Jak naznačuje odkaz na „námezdní dělníky“, reakční role hraná určitými sekcemi středních tříd 
nevyčerpává sociální základnu pravicových hnutí. Jelikož většina populace je vykořisťována a utla-
čována, taková hnutí musejí čerpat přinejmenším určitou podporu z jejích řad. Je však nicméně 
extrémně nepravděpodobné, že pravicová sociální hnutí by mohla být složena zcela z členů děl-
nické třídy.

Ta hnutí, která nejsou jednoduše sociálními hnutími středních tříd zaměřenými v podstatě na eko-
nomické cíle, budou tíhnout k zakomponování dělníků do nestálých spojenectví se sekcemi tradiční 
maloburžoazie. V těchto případech jsou mezitřídní napětí dočasně přebita daným mobilizačním 
tématem. Tento proces je usnadněn faktem, že v relativně povrchních kulturních pojmech – jinými 
slovy všechno, co se přímo netýká pracoviště – mohou být tradiční maloburžoazie a dělnická třída 
téměř nerozeznatelní, co se týká jazyka, oblečení nebo volnočasových aktivit. Elektrikář na volné 
noze a městský popelář budou popíjet ve stejných barech; právník a pošťák nikoliv. ale přítomnost 

71  Daniel Trilling, Bloody Nasty People:The Rise of Britain’s Far Right (London: Verso, 2012), 147.

72   Robert Ford and Matthew Goodwin, Revolt on the Right: Explaining Support for the Radical Right in Britain (abingdon: 
Routledge, 2014), 146 a kapitola 4 obecně o dělnické podpoře pro UKIP
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dělnické třídy bude také vytvářet projevy špatně nasměrovaného nepřátelství směrem k vnímaným 
zájmům vládnoucí třídy. V důsledku toho, jak tvrdí Berlet a Lyons, nás rozporuplná povaha pravi-
cových sociálních hnutí „vyzývá k tomu, abychom překročili binární model moci a odporu“: „Zachá-
zet s takovými hnutími jako s útočnými psi bigotních elit je bagatelizující a nesprávné. Je taktéž 
vážnou chybou přehlížet opresivní politiky těchto hnutí, protože ohrožují určitý druh zájmů elit.“74 

Jednou z takových odpovědí je tvrzení, že požadavky a jednání dělnické třídy, které se mohou zdát 
reakční, ve skutečnosti obsahují racionální jádro, což je činí obhajitelnými ze strany levice. Toto 
se více než dobře ukázalo během stávky v rafinérii Lindsey Oil v roce 2009, při níž byl slyšet slogan 
„Britská pracovní místa pro britské dělníky“ s jasným xenofobním, pokud ne přímo rasistickým, 
ostnem proti východoevropským pracovníkům. Je pravdou, že občané ze zemí mimo Británii jsou 
najímáni byznysem za nižší mzdy a za horších podmínek, což má za důsledek, že se takové podmín-
ky reprodukují napříč britským průmyslem jako celkem; ale řešení spočívá v začlenění migračních 
dělníků do odborů, a ne v jejich obviňování za to, že zaměstnavatelé snižují náklady.  

Podobné omlouvající přístupy jsou k vidění ve vztahu k násilí občanských domobran například 
proti podezřelým dealerům drog nebo pedofilům na základě toho, že reprezentují „lidovou spra-
vedlnost“, autonomní zajišťování vlastní bezpečnosti mimo parametry buržoazního státu. Samo-
zřejmě, že existují situace, kdy dělníci efektivně vynucují svou vlastní „zákonnost“, nejviditelněji 
ve vztahu ke stávkokazům během stávkových akcí, ale tyto případy jsou poměrně odlišné od těch, 
kde se členové komunity obrací jeden proti druhému na příkaz morální paniky inspirované médii. 

Další neadekvátní odpovědí je argument, že dokonce i když lidé z dělnické třídy participují na pra-
vicových hnutích, taková hnutí jsou nelegitimní, protože jsou financována nebo vedena bohatý-
mi korporacemi nebo jedinci. Tento argument převrací klasické konzervativní pojetí hlásající, že 
lidové nepokoje proti ustavenému řádu nejsou nikdy přirozené, ale vždy organizované vnějšími 
silami („vnější agitátoři“), které vytváří nebo manipulují rozhořčení tak, aby napomáhaly vlast-
ním cílům.75 Glenn Beck, ideolog televizní stanice Fox News, byl silně zapojen do rozběhnutí hnutí 
Tea Party v USa a ropní magnáti bratři Kochové zajistili jeho financování. Pro komentátory jako 
George Monbiot jsou tato fakta rozhodující: „Hnutí Tea Party je pozoruhodné ve dvou ohledech. 
Jde o jedno z největších využití falešného vědomí, jaké svět viděl – největší astroturfingová ope-
race v dějinách. Tyto úspěchy jsou blízce propojené. astroturfingová kampaň… prohlašuje, že je 
spontánním povstáním znepokojených občanů, ale ve skutečnosti je založena a financována v zá-
jmu elit. Některé astroturfingové kampaně nemají komponent zdola vůbec. Další katalyzují a řídí 
opravdovou mobilizaci. Tea Party náleží do druhé kategorie. Je složena z většiny z vášnivých lidí 
s dobrými úmysly, kteří si myslí, že bojují proti moci elit, neuvědomujíce si, že byli organizováni 
těmi samými zájmy, proti kterým si myslí, že bojují.“76  

Není jasné, proč by taková analýza měla diskvalifikovat Tea Party z toho, aby byla vnímána jako 
sociální hnutí. Podle Donatelly della Porta a Mario Dianiho členové sociálních hnutí projevují tři 
charakteristiky: jsou „chyceni v konfliktních vztazích s jasně definovanými oponenty,“ „propojeni 

74  Tamtéž., 349.

75  Nigel Harris [1968], Beliefs in Society: The Problem of Ideology (Harmondsworth: Penguin, 1971), 115–16.

76  George Monbiot,“The Tea Party Movement: Deluded and Inspired by Billionaires,” Guardian (October 25, 2010).
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hustými neformálními sítěmi,“ a „sdílí specifickou kolektivní identitu.“77 Členové Tea Party a čle-
nové dřívějších pravicových povstání v USa ukazují všechny tyto charakteristiky.

Thomas Frank popisuje dlouhodobou a v konečném důsledku úspěšnou kampaň jednoho konzer-
vativního organizátora v Kansasu, napříč osmdesátými a devadesátými lety, za účelem získání 
většinové podpory pro republikány v dříve demokratické Wichitě: „[Mark] Geitzen budoval soci-
ální hnutí, stylem jednoho konvertovaného občana po druhém. Na levici je běžné slýchat tvrzení 
o tom, že reakční odpor je striktně záležitostí vyvolanou shora, v níž republikánští zaklínači shro-
mažďují demograficky se scvrkávající sektor populace k jednomu poslednímu vyčerpanému boji. 
To, co dokázali republikáni z Wichity, by však mělo rozptýlit tento mýtus navždy.“ Frank uznává, 
že „konzervativní kultura hnutí“ závisí na „lobbistech … magazínech a novinách … [a] na jed-
nom či dvou nakladatelstvích,“ ale závisí také „na oddaných organizátorech, jako je Mark Gietzen 
… chodících ode dveří ke dveřím, organizujíce své sousedy, a dokonce rozšiřujíce myšlenku ostré 
odezvy.“78 Lidé organizovaní těmi, jako je Geitzen, mohou být klidně morálně a politicky pomýlení, 
ale je povýšenecké – a zejména politicky bezcenné – předstírat, že jsou jen manipulovaní elitami 
tahajícími za provázky. 

Sara Diamon má pravdu, když tvrdí, že levicoví kritici křesťanské pravice v USa nedělají dobře, když 
přijímají to, co nazývá „konspiracemi, v nichž malé pravicové kliky inscenují to, co bylo ve skuteč-
nosti masovým hnutím.“ Má také pravdu, když zdůrazňuje komplexitu vztahu pravicového popu-
lismu ke „stávajícím mocenským strukturám,“ neboť jim „částečně odporuje, a částečně ...systém 
podporuje.“79 

Mike Davis se staví proti Frankovi v tom, že ve skutečnosti je uchopení vědomí dělnické třídy sociál-
ním konzervatismem spíše zdánlivé než reálné: „opravdovou achillovou patou“ demokratů v roce 
2004 byla „ekonomika, ne morálka“. Zatímco „kulturkampf mohl hrát důležitou roli na okraji,“ 
Davis zdůrazňuje, že svou roli zde hrála především skutečná třídní témata, v tom, že hluboce zako-
řeněné pohrdání modrých límečků vůči městským znalostně-průmyslovým elitám … je konec kon-
ců ukotvené v reálné historické porážce a třídním ponížení.“80 To předpokládá dva různé procesy, 
které Frank odmítá uvážit: první proces staví na tom, že dělnická třída odmítla volit demokraty, 
protože jejich strana ve skutečnosti přijala stejné neoliberální ekonomické politiky jako repub-
likáni; tím druhým procesem je ten, kdy nepřátelství dělnické třídy k pohledům elit je legitimním 
vyjádřením třídního vzteku.   

Obě tyto pozice jsou pravdivé, ačkoliv co se týče té druhé, není úplně zřejmé, proč by se nepřá-
telství vůči elitám soustředilo na jejich sociálně liberální křídlo. Davis ve skutečnosti připouští, 
že zde existuje element, který není vysvětlitelný jen v pojmech opravdového třídního zájmu: 
„S uzavřenými odborovými sály a vymřelým nezávislým tiskem není překvapivé, že mnozí chu-

77  Della Porta and Diani, Social Movements, 20.

78   Thomas Frank, What’s the Matter with america? The Resistible Rise of the american Right (London: Secker and Warburg, 
2004), 175, 247.

79   Sara Diamond, Roads to Dominion: Right-Wing Movements and Political Power in the United States (New York: The 
Guilford Press, 1995), 6.

80   Mike Davis,“What’s the Matter with america? a Debate with Thomas Frank,” in In Praise of Barbarians: Essays against 
Empire (Chicago: Haymarket Books, 2007), 50.
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dí hledají odpovědi ve svých kostelech nebo u demagogů, jako jsou radioví hlasatelé Limbaugh 
a Dobbs.“81 Je možné přijmout realitu tohoto procesu, jako to činí Frank, aniž bychom ho pova-
žovali za neuchopitelný. Opravdovým tématem je jistě to, proč lidé z dělnické třídy mohou být 
náchylní k pozitivním reakcím na pravicové argumenty. Existují jak obecné důvody, platné pro 
všechna období historie kapitalismu, tak specifické důvody relevantní pro současnou neolibe-
rální konjunkturu.

Existuje otřepaná marxistická pravda, datovaná do samého počátku historického materialismu 
v Německé ideologii, která říká, že ideje vládnoucí třídy bývají převládajícími idejemi v dané spo-
lečnosti.82 Marx a Engels později přepracovali toto potenciálně elitářské tvrzení ve více dialektic-
kých pojmech, jak na jiných místech této knihy, tak v dalších pracích stejného období.83 

Pozdější marxisté, zejména Gramsci, ukázali, že většina členů podřízených tříd má vysoce proti-
chůdné formy vědomí.84 Nicméně kapitalistický systém by nemohl přežít, pokud by nebyl přijat na 
určité úrovni většinou lidí žijících pod jeho nadvládou a to na velkou většinu doby. Důsledky, které 
plynou z toho, pokud si tento fakt uvědomíme, jsou temnější, než se často předpokládá.   

Vědomí podřízených tříd je, jak říká Gramsci, typicky protichůdné. Charakteristická forma zahr-
nuje reformistickou neschopnost představovat si cokoliv za hranicí kapitalismu, dokonce i když 
odporuje specifickým důsledkům systému. ale alternativy nejsou omezené na aktivní odmítání 
na jednom extrémním pólu a na pasivní přijímání na druhém. Existuje i aktivní podpora, vnitřní 
ztotožnění se s kapitalistickými hodnotami spojenými se systémem do takové míry, kdy motivují 
k jednání. Marxisté a další antikapitalističtí radikálové často zdůrazňují, že spíše než to, že muži 
profitují z útlaku žen, bílí z útlaku černých nebo heterosexuálové z útlaku gayů, je to kapitalismus 
a buržoazie, kteří z toho mají prospěch. Toto je užitečná korekce argumentu, častého v levico-
vých hnutích, že každá forma útlaku je oddělená od těch druhých a že žádná nemá nutně vazbu 
ke kapitalistickému systému. Nicméně takové pojetí není schopné brát vážně rozlišení učiněné 
Lukácsem mezi „tím, co si lidé ve skutečnosti myslí, cítí a chtějí v jakémkoliv daném bodě třídní 
struktury“, a „myšlenkami a pocity, které by lidé měli v určité situaci, kdyby byli schopní zhod-
notit jak toto, tak zájmy vyrůstající z tohoto v jejich dopadu na bezprostřední jednání a na celou 
strukturu společnosti.“85

ale nemůžeme se pouze domnívat, že členové dělnické třídy jsou nejen schopní mít, ale ve sku-
tečnosti opravdu mají myšlenky a pocity „odpovídající jejich objektivní situaci“. Co když dělníci 
nedosahují této úrovně vědomí? Jak píše John Rees, „existují často obrovské části dělnické tří-
dy – voliči toryů, stávkokazové, rasisté, dobrovolníci za první světové války – jejichž jednání 
nemůže být vysvětleno jednoduše skrze tvrzení, že následují ideologii vládnoucí třídy s nechutí.  
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Podporovat stranu, která otevřeně prosazuje vládnoucí třídu, kazit stávky, střílet nebo fyzicky na-
padat spoludělníky vyžaduje víc než jen pasivní pocit, že ,nic se nedá změnit‘… Odcizení určitě 
hraje roli, ale výsledkem odcizení není pouhé mrzuté podrobení se. Často také nabírá podoby, kdy 
se dělníci snaží překonat své vyloučení z oficiální společnosti kompletním přizpůsobením se jejím 
hodnotám, jak v jednání, tak v myšlení.“86

Socialismus na světové úrovni se stal možným v raných dekádách dvacátého století, ale od té doby 
už žilo a zemřelo několik generací. Mnoho z těchto lidí si buď nebylo vědomo „hlediska dělnické 
třídy“ nebo ho prostě odmítlo přijmout. Namísto toho, jak jsme viděli například ve vztahu k ame-
rickému Jihu po občanské válce, se výrazná minorita přiklonila k pozici podporující rasový útlak, 
i když to nebylo v jejich zájmu, pokud to porovnáme s prospěchem, který mohli mít, kdyby bojovali 
za rasovou rovnost, natož pak plnou sociální rovnost. avšak bez určitého stupně třídního vědomí 
si nemusí vlastně nikdy uvědomit tuto alternativu: v bezprostředním kontextu jejich situace může 
jednotlivým členům dělnické třídy dávat smysl postoj, který je škodlivý pro zájmy dělnické třídy 
jako celku. Lukács kdysi napsal o revizionismu, který lze chápat v tomto kontextu jako reformis-
mus obecně, že „vždy obětuje opravdové zájmy třídy jako celku … proto, aby reprezentoval bezpro-
střední zájmy specifických skupin.“87

Členové dělnické třídy, kteří participují na pravicových hnutích, šli v tomto ještě dál, protože obě-
tují dokonce i zájmy specifických skupin ve prospěch jejich bezprostředních individuálních zájmů, 
obvykle ztotožněných se supratřídním národním zájmem.“88 Vítězství neoliberalismu zanechalo 
dělnickou třídu na Západě čím dál více fragmentovanou a desorganizovanou, a pro určité dělníky 
se jeví odvolávání ke krvi a národu jako jediná životaschopná a stále dostupná forma kolektivity, 
zejména v souvislosti s tím, že jediná systémová alternativa ke kapitalismu – ať byla jakkoliv faleš-
ná – zkolabovala mezi lety 1989 až 1991. Přehlížet jejich názory na základě údajné iracionality je 
jednoduše vytáčení se. Jak píší Berlet a Lyons: „Tvrzení pravicového populismu nejsou o nic více 
či méně iracionální než konvenční tvrzení, že presidentští kandidáti vyjadřují vůli lidu, že zdraví 
ekonomiky lze měřit profitem mnohamilionových korporací nebo že americké vojenské intervence 
v Haiti, Somálsku, Kosovu nebo kdekoliv jinde mají za cíl podporovat demokracii a lidská práva.“88 
Přitom tato přesvědčení, která jsou přijímána vícero lidmi než těmi, kteří věří v doslovnou pravdu 
knihy Genesis, nejsou považována za znaky šílenství. Problémem tu není, jak Berlet tvrdil jinde, 
„osobní patologie“, ale kolektivní „zoufalství“.89

Poučnější je ptát se, jak se taková hnutí rodí a jak moc falešná jsou jejich nabízená řešení na sku-
tečné problémy. Ve skutečnosti, jak píše Joe Bageant v kontextu USa, se „nový konzervatismus 
rodí stejným způsobem jako levicová hnutí, přibližně stejným procesem a z těch samých důvodů: 
široce rozšířená a neuznaná nespokojenost, v tomto případě s erosí „tradičního“ života a hodnot 
ameriky, tak jak ji vnímají pracující lidé.“90 Paul Taggart navrhuje ještě v obecnějším argumentu, 
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že pravicová hnutí nejenom využívají obdobných metod jako levice při budování podpory; jejich 
samotný vznik byl v určitých ohledech reakcí na krajní levici z roku 1968: „Vlna krizí, která zasáhla 
západní Evropu v 70. letech 20. století, poskytla momentum pro protestní dmutí, které charak-
terizovalo osmdesátá a devadesátá léta 20. století. Tyto protesty nejprve přišly z levice od stran 
zelených, alternativní politiky a toho, co vykrystalizovalo do podoby nové politiky. Teprve nyní 
pozorujeme srovnatelný protest na pravici. Stavíce na směsi témat zdanění, imigrace a radikálního 
regionalismu, nové strany pravice napříč Evropou protestují nejen proti konkrétním politikám, ale 
politice starých stran jako takové. Tento nový populismus je v mnoha ohledech zrcadlovým obra-
zem nové politiky [a pramení] ze stejně hlubokých změn, které přišly spolu s krizemi poválečného 
uspořádání.“91 

Rostoucí zaměnitelnost mainstreamových politických stran, včetně těch sociálně demokratických, 
dává krajní pravici možnost získat voliče tím, že se staví mimo konsensus ve vztahu k sociální poli-
tice.92 Magnus Marsdal zaznamenává pokles vzteku veřejnosti v Dánsku mezi zavedením snižování 
důchodů sociálními demokraty v roce 1998 a volbami v roce 2001 kvůli téměř úplné shodě mezi 
různými stranami a komentátory o jejich nezbytnosti: „Tato depolitizace ekonomiky vede k politi-
zaci všeho dalšího.“93 

Kořeny milicí v USa zase například leží v krizi farmářských komunit z osmdesátých let 20. sto-
letí. Během sedmdesátých let Nixonova administrativa podporovala farmáře, aby si brali půjč-
ky s plovoucími úrokovými sazbami, proto aby rozšířila zemědělskou produkci. Tyto půjčky byly 
sjednávané skrze Úřad pro domovy a farmy (nebo jak říkají milicionáři “vládou“); ale od roku 
1979 byli těžce zadlužení farmáři podrobeni několika zvýšením úrokových sazeb za sebou ze 
strany dalšího státního (nebo „vládního“) orgánu, Federálního rezervního systému, když před-
seda Paul Volckr zavedl slavný ekonomický „šok“ spojený s jeho jménem. Zabavování majetků 
bankami a slučování společností řízené velkými zemědělskými korporacemi nevyhnutně násle-
dovalo. Caroly Gallaher píše: „V takovém kontextu byli farmáři připraveni se mobilizovat. Mno-
zí zformovali soukromé milice – obvykle za účelem obrany lokálních farem v den zabavování – 
zatímco další vypsali nelegální zástavní právo proti bankéřům, soudcům a vládním úředníkům 
angažovaným v zabavovacím procesu. a … zoufalí farmáři našli podporu u krajně pravicových 
aktivistů (od členů Klanu po neonacisty), kteří vnímali devastaci ve farmářských oblastech jako 
šanci expandovat svou politickou základnu mimo tradiční rasistické kruhy.“94 V tomto příkladě 
se partikulární vysvětlení pro ekonomické rozhořčení farmářů stalo vstupním bodem pro celou 
škálu krajně pravicové politiky. Proč se často tyto politiky soustředí okolo otázek rasy, genderu 
a sexuality? 

see also Davis,“What’s the Matter with america?,” 57.

91   Paul Taggart, The New Populism and the New Politics: New Protest Parties in Sweden in a Comparative Perspective (New 
York: St. Martin’s Press, 1996), 17–18.

92   alexandra Cole,“Old Right or New Right? The Ideological Positioning of Parties of the Far Right,” European Journal of 
Political Research 44, no. 2 (March 2005), 222–23.

93   Magnus Marsdal,“Loud Values, Muffled Interests: Third Way Social Democracy and Right-Wing Populism,” in Right-Wing 
Populism in Europe, 51.

94   Carolyn Gallaher,“Mainstreaming the Militia,” in Spaces of Hate: Geographies of Discrimination and Intolerance in the 
USa, edited by Colin Flint (New York: Routledge, 2004), 186.
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Michael Kimmel zdůrazňuje, že ačkoliv by bylo absurdní tvrdit, že je „s ženami, homosexuály 
nebo lidmi tmavé pleti jednáno rovně,“ je pravda, že „nikdy jsme nebyli rovnostářštější, než je 
tomu dnes“; ale „současně … ekonomicky jsme nejvíce nerovnostářští v posledním století“: „Je 
tedy jednoduché si myslet, že ty fenomény spolu souvisí – že větší třídní nerovnost nějak souvisí, 
nebo je dokonce způsobena větší sociální rovností. Pravděpodobně můžeme být přesvědčeni, že 
důvodem pro dramatické vybočení bohatství naší země je to, že nově příchozí skupiny vysávají 
benefity, které měly prokapávat dolů k mužům ze střední a nižší střední třídy.“ Kimmel sleduje 
charakteristický každodenní diskurs v USa, v kterém jsou lidé z dělnické třídy popisováni nebo 
pojímáni skrze kategorie „střední a nižší střední třídy“, ale jeho závěr je výstižný: „Víra v to, že 
větší sociální rovnost je příčinou vaší ekonomické mizérie, vyžaduje výraznou dávku manipulace. 
Jde pravděpodobně o největší podvod, který byl kdy vykonán proti střední a nižší střední třídě 
američanů.“95 Studie pravicových politik z pera Lisy McGirr v Orange county v Kalifornii dává 
konkrétní příklad toho, jak může být vztek vůči ekonomické nejistotě vytvořené neoliberalismem 
přesměrován do hlubokého sociálního konzervatismu: „Obyvatelé Orange county si stěžovali na 
pokles autority rodiny, s důrazem na změnu a inovaci, podkopávání komunity a úpadek významu 
všeho místního – to všechno bylo výsledkem růstu obrovských institucí a koncentrace ekonomic-
ké a politické moci, což jsou součásti fungování ekonomiky volného trhu. Jejich silné ekonomické 
zájmy v kapitalistickém řádu je donutily opominout skutečné tržní síly, které často podkopávají 
rodinné hodnoty a komunitní stabilitu, jelikož takové poznání by zpochybnilo materiální základ-
nu, na které byly vystavěny jejich životy. Namísto toho tvrdí, že to byla odchylka od opravdového 
laisser-fair kapitalismu, kapitalismu bez silného dohledu státu, která leží v srdci problémů ame-
riky. Silný důraz na tržní řád kombinovaný se sociálně konzervativními hodnotami, které osla-
vují rodinné hodnoty, morálku a náboženství, potvrzoval vlastní životy a úspěch konzervativců, 
poskytoval vysvětlení jejich nespokojenosti a dával silný pocit soudržnosti a komunity. Byli tak 
schopní vyhnout se zkoumání vnitřních protikladů v rámci jejich ideologie, nejasností a napětí 
mezi silným přijetím volného trhu a způsobem, kterým volné trhy často napadají rodinné, komu-
nitní a sousedské normy.97  

Davis má bezpochyby pravdu v tom, že většina lidí, kteří se začnou angažovat v pravicových hnu-
tích, tak činí kvůli zásadním ekonomickým obavám, ale relevantnějším bodem je, zda-li v případě 
absence levicových řešení těchto obav pokračují ve vyžadování implementace jejich sociálního 
programu jako podmínky podpory pro politiky, kteří tvrdí, že je representují. Za těchto okolností 
není hlubší problém pro stabilitu kapitalistického systému méně pravděpodobná možnost ná-
stupu krajně pravicových stran k moci, s programem destruktivním vůči kapitalistickým potře-
bám, ale jejich vliv na mainstreamové pravicové strany, kdy přesvědčení jejich stoupenců může 
nevyhnutelně způsobit těžkosti pro proces akumulace. 

95  Michael Kimmel, angry White Men: american Masculinity at the End of an Era (New York: Nation Books, 2013), 281.

ISLáMOFOBIE, RaSISMUS a POLITIKa KRaJNí PRaVICE –    Krajně pravicová hnutí jako problém pro kapitál



Škola alternativ – Klimatická spravedlnost + Islámofobie, rasismus a politika krajní pravice60

Krajní pravice v současném neoliberálním řádu (2):  
neúmyslný antikapitalismus

Nejjasnější ukázky tohoto typu nezamýšlenosti jsou k nalezení v anglosaském jádru neoliberalismu: 
USa a Británii. Stačí se podívat na důležité oblasti podpory republikánské strany v USa. Od konce šede-
sátých let republikáni čím dál více záviseli na komunitách fundamentalistických křesťanských věřících, 
jejichž aktivismus umožňoval jejich mobilizaci pro volební účely. Kevin Phillips tvrdí, že tato strategie 
prospívá nejen republikánské straně, ale i vládnoucí třídě, jejíž zájmy representují: „Finanční sektor 
– a velká většina nejbohatších američanů – pochopitelně shledává spojenectví výhodným,“ protože 
věřící „se dají snadno nasměrovat na podporu samostatnosti, podnikání a nedůvěry ve vládu.“ 

Ve výsledku: „S tím, jak většina [republikánského] nižšího a středně příjmového voličstva naslou-
chá hlasům konzervativních kazatelů, korporátní agenda široce převážila.“96 ale voliči tohoto ná-
boženského jádra, a v každém případě jejich vůdci, přirozeně vyžadují zavedení určitých politik na 
oplátku za svou podporu. Někteří autoři, zejména Frank, tvrdí, že přesně toto se nikdy neděje: po-
žadavky lidového konzervatismu jsou přesně ty, které nejsou nikdy naplněny, zatímco požadavky 
elit jsou naplněny vždy: „Na hodnotách může voličům ,záležet nejvíce‘, ale ty jsou vždy odstaveny 
na druhou kolej za potřeby peněz, jakmile jsou volby vyhrané … Potraty nejsou nikdy zakázané. 
Pozitivní diskriminace zrušená. Kulturní průmysl není nikdy donucen upravit své jednání.“97 Frank 
popisuje konzervativní „ostrou odezvu“ jako „Francouzskou revoluci naruby – takovou, ve které se 
sansculoti vyhrnou do ulic a požadují více moci pro aristokracii.“98 

Frank podceňuje způsob, jakým fundamentalistické požadavky byly ve skutečnosti uskutečněny 
například ve vztahu k sexuálnímu vzdělávání nebo reprodukčním právům. Toto je problém pro 
republikány, nejen protože extremismus fundamentalistického křesťanství může odcizit voličský 
„střed“, na kterém výsledky amerických voleb čím dál více závisí, ale i proto, že politici jsou svá-
záni i v tom, aby schvalovali politiky nezbytné pro americký kapitalismus: „Kniha Genesis a seriál 
Left behind se staví do cesty. Nemůže nám dojít ropa; Bůh vytvořil klima; Vysvětlení Bílého domu 
o tom, co Spojené státy dělají v Iráku či kdekoliv jinde na Blízkém východě, musí být v souladu 
s bojem mezi dobrem a zlem. Stejně tak jako intervence do Iráku, i národní energetická politika 
nabírá slabých obrysů ve vakuu otevřenosti.“ 

Omezení uvržená potřebou usmířit si náboženskou základnu také ovlivňují pozici USa ve vztahu 
k dalším rozvinutým státům: „realisticky, tyto události a okolnosti těžko kdy povzbudily cizí cent-
rální bankéře, diplomaty nebo politické vůdce k nákupu a držení amerických dluhopisů, podpoře 
americké energetické marnotratnosti, vstupu do riskantních podniků na Blízkém východě nebo 
k přesvědčení, že mladí lidé bez matematické kvalifikace, rozmazlení kreditními kartami a odkoje-
ní na teorii takzvaného inteligentního designu namísto evoluce, přeorganizují americkou vědu pro 
další generaci světového průmyslového vůdcovství.“99  

96  Lisa McGirr, Suburban Warriors: The Origins of the New american Right (Princeton: Princeton University Press, 2001), 163.

97   Kevin Phillips, american Theocracy: The Peril and Politics of Radical Religion, Oil, and Borrowed Money in the 21st Centu-
ry (New York: Viking Penguin, 2006), 393–394.

98  Frank, What’s the Matter with america?, 6. 100. Ibid., 8, 109

99  Phillips, american Theocracy, 394, 370–71.
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Jak ukazuje tento příklad, nezamýšlené důsledky pro kapitál nemusí být produktem koherentního 
náboženského pohledu na svět, ale jednoduše takového pohledu na svět, který už nevěří ničemu 
vyprodukovanému mimo svou vlastní zkušenost – či mimo způsoby, kterými je tato zkušenost in-
terpretována pro ně důvěryhodnými zdroji informací.

Následkem toho, jak píše Mark Lilla, přesně protože Tea Party není zcela podřízená republikánské 
straně, „transformuje americký konzervatismus … Čím více se republikáni snaží vytěžit ze vzpoury 
Tea Party, tím syrovější se konzervativní hnutí stává ve svém myšlení i rétorice … Dnešní konzer-
vativci preferují společnost antiintelektuálů, kteří ví, jak zužitkovat neintelektuály, jak to činí mis-
trně Sarah Palin.“100 Jonathan Raban to potvrzuje ve své zprávě ze sjezdu Tea Party:  

Stoupenci Tea Party, které jsem potkal v Nashvillu, se cítili napáleni politikami, které jim nedávaly 
vůbec smysl, presentované jazykem, jehož základní pojmy (jako „kvantitativní uvolňování“) byly 
za hranicí pochopení. Když Palin nadávala na „takzvané experty“ a „elity východního pobřeží“ 
a nadhodila svůj typ „konzervatismu zdravého rozumu“, mluvila pro široké shromáždění poplete-
ných a bojácných. Palin a jí podobní vložili odvahu do lidí, kteří si sami sebe představovali pouze 
jako zmatené nebo špatně informované, a nyní se vidí jako hrdí skeptici, odporující přívalu uzná-
vaných profesionálních názorů. „Skepticismus“ - vůči ekonomům, paleontologům a klimatickým 
vědcům - se stal znamením neústupného občana, který ví, že dluh je dluh a musí byt splacen, že 
Boží svět byl vytvořen za 6 dní a globální oteplování je levicová konspirace.103  
 
Toto se zdá být dalším příkladem situace, kde existuje skutečný nesoulad zájmu – ne úplně mezi 
kapitalisty a stáními manažery, ale mezi kapitalisty a politickou stranou, která zrovna má kontrolu 
(„opatrovnictví“ by pravděpodobně byl lepší termín) nad státem v určitém čase. Samozřejmě, že 
důvod, proč mají fundamentalističtí křesťané tato neracionální přesvědčení, v první řadě může být 
racionálně vysvětlen v marxistických pojmech, s odkazem na fyzické rány zanechané kapitalismem.

ale není to jen náboženství, které může způsobit nepříjemnosti americkému kapitálu; to může 
i otevřený antimigrační rasismus. Jedním konkrétním příkladem je zákon inspirovaný Tea Party 
nazvaný Beason-Hammon alabama zákon na ochranu daňových poplatníků a občanů – HB56, jak 
je většinou znám – který byl schválen státní legislativou v červnu 2011. Činí nelegálním nenošení 
imigračním dokladů u sebe a zabraňuje komukoliv bez dokladů v dosažení jakékoliv podpory od 
státu, včetně zásob vody. Tento zákon měl za cíl předcházet a zvrátit nelegální migraci Hispánců, 
ale výsledkem bylo způsobení masového odchodu pracovníků z mnoha zemědělských firem, které 
na tyto pracovníky spoléhaly, protože tvořili většinu jejich pracovní síly: „Na severu státu je ve 
vzduchu cítit pronikavý zápach hnijících rajčat nad obrovskými oblastmi, které byly doslova opuš-
těné pracovníky, kteří se kvůli strachu nebo vzteku již nedostavují ke sklizni.“104 ale dopady byly 
hlubší. Před tím, než byl tento zákon zaveden, se odhadovalo, že 4,2 procenta pracovní síly, tedy 
95 000 lidí, bylo bez legálních dokumentů, ale platili 130,3 milionů dolarů na daních do státních 
a lokálních kas. Jejich odchod ze státu nebo stažení se do černé ekonomiky způsobil hrozbu sníže-
ní velikosti lokální ekonomiky o 40 milionů dolarů. Navíc zaměstnavatelé museli platit za lustraci 
potenciálních zaměstnanců, za manažery lidských zdrojů spravující administrativu a za pojištění 
potenciálních právních závazků z neúmyslného porušení práva.“105  

100  Mark Lilla,“The Tea Party Jacobins,” New York Review of Books (May 27, 2010).
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Tento vývoj není srovnatelný s typy politik, kterými se občasně (a se sestupnou tendencí) so-
ciální demokraté pokouší napravit excesy kapitalismu. Na jedné straně sociální demokratické 
reformy jsou obvykle zamýšlené k tomu, aby umožnily systému jako celku fungovat efektivněji 
pro kapitalisty a spravedlivěji pro většinu, jakkoliv neslučitelné tyto cíle mohou být. ale krajně 
pravicové reformy v právě diskutovaných podobách nemají v úmyslu pracovat v zájmu kapita-
listů a ani tak nečiní: ztělesňují opravdu iracionální rasistická přesvědčení, která mají přednost 
před vším dalším. 

Je důležité poznamenat, že trumfování ekonomiky ideologií není universální trend. V arizo-
ně republikánská starostka vetovala zákon diskriminující gaye, který byl navržen členy její 
vlastní strany. Podobné události se odehrály dokonce i na hlubokém Jihu. V Georgii napří-
klad byly smeteny zákony dovolující diskriminaci na základě sexuální orientace, které byly 
představeny ve státní Sněmovně a Senátu republikánskými extremisty, aniž by vůbec došlo 
na hlasování. Proč? „Zde byly velkou příčinou toho, proč aktivisté za práva gayů dosáhli tak 
velkého vítězství napříč amerikou v minulém týdnu, peníze. Moc ,gay‘ dolaru, stejně jako kul-
turní obrat, přiměly lokální i mezinárodní společnosti, jako je Delta, Home Depot, apple a Co-
ca-cola, ke krocení konzervativní výzvy.“101 Podobný obraz vyvstal na národní úrovni, když 
uvážíme zastavení chodu americké vlády v září a říjnu 2013, které se odehrálo na podnět Tea 
Party a dalších krajně pravicových elementů republikánské strany, které vyprovokovalo ne-
obvyklou úroveň nepřátelství od representantů amerického kapitálu. The New Yorker pozna-
menal: „Dlouho provázáni vzájemnými zájmy na deregulaci a nižších daních, obchodní lobby 
a republikáni se rozcházejí nejen ohledně fiskální krize, ale i u dalších rozhodujících otázek, 
jako je imigrační reforma, která je vítána obchodními skupinami a vůdci strany, ale která je 
blokována v sněmovně mnoha zákonodárci, kteří nyní vedou boj proti dluhu.“ Dan Danner, 
hlava Národní federace nezávislého byznysu (NFIB) a rozhodující oponent Obamova zákona 
o zdravotní péči, řekl o klice Tea Party: „Ve skutečnosti se nezajímají o to, co si N.F.I.B myslí, 
a ani se nezajímají o to, co si myslí [obchodní] Komora, a pravděpodobně je nezajímá, co si 
myslí Kulatý stůl byznysu.“102 Jak jeden z kandidátů na republikánskou presidentskou nomi-
naci napsal o zastavení chodu vlády: „Mimo odpuzování mainstreamových voličů se strana 
blíží i k odcizení svého tradičního loajálního voličstva – byznysu … Správní rady a podnikate-
lé chtějí hlavně příslib stabilních trhů.“103 

Britská konzervativní strana čelila podobným problémům jako republikáni ve vztahu k Evropě. 
Chris Gifford tvrdí, že existují čtyři „osobité rysy populistické euroskeptické mobilizace: Nejprve 
šlo o velmi silný útok na vládnoucí elitu, který nemohl být ovládán tradičními formami stranic-
ké disciplíny. Za druhé síla útoku pramenila z ustavení euroskepticismu jako národního hnutí 
s masovou základnou … Za třetí diskurs hnutí byl charakterizován apelem k lidu založeným 
na kulturní a symbolické konstrukci britské výjimečnosti. a nakonec tato mobilizace měla vý-
znamný a negativní dopad na evropské politiky vládnoucí elity. Pomohlo to zajistit dominantní 
thatcheristický přístup k EU, který zahrnoval znovuprosazení britské výjimečnosti … zatvrzování 

101  Jonathan Raban,“Say What?,” Guardian (October 16, 2010).

102   Ed Pilkington,“Immigrants Go into Hiding as alabama Rules That Looking Illegal Is Enough,” Guardian (October 15, 2011).

103   Immigration Policy Center,“Bad for Business: How alabama’s anti-immigrant Law Stifles State Economy” (November 3, 
2011), available at www.immigra- tionpolicy.org
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euroskepticismu na britské politické pravici mohlo být vnímáno jako část opozice k labouristické 
vládě, která přišla poprvé k moci v roce 1997 s explicitní proevropskou politickou agendou.“104 

Jak jsme viděli v předchozí kapitole, nacionalismus vyvolaný konzervativci proti EU je novou vel-
kou překážkou pro britské politiky a manažery státu, kteří chtějí následovat strategii větší evrop-
ské integrace, jakkoliv racionální se může z jejich perspektivy zdát. V roce 2013 průzkum 4 387 
společností ze strany Britské obchodní komory ukázal, že jen 18 procent souhlasí, že úplné stažení 
se z EU by mělo pozitivní dopad, zatímco většina 62 procent podporovala setrvání v EU a součas-
ně repatriaci určitých pravomocí.105 Nepřekvapí, že pravým zdrojem antievropských pocitů je malý 
byznys, pro který představuje zvýšená regulace a zlepšení pracovních práv – dokonce i v minimální 
podobě – mnohem větší hrozbu pro profit než pro velké korporace.106

Tím, kdo z antievropské hysterie profitoval nejvíce, byl UKIP a jeho úspěch na střídačku dodal 
odvahy pravici v rámci konzervativní strany, i když politiky spojené s oběma jsou nekonzistentní. 
Jak poznamenává sloupkař z Observer, rozumného nedělního hlasu britských liberálních středních 
tříd: „Manifest UKIPu je nonsens plný protikladů … Farage slibuje snížení daní pro všechny a zvý-
šení útrat na všechno, od budování vícero věznic, po znovuzavedení studentských grantů, až po 
štědřejší důchody. ale stratégové z hlavních stran mi říkají, že při pokusech o diskusi se vzorky 
stoupenců UKIP se nedá na ničem dohodnout. Dokonce i když tvrdí, že prospekty UKIPu nedávají 
smysl, jeden z tazatelů zpravuje: „Jim na tom prostě nezáleží.“107   

Na těchto protikladech nemusí záležet ve smyslu politického boje o moc. UKIP úspěšně vytvořil 
obětního beránka v podobě kvaziimaginární instituce nazvané „Evropská unie“ - stejně jako Tea 
Party učinila s další kvaziimaginární institucí nazvanou „vládou“. Hlavním rozdílem je, že v přípa-
dě prve zmíněné jde o instituci cizí, nikoliv domácí, zločinem domácích elit je jejich poddajnost. 
Základna alespoň části lidové podpory UKIPu je však čerpána ze srovnatelného voličstva. Jak po-
znamenávají autoři nejzevrubnější studie strany, lze očekávat, že „v čase snižujících se reálných 
příjmů a bezpříkladné ekonomické nejistoty voliči z chudších a méně zabezpečených skupin by se 
měli přiklonit na stranu, která jim může nabídnout nejlepší vyhlídky pro ekonomickou podporu 
a pomoc,“ než na „stranu, která má sotva soudržnou nebo věrohodnou ekonomickou politiku, žád-
nou historii pomáhání znevýhodněným a libertariánskou aktivistickou základnu, která otevřeně 
dává přednost volným trhům před podporou znevýhodněných.“ Vysvětlení pro tento paradox je 
depresivní, ale relativně jednoduché: „Voliči UKIPu, kteří patří k politicky nejvíc nespokojeným 
skupinám voličstva, ztratili víru ve schopnost tradiční politiky vyřešit jejich každodenní problémy 
a namísto toho obrátili svůj vztek proti skupinám, o kterých si myslí, že jsou zodpovědné za pokles 
jejich životního standardu a ztrátu kontroly nad jejich životy.“108 

 

104   Chris Gifford,“The Rise of Post-imperial Populism: The Case of Right-Wing Euroscepticism in Britain,” European Journal 
of Political Research 45, no. 5 (august 2006), 858, 865.

105  Gonzalo Vina,“almost One in Five UK Companies Favor Leaving the EU,”Bloomberg Businessweek (april 14, 2013).

106  “Nearly Half of Small Business Owners Want to Leave the European Union,” Mail on Sunday (January 20, 2013).

107  andrew Rawnsley,“It’s Not Just the Tories Who Should Beware UKIP in the Local Elections,” Observer (april 21, 2013).

108  Ford and Goodwin, Revolt on the Right, 277.
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Závěr

Eric Hobsbawm, krátce před svou smrtí, znovu jasně prosazoval nezbytnost jak hodnotové, tak 
instrumentální racionality pro kapitalistické státní manažery a politiky: „Každá vláda, která finan-
cuje jaderný výzkum, si může dovolit nestarat se, co si o jeho povaze myslí Korán, Mahabharáta 
nebo marxismus-leninismus, nebo fakt, že 30 procent voličů v USa věří, že svět byl vytvořen za 7 
dní. a proč si může dovolit nestarat se o to? Protože od raného sedmnáctého století byl základní 
výzkum v přírodních vědách rozhodující pro držitele politické moci způsobem, kterým umění nebo 
humanitní vědy nebyly. Takový výzkum byl rozhodující pro válku. Pokud máme vymezit dané téma 
s brutální jednoduchostí: Hitler zjistil, že ztratil málo vyhnáním židovských muzikantů a herců. 
avšak ukázalo se fatálním, že vypudil židovské matematiky a fyziky.“109

Nejde o nejpovzbudivější z argumentů. Hitler také mohl selhat ve vývoji jaderných zbraní částečně 
v důsledku jeho genocidní nenávisti židovského lidu, ale rozpoutal nejničivější válku v lidských 
dějinách využívaje ty vědecké metody, které mu byly dostupné. Budoucí šílenci u moci budou 
dokonale schopní rozlišovat mezi těmi aspekty racionálního myšlení, které jsou pro ně užitečné 
a pro které lze vždy najít výjimku z doktríny, a těmi, pro které musí být zákazy Bible (například) 
následovány do posledního písmena. I pokud mám pravdu, že určité aspekty krajně pravicových 
politik jsou škodlivé vůči potřebám kapitálu, nevyplývá z toho, že zvýšený chaos vyvěrající z usku-
tečňování těchto politik by nezbytně byl ku prospěchu levice, dokonce ani nepřímo. Obrana sys-
tému je vždy hlavním cílem buržoazie, dokonce i přes náklady dočasného selhání. V situaci, kdy 
ekonomické zoufalství vede k rostoucímu chaosu, jsou krajně pravicové strany přivedeny do hry, 
aby nasměrovaly pozornost od skutečných zdrojů sociálního utrpení na předem identifikované 
obětní beránky, nehledě na cenu zaplacenou v podobě politiky. Jak poznamenalo několik autorů, 
trh, který zakotvuje osobní uspokojení skrze konzumní volby jako konečnou hodnotu, nejenom že 
destabilizuje ty formy identity, které tradičně pomáhaly podporovat kapitalistický systém, jako 
rodina nebo národ, ale samotné osobní zábrany, které jsou nezbytné pro to, aby se akumulace 
vůbec odehrála.110 Politické dopady jsou hrozivé. allan Sinfield jednou napsal, že „větší nebezpečí 
thatcherismu“, které lze v tomto případě chápat jako zástupce neoliberalismu jako celku, nebylo 
ani tak jeho vítězství nad odbory nebo sociální demokracií, ale „jeho konečné selhání uspokojit 
nebo kontroloval emoce, které vyvolal“: „Rétorika práva a řádu a viktimizace podřízených skupin, 
pomocí čehož se snažil učinit své sociální a ekonomické politiky věrohodné, vyprovokovaly síly od-
platy a stimulovaly očekávání, která mohou nalézt otřesné způsoby naplnění.“111  

Existuje alternativa vůči těmto důsledkům? Marco D‘Eramo poukázal, že pojem „populismus“ se 
nyní odvolává k označení jakékoliv politiky nalevo i napravo, která se odchyluje od neoliberálního 
konsensu v jakémkoliv smyslu. Jak tvrdí, v současném použití je „populismus“ ideologický pojem 

109   Eric J. Hobsbawm [2002],“Politics and Culture in the New Century,” in Fractured Times: Culture and Society in the Twenti-
eth Century (London: Little, Brown, 2013), 45.

110   Timothy Garten ash,“This Epochal Crisis Requires Us to Resolve the Paradox of Capitalism,” Guardian (May 7, 2009); an-
thony Giddens, The Third Way: The Renewal of Social Democracy (Cambridge: Polity, 1998), 15; John Gray,“Maggie’s Gift 
to Gordon,” New Statesman (September 24, 2007), 46.

111   alan Sinfield [1997],“The Politics and Cultures of Discord (1997),” in Literature, Politics and Culture in Postwar Britain 
(Third edition, London: Continuum, 2004), 349.
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určený k ignorování rozdílů mezi krajní pravicí a radikální levicí.112 ale pravicový a levicový popu-
lismus nejsou, bohužel, srovnatelné. „Naneštěstí je politická ,polarizace‘ jednosměrná,“ pozna-
menává Davis.113 Jak jsem naznačil, strany neoliberálního „středu“ by kooperovaly, a v několika 
případech už kooperovaly, s voličsky úspěšnými stranami krajní pravice, zatímco strany radikální 
levice mají tendence se rozštěpit dokonce i tehdy, kdy dosáhly určité úrovně podpory. Vzhledem 
k tomu, že návrat idylických dní „racionálního“ kapitalismu se zdá být v nedohlednu – velký boom 
čím dál více vypadá jako výjimečné období v dějinách – jediná naděje vyhnutí se scénáři načrt-
nutému zde je, že se levice mobilizuje okolo alternativního programu, který je skutečně zaměřen 
proti „potřebám kapitálu“ - ne náhodou nebo shodou okolností, ale skrze vědomý plán. Předchozí 
diskuse naznačuje tři závěry. 

Za prvé, pravicová sociální hnutí existovala od pozdějších fází přechodu ke kapitalismu, ačkoliv 
byla méně častá než ta levicová. Jejich četnost se pravděpodobně zvýší v současných neoliberál-
ních podmínkách s tím, jak omezování státní podpory povede skupiny k obraně svého přístupu 
k čím dál více omezeným zdrojům využívajíce metody doposud spojené hlavně s levicí.

Za druhé, poslední reálné možnosti socialistické revoluce na Západě se vyjevily během let 1968 
a 1975, a dokonce ani tehdy se nedostaly za přípravné fáze. V důsledku toho má dnešní levice 
malou představu o tom, co může revoluce vyžadovat, kromě velmi obecných formálně správných 
postřehů. Zejména je problém s myšlenkou, že revoluce bude jednoduše zahrnovat revoluční masy 
na jedné straně a kapitalistický stát na straně druhé, s váhavými reformisty okupujícími prostor 
mezi: jinými slovy, dělníci budou stranit vládnoucí třídě, jen pokud jsou přímo zaměstnáni v rámci 
aparátu represe. Toto se zdá nadmíru optimistické. Existuje známá Leninova diskuse, jejíž část zní 
takto: „Socialistická revoluce v Evropě nemůže být nic jiného než výbuch masového boje na straně 
všech nejrůznějších utlačovaných a nespokojených elementů. Nevyhnutelně se zúčastní části ma-
loburžoazie a zaostalých dělníků – bez jejich účasti by bylo masové hnutí nemožné a bez něj není 
žádná revoluce možná – stejně tak nevyhnutelně přinesou do hnutí své předsudky, své reakční 
fantasie, své slabosti a chyby. ale objektivně budou útočit na kapitál.“114  

Poslední věta této pasáže je otevřena pochybnostem. Proč by měly síly mobilizované „svými před-
sudky [a] svými reakčními fantasiemi“ nezbytně „objektivně“ oponovat kapitálu? Pokud jsou pře-
dešlé argumenty správné, měli bychom stejně snadno očekávat vytvoření hnutí, která budou usilo-
vat o obranu stávajícího řádu nebo členství v jeho idealizované verzi, nezávisle nebo paralelně se 
státem. Vládnoucí třídy by jistě přehlédly jakékoliv dlouhodobé nepříjemnosti, které by tato hnutí 
mohla způsobit kapitálu, pokud by přispěla k bezprostřednímu cíli, tedy k potlačení možnosti, že 
dojde k revoluci.

Za třetí, není pravděpodobné, že hnutí dělnické třídy utvoří alianci s těmi sekcemi profesionálů 
a nových středních tříd, které mají materiální zájem na uchování kapitalistického systému. Existují 
však možnosti mezi maloburžoazií a „veřejným sektorem“ nové střední třídy. Schopnost některých 

112   Marco D’Eramo, “Populism without the People,” New Left Review II/82 (July/august 2013).

113  Mike Davis,“Last White Election?”, New Left Review II/79 ( January/February 2013), 44.

114   Vladimir I. Lenin [1916],“The Discussion on Self-Determination Summed Up,” in Collected Works, vol. 22, December 
1915–July 1916 (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1964), 356.
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členů těchto skupin mobilizovat se, dokonce i v pravicových sociálních hnutích, by měla být vnímá-
na v potenciálně pozitivním světle, jelikož zaměření jejich frustrace nebo nespokojenosti nemusí 
být rozhodnuty předem. Zde Leninův argument získává relevanci, když píše, že „třídně uvědomělý 
předvoj revoluce, pokročilý proletariát, vyjadřující objektivní pravdu o pestrém, disonantním, růz-
norodém a navenek roztříštěném masovém hnutí, bude schopný sjednotit a namířit jej, uchopit 
moc, zabavit banky, vyvlastnit trusty, které všichni nesnášíme.“115 Po všech zklamáních jednoho 
století od doby, kdy tato slova byla psána, bychom měli podat tento argument ve více podmiňo-
vacích pojmech. Nicméně ústřední myšlenka zůstává platná: neurčitost sociálních hnutí znamená, 
že jejich konečný směr bude vždy záviset na významu, který má přesvědčivá socialistická politika.

Z anglického originálu Far-Right Movements as Problem for Capital, in Nation-States: Consciousness 
and Competition (Haymarket Books, 2016) přeložil Jan Blažek

115   Tamtéž
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Prorok a proletariát
Chris Harman

Úvod

V politice Blízkého východu a okolních zemí dominuje islamistické hnutí přinejmenším od 
íránské revoluce v letech 1978-1979. Tato hnutí, na západě označovaná jako „islámský fun-
damentalismus“, „islamismus“, „integrismus“, „politický islám“ nebo „islámské obrozenec-
tví“, znamenají „obrodu“ společnosti prostřednictvím návratu k původnímu učení proroka 
Mohameda. Stala se hlavní silou v Iránu a Súdánu (kde jsou stále u moci), v Egyptě, alžírsku 
a Tádžikistánu (kde se angažují v urputných ozbrojených střetech proti státu), afghánistánu 
(kde spolu soupeřící islamistická hnutí svádějí boje už od pádu proruské vlády), na okupova-
ném Západním břehu Jordánu (kde jejich militantnost napadá starou hegemonii Organizace 
pro osvobození Palestiny nad palestinským odporem), v Pákistánu (kde tvoří významnou část 
opozice) a nejčerstvěji také v Turecku. 

Vzestup těchto hnutí způsobil obrovský šok liberální inteligenci a vyvolal vlnu paniky mezi 
těmi, kdo věřili, že „modernizace“, která doprovázela vítězství v antikoloniálních bojích pa-
desátých a šedesátých let dvacátého století, nepochybně povede k osvícenějším a méně re-
presivním společnostem.1

Místo toho však byli svědky vzestupu těchto sil, které hledí do minulosti a vzývají společnost, 
jež se vyznačuje většími restrikcemi, nutí ženy k tradici zvané parda, tedy k zahalování a izo-
laci, využívá strachu k potírání svobody myšlení a vyhrožuje nejbarbarštějšími tresty těm, 
kdo se jejím příkazům vzpírají. V zemích jako Egypt a alžírsko se dnes liberálové šikují po 
boku státu, který je v minulosti pronásledoval a věznil, aby ho podpořili ve válce, kterou vede 
proti islamistickým stranám.

Vzestup islamismu ale nezpůsobil pozdvižení jen v řadách liberálů. Ve zmatek uvedl i levici. Ta 
neví, jak reagovat na situaci, v níž se to, co považuje za tmářskou doktrínu podporovanou tra-
dičně reakcionářskými silami, těší úspěchu mezi některými z nejchudších vrstev společnosti. 
Výsledkem jsou dva protichůdné přístupy.

První vnímá islamismus jako ztělesnění konzervatismu, jako formu fašismu. Tuto pozici napří-
klad zaujal tehdejší levicový akademik Fred Halliday krátce po íránské revoluci, když označil 

1   Všímavá studie egyptského Muslimského bratrstva tak mohla v roce 1969 dojít k závěru, že pokus o obrození hnutí v polovině 
šedesátých let „byl předvídatelnou erupcí přetrvávajícího napětí, kterou vyvolaly neustále se zmenšující okrajové aktivistické 
skupiny jednotlivců oddaných čím dál méně relevantnímu muslimskému ‚postoji‘ ke společnosti.“ R. P. Mitchell, The Society 
of the Muslim Brothers (Londýn, 1969), s. vii.
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íránský režim za „islám s fašistickou tváří“.2 Tento přístup přijala i značná část íránské levice 
po upevnění v Chomejního režimu v období 1981-1982. a v současnosti jej zastává velká část 
levice v Egyptě a alžírsku. Proto například jedna alžírská revoluční marxistická skupina tvr-
dila, že principy, ideologie a politické aktivity islamistické strany FIS (Islámská fronta spásy) 
„se podobají těm, které ve Francii zastává Národní fronta“ a že jde tedy o „fašistický proud“.3

Taková analýza snadno vede k praktickému závěru, že je třeba vybudovat politická spojenec-
tví, která fašisty za každou cenu zastaví. Z tohoto důvodu Halliday dospěl k závěru, že levice 
v íránu udělala chybu, když se nespojila v letech 1979-1981 s „liberální buržoazií“ v opozici 
k „reakčním myšlenkám a politice Chomejního“.4 V Egyptě dnes levice ovlivněná obecně roz-
šířenou komunistickou tradicí v podstatě podporuje stát v jeho válce proti islamistům.

Opačný přístup vnímá islamistická hnutí jako „progresivní“, „antiimperialistická“ hnutí utla-
čovaných. Tuto pozici zastávala většina íránské levice v první fázi revoluce roku 1979, když 
sověty ovlivněná íránská komunistická strana (Túde), většina guerillové organizace Fedajínů 
i levicová islamistická skupina Lidoví mudžahedíni charakterizovaly síly za Chomejním jako 
„progresivní drobnou buržoazii“. Výsledkem tohoto přístupu bylo, že si Chomejní vysloužil 
takřka nekritickou podporu.5 O čtvrt století dříve egyptští komunisté krátce zaujali tutéž po-
zici vůči Muslimskému bratrstvu, když ho vyzvali ke „společnému boji proti Nássirově ‚fašis-
tické diktatuře‘ a jeho ‚anglo-americkým oporám‘“.6

Mým cílem je poukázat na to, že se mýlí oba přístupy. ani jednomu se nedaří postihnout třídní 
charakter moderního islamismu nebo vnímat jeho vztah ke kapitálu, státu a imperialismu.

Islám, náboženství a ideologie

Nejasnosti obvykle začínají už u nejasné moci náboženství jako takového. Nábožensky za-
ložení lidé ho vnímají jako po zásluze významnou historickou sílu, ať už je to pro dobro věci 
či naopak. Podobně to vnímá většina buržoazních antiklerikálních myslitelů a svobodomysl-
ných osob. Pro ně je boj proti vlivu náboženských institucí a tmářských myšlenek sám o sobě 
cestou k osvobození lidstva.

ale přestože náboženské instituce a ideje zcela jasně hrají roli historickou, nedochází k tomu 
odděleně od zbytku materiální reality. Náboženské instituce s vrstvami kněžích a učitelů vzni-
kají v konkrétní společnosti a s touto společností interagují. Mohou se v měnící společnosti  

2   Článek v časopise New Statesman z roku 1979, citován Fredem Hallidayem v textu The Iranian Revolution and its Implications, 
New Left Review, 166 (listopad-prosinec 1987), s. 36.

3   Interview se skupinou MCA (Komunistické hnutí Alžírska) v Socialisme Internationale (Paříž, červen 1990). MCA jako taková 
již dnes neexistuje. 

4   F. Halliday, op. cit., str. 57.

5   O podpoře poskytnuté islamistům ze strany levicových islamistů viz např.: P. Marshall, Revolution and Counter Revolution 
in Iran (Londýn, 1988), str. 60-68 a 89-92; M. Moaddel, Class, Politics and Ideology in the Iranian Revolution (New York, 
1993), str. 215-218; V. Moghadan, False Roads in Iran, New Left Review, str. 166.

6  Brožura citována u R. P. Mitchella, op. cit., str. 127.
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udržet jen tehdy, když najdou způsob, jak změnit vlastní základnu podpory. Například jedna 
z nejvýznamnějších náboženských institucí na světě, římskokatolická církev, vznikla v pozdně 
starověkém světě a přežila díky tomu, že se nejprve na tisíc let přizpůsobila feudální spo-
lečnosti a následně – se značným úsilím – kapitalistické společnosti, která feudalismus na-
hradila. V tomto procesu církev proměnila podstatnou část obsahu svého vlastního učení. 
Lidé vždycky dokázali podávat různé interpretace náboženských přesvědčení, která zastávali, 
v závislosti na své materiální situaci, na vztahu s ostatními a na konfliktech, do kterých byli 
zapojení. Dějiny jsou plné příkladů těch, kdo se hlásili k téměř totožným náboženským názo-
rům, a přece se ve velkých společenských konfliktech ocitli na opačných stranách. To se týkalo 
společenských bouří, které zmítaly Evropou v období velké krize feudalismu v 16. a 17. století, 
kdy Luther, Kalvín, Müntzer a mnozí další „náboženští“ vůdci předkládali svým následovní-
kům nové světonázory prostřednictvím reinterpretace biblických textů.

Islám se od ostatních náboženství v tomto směru neliší. Vznikl v konkrétním kontextu, mezi 
obchodnickými komunitami ve městech arábie v 7. století uprostřed společnosti, která stá-
le fungovala převážně na kmenových základech. Vzkvétal v po sobě jdoucích velkých říších, 
které pracně vybudovali lidé, již přijali jeho doktríny. Dodnes přetrvává jako oficiální ideolo-
gie řady kapitalistických států (Saúdská arábie, Súdán, Pákistán, írán atd.) i jako inspirace 
mnoha opozičních hnutí.

Islám dokázal přežít v tak různorodých společnostech, protože se uměl přizpůsobit zájmům 
různých tříd. Získával a dodnes získává prostředky ke stavění mešit a angažování kazatelů od 
obchodníků arábie, úředníků, vlastníků půdy, kupců velkých říší a od průmyslníků moderní-
ho kapitalismu. Současně si ale získává oddanost mas lidí díky tomu, že přesvědčivě podává 
poselství skýtající útěchu pro chudé a utlačované. V každém bodě svých poselství udržuje rov-
nováhu mezi slibem určité ochrany utlačovaným a zajištěním ochrany pro vykořisťovatelské 
třídy před jakýmkoliv revolučním obratem.

Islám klade důraz na to, aby bohatí platili 2,5% islámskou daň (zakát) na pomoc chudým, 
aby panovníci vládli spravedlivě, aby manželé nezacházeli špatně se svými ženami. Také ale 
považuje vyvlastnění majetku bohatých chudými za krádež, trvá na tom, že neposlušnost 
směřovaná vůči „spravedlivé“ vládě je zločin, jenž se má trestat s takovou silou, jakou jen 
zákon umožňuje, a dává ženám menší práva než mužům v manželství, v otázce dědictví či ve 
výchově dětí v případě rozvodu. Jak na majetné, tak na chudé se obrací stejně tím, že nabízí 
regulaci útlaku – jednak jako ochranu před mnohem tvrdším útlakem, jednak jako ochranu 
před revolucí. Stejně jako křesťanství, hinduismus či buddhismus je útěchou v bezútěšném 
světě a opiem lidstva.

Žádný soubor idejí ale nemůže být takto přitažlivý pro různé třídy, především když společ-
ností zmítají otřesy – pokud tedy není plný mnohoznačnosti. Musí být otevřený různícím se 
interpretacím, i kdyby si kvůli tomu stoupenci šli navzájem po krku.

To pro islám platí v podstatě od jeho zrodu. Po Mohamedově smrti v roce 632 našeho letopočtu, 
pouhé dva roky poté, co islám dobyl Mekku, došlo k rozkolu mezi přívrženci abú Bakra, který se stal 
prvním chalífou (následovníkem Mohameda v roli islámského vůdce), a aliho, manžela prorokovy  

ISLáMOFOBIE, RaSISMUS a POLITIKa KRaJNí PRaVICE –    Prorok a proletariát



Škola alternativ – Klimatická spravedlnost + Islámofobie, rasismus a politika krajní pravice70

dcery Fátimy. Podle aliho byla některá abú Bakrova rozhodnutí utiskovatelská. Spory se pro-
hlubovaly, až se znesvářené muslimské armády střetly roku 656 u Basry v takzvané „Velbloudí 
bitvě“, která si vyžádala na deset tisíc obětí. Právě z tohoto rozpolcení vyvěrá sunnitská a šíitská 
verze islámu. Šlo však teprve o první z mnoha rozkolů. Opakovaně se vynořovaly skupiny, které 
trvaly na tom, že utiskovaní trpí pod nadvládou bezbožných, a dožadovaly se návratu k původ-
nímu „čistému“ islámu prorokových dob. Jak uvádí akbar S. ahmed: „V průběhu islámských dějin 
nabádali muslimští vládcové k posunu k ideálu (…) Vyjadřovali často vágní etnická, společenská 
a politická hnutí (…) Byly položeny základy pro celou škálu rozkolů v islámském myšlení od šíi 
a jejích odnoží jako ismáílité, až po různá soudobější hnutí (…) Muslimská historie překypuje 
mahdíi, kteří vedou povstání proti zavedeným autoritám a často pro tyto snahy umírají (…) Vůd-
ci se často stávali chudí venkované a představitelé znevýhodněných etnických skupin. Využití 
islámského způsobu vyjadřování posílilo jejich dojem deprivace a upevnilo hnutí.“7

ale ani hlavní proud islámu není – alespoň ve svých lidových formách – homogenním sys-
témem přesvědčení. Rozšíření tohoto náboženství tak, aby se uchytilo v celém regionu od 
pobřeží atlantiku v severozápadní africe až po Bengálský záliv, si žádalo, aby se do islámské 
společnosti zahrnuly národy, které do islámu včlenily své staré náboženské praktiky, přesto-
že některé z nich některým původním doktrínám islámu odporovaly. Lidový islám tak často 
obsahuje kulty místních svatých, ačkoliv ortodoxní islám takové praktiky pokládá za znesvě-
cující modloslužebnictví. Také vzkvétá súfijské bratrstvo, které sice nevytváří formální konku-
renci hlavnímu proudu islámu, ale klade důraz na mystické a magické zkušenosti, což mnozí 
fundamentalisté považují za nepřípustné.8

V takové situaci jakékoliv volání po návratu k náboženské praxi prorokových dob ve skuteč-
nosti neznamená zachování minulosti, ale přetvoření chování lidí do něčeho zcela nového.

To platí o snahách o obrození islámu v uplynulém století. Ty se zrodily jako pokus vyrovnat se 
s materiálním podmaněním a kulturní proměnou asie a Severní afriky ze strany kapitalistic-
ké Evropy. Stoupenci náboženské obrody tvrdili, že to bylo umožněno jen proto, že původní 
islámské hodnoty se poškodily vinou světského zaměření velkých středověkých říší. Obnova 
byla podle nich možná jen tak, že se vzkřísí duch počátečního islámu, který byl ztělesněn prv-
ními čtyřmi chalífy (respektive pro šíity v osobě aliho). Právě v tomto duchu mohl například 
Chomejní odmítnout prakticky celou historii islámu posledních 1300 let: „Pravý islám bohu-
žel trval jen po krátké období těsně po svém ustavení. Všechny možné rány islámu uštědřili 
nejprve Umajjovci [první arabská dynastie po alim] a poté Abbásovci [kteří si je podmanili 
v roce 750 našeho letopočtu]. Později vládcové íránu pokračovali po téže cestě: islám zcela 
pokřivili a místo něj zavedli cosi značně odlišného.“9

ačkoliv tedy mohou islamismus prezentovat jak obhájci, tak odpůrci jako tradicionalistic-
kou doktrínu založenou na odmítnutí moderního světa, ve skutečnosti je situace mnohem  

7  A.S. Ahmed, Discovering Islam (Nové Dillí, 1990), str. 61-64.

8   afghánskému súfismu se věnuje O. Roy, Islam and Resistance in Afghanistan (Cambridge, 1990), str. 38-44. Súfismem 
v Indii a Pákistánu se zabývá A. S. Ahmed, op. cit., str. 90-98.

9  I. Khomeini, Islam and Revolution (Berkeley, 1981), citováno dle: A.S. Ahmed, op. cit. str. 31.
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komplikovanější. Snaha opětovně vytvořit mýtickou minulost znamená nikoliv ponechat 
existující společnost nedotčenou, nýbrž ji přetvořit. ale navíc toto přetváření nemůže mít za 
cíl pouze kopii islámu ze sedmého století, protože islamisté nezavrhují všechny rysy soudobé 
společnosti. Obecně lze říci, že akceptují moderní průmysl, moderní technologie a značnou 
část vědy, na nichž jsou postaveny – samozřejmě tvrdí, že islám jakožto racionálnější a méně 
pověrečná doktrína než křesťanství je s moderní vědou více v souladu. a tak se tito zastánci 
obrody vlastně pokoušejí nastolit něco, co nikdy dříve neexistovalo – něco, v čem splývají 
prastaré tradice a určité formy moderního společenského života.

To znamená, že by bylo chybou označovat všechny islamisty jako „reakcionáře“ nebo klást 
„islámský fundamentalismus“ jako celek na roveň takovému křesťanskému fundamentalismu, 
jenž je baštou pravicových republikánů v USa. Postavy jako Chomejní, vůdcové soupeřících 
mudžahedínských skupin v afghánistánu nebo čelní představitelé alžírské FIS možná operují 
s tradicionalistickými tématy a apelují na nostalgii mizejících sociálních skupin, ale také budí 
ohlas u radikálních proudů, které vznikají s proměnou společnosti v kapitalistickou. Olivier 
Roy v souvislosti s afghánskými islamisty tvrdí: „Fundamentalismus se (od tradicionalismu) 
zřetelně liší: pro fundamentalismus má zásadní význam navrátit se ke svatému písmu a očis-
tit je od zatemnění způsobeného tradicí. Vždy usiluje o návrat k dřívějšímu stavu: vyznačuje 
se opětovným čtením textů a hledáním prapůvodních základů. Nepřítelem není modernita, 
nýbrž tradice nebo v kontextu islámu přesněji řečeno vše, co není tradicí pocházející od pro-
roka. V tomto spočívá skutečná reforma…“10

Tradicionalistický islám je ideologie, která usiluje o udržení sociálního řádu, jenž je podrý-
ván rozvojem kapitalismu – nebo, jako ve variantě propagované vládnoucím rodem v Saúdské 
arábii, alespoň o to, aby se tento řád vrátil o něco zpět, aby se zakryla proměna staré vlád-
noucí třídy v moderní kapitalisty. Islamismus je ideologie, která se sice dovolává některých 
totožných témat, ale usiluje o transformaci společnosti, ne o zachování její staré podoby. 
Z tohoto důvodu není příliš vhodný ani pojem „fundamentalismus“. Jak vypozoroval abraha-
mian: „Nálepka „fundamentalismus“ implikuje náboženskou nepružnost, intelektuální čisto-
tu, politický tradicionalismus a dokonce i sociální konzervatismus a stěžejní význam principů 
svatých textů a doktríny. ,Fundamentalismus‘ implikuje odmítnutí moderního světa.“11

ale ve skutečnosti jsou hnutí jako to, které v íránu reprezentoval Chomejní, založena na „ide-
ologické přizpůsobitelnosti a intelektuální pružnosti s politickými protesty proti zavedenému 
pořádku a se socio-ekonomickými problémy, které podněcují masivní opozici vůči status quo“.12

Přesto bývá rozlišování mezi islamismem a tradicionalismem často nezřetelné. Právě proto, že 
je myšlenka sociální obnovy zaobalena do náboženského jazyka, je otevřená různorodým in-
terpretacím. Může jednoduše znamenat ukončení „zvrhlých činností“ tím, že dojde k návratu  

10   O. Roy, op. cit., str. 5. Jeden z předních představitelů islamismu, Hassan al-Turabi, vůdce Súdánského muslimského bra-
trstva, tvrdí přesně totéž a volá po islamizaci společnosti, protože „náboženství se může stát nejsilnějším motorem pokroku.“ 
Viz: Le nouveau reveil de 1’Islam, Liberation (Paříž), 5. srpna 1994. 

11  E. Abrahamian, Khomeinism (London, 1993), str. 2.

12   Tamtéž.
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k takovým formám jednání, které údajně předcházely „zkažení“ islámu, jež bylo vyvoláno 
„kulturním imperialismem“. V takových případech se klade důraz na ženskou „cudnost“ a za-
halování, ukončení „promiskuitního“ mísení osob opačného pohlaví ve školách a na praco-
vištích, odpor k západní populární hudbě a podobně. Jeden z oblíbených vůdců alžírské FIS, 
ali Belhadj, tak mohl odsuzovat „násilí“ vůči muslimům, které vychází z „kulturní invaze“: 
„My muslimové věříme, že nejvážnější forma násilí, kterým trpíme, není to fyzické, na něž 
jsme ostatně připraveni… Jde o násilí, které napadá muslimskou komunitu tím, že jí podstr-
kuje ďábelské zákony namísto šaríí (...)
Existuje snad horší forma agrese než ta, která se zakládá na nabádání k tomu, co Bůh zapoví-
dá? Otevírají vinařské podniky, díla démonů, a ochraňuje je při tom policie (…)
Dokážete si představit většího násilí, než když žena na veřejném místě spálí svůj závoj všem 
na očích, prohlašuje, že rodinné právo ženy znevýhodňuje, a nachází podporu u zženštilců, 
polomužů a transsexuálů? (…)
Násilím naopak není vyžadovat, aby ženy pobývaly doma, v prostředí cudnosti, zdrženlivosti 
a skromnosti, a aby vycházely ven jedině v případě nutnosti definovaném zákonodárci (…), 
vyžadovat oddělení studentů ve školách podle pohlaví a odstranění tohoto nehorázného mí-
sení, které vede k sexuálním útokům (…).“13

Obroda však může také znamenat vyzvat na souboj stát a prvky politické nadvlády imperialismu. 
íránští islamisté takto uzavřeli největší americkou odposlechovou stanici v asii a zmocnili se 
velvyslanectví USa. Hizballáh v jižním Libanonu a Hamas na Západním břehu a v Gaze hrály zá-
sadní roli v ozbrojeném střetu s Izraelem. alžírská FIS zorganizovala obrovské demonstrace pro-
ti americké válce v Iráku – přestože to pro ně znamenalo ztrátu financování od Saúdské arábie. 
Obroda může dokonce v některých případech znamenat i podporu ve fyzických bojích proti vyko-
řisťování dělnictva a venkova, jako tomu bylo u íránských mudžahedínů v letech 1979 až 1982.

Různé výklady společenské obnovy přirozeně oslovují různé společenské třídy. ale nábožen-
ské výrazivo může dotyčným zabránit v rozpoznání toho, jak se vzájemně odlišují. V zápalu 
boje mohou jednotlivci smísit tyto významy dohromady, takže je boj proti odhalujícímu oble-
čení žen vnímán jako boj proti západním ropným společnostem a drtivé chudobě mas lidí. Tak 
se v alžírsku koncem osmdesátých let stalo, že Belhadj „učinil sám sebe hlasem těch, kdo ne-
mají co ztratit (…) Islám pojímal v nejčistším a nejrigoróznějším výkladu náboženských textů 
a jeho kázání obsahovala nejpřísnější uplatňování náboženských příkazů (…) Každý pátek 
vedl válku proti celému světu: židům a křesťanům, sionistům, komunistům a sekularistům, 
liberálům a agnostikům, vládám východu i západu, arabským či muslimským hlavám státu, 
politickým vůdcům ovlivněným západem a intelektuálům – ti všichni byli oblíbeným terčem 
jeho každotýdenních kázání.“14

avšak kromě těchto zmatení konceptů se projevovaly i skutečné třídní zájmy.

13   Who is responsible for violence? in l’Algerie par les Islamistes, ed. M. Al Ahnaf, B. Botivewau a F. Fregosi (Paříž, 1990), str. 
132nn.

14  Tamtéž, str. 31.



73

Třídní základ islámu

Islamismus se zrodil ve společnostech traumatizovaných dopady kapitalismu – nejprve v po-
době podrobení zvenčí prostřednictvím imperialismu a poté ve stále větší míře z proměn 
vnitřních společenských vztahů, které doprovázely vzestup místní kapitalistické třídy a for-
mování nezávislého kapitalistického státu.

Staré společenské třídy byly nahrazeny novými, i když se to nedělo okamžitě a přímočaře. 
Docházelo k tomu, co Trockij popsal jako „kombinovaný a nerovnoměrný vývoj“. Navenek ko-
lonialismus ustoupil, ale imperialistické velmoci – především USa – nadále využívají svých 
vojenských sil jako vyjednávacího prostředku k ovlivňování produkce nejzásadnějšího zdro-
je na Blízkém východě: ropy. Uvnitř jednotlivých zemí vedlo státní povzbuzování – a často 
i vlastnictví – k rozvoji některých velkých forem moderního průmyslu, ale zachovaly se i velké 
sektory „tradičního“ průmyslu založené na ohromných počtech malých dílen, kde vlastník 
pracuje s několika dělníky, kteří jsou často členy jeho rodiny. Pozemková reforma proměnila 
některé rolníky v moderní kapitalistické statkáře, mnohem větší počet z nich však vytlači-
la a ponechala jim jen malé či žádné pozemky, a tak je donutila živořit a zaopatřovat se jen 
z příležitostné práce v dílnách nebo na tržištích v rozrůstajících se městských slumech. Ma-
sivní rozšíření vzdělávacího systému chrlí značné množství absolventů středních a vysokých 
škol, ti ale nacházejí neadekvátní pracovní místa v moderních sektorech hospodářství a ob-
racejí své naděje k místům ve státním úředním aparátu. Přitom se musí protloukat a živobytí 
si zajišťují z útržků prací soustředěných okolo neformálního sektoru – z kšeftaření na zakázku 
pro obchodníky, provádění turistů, prodeje losů, taxikaření a podobně.

Světové hospodářské krize uplynulých dvaceti let tyto rozpory ještě prohloubily. Pro mo-
derní průmyslová odvětví jsou ekonomiky těchto států příliš malé na efektivní fungování, 
ale světová ekonomika je na ně příliš konkurenceschopná, než aby mohly přežít bez státní 
ochrany. Tradiční odvětví obecně nebyla schopná modernizace bez státní podpory a nemo-
hou vynahradit selhání moderních průmyslových odvětví, která by měla poskytovat pracovní 
místa bující městské populaci. Některým sektorům se ale podařilo vybudovat si vlastní spo-
jení s mezinárodním kapitálem a čím dál více se jim příčí dominantní hospodářské postavení 
státu. Bohatí obyvatelé měst čím dál vděčněji hltají luxusní zboží dostupné na globálním trhu 
a tím posilují rozhořčení námezdního dělnictva a nezaměstnaných.

Islamismus představuje pokus vyrovnat se s těmito rozpory ze strany těch, kdo byly vychováni 
k uctívání tradičních islámských ideálů. Nenachází ale podporu rovnoměrně ve všech společen-
ských vrstvách. Některé skupiny totiž přijímají moderní sekulární buržoazní či národnostní ideo-
logii, zatímco jiné jsou přitahovány k některým formám sekulární reakce dělnické třídy. Islámskou 
obrodu vyživují čtyři různé společenské skupiny – a každá z nich si interpretuje islám po svém.

1.  Islamismus starých vykořisťovatelů: Nejprve tady máme ty příslušníky tradičních pri-
vilegovaných tříd, kteří se obávají, že doplatí na kapitalistickou modernizaci společnosti 
– především vlastníky půdy (včetně kněžích, kteří jsou závislí na příjmech z půdy, jež patří 
náboženským organizacím), kapitalisty – tradiční obchodníky, majitele množství drobných 
obchodů a dílen. Tyto skupiny často byly tradičními zdroji financí pro mešity a považují islám 
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za možnost, jak si bránit svůj zavedený způsob života a jak přimět ty, kdo na proměny dohlí-
žejí, aby jim naslouchali. V Iránu a alžírsku právě tato skupina poskytla kněžím zdroje k tomu, 
aby se mohli postavit proti státnímu programu pozemkové reformy v šedesátých a sedmdesá-
tých letech dvacátého století.

2.  Islamismus nových vykořisťovatelů: Druhá skupina se někdy vynořuje z řad té první a jde 
o kapitalisty, kteří se těší úspěchu navzdory nevraživosti skupin spojených se státem. Na-
příklad v Egyptě si dnešní Muslimské bratrstvo „provrtalo cestičku do ekonomické struktury 
sádátovského Egypta v době, kdy byly značné segmenty vydané neregulovanému kapitalismu. 
Uthman ahmad Uthman, egyptský Rockefeller, se nijak netajil svými sympatiemi k Bratrstvu.“15

Turecká Strana blahobytu, kterou vede někdejší člen konzervativní strany, se těší podpoře 
řady středně velkých kapitalistů. V íránu byli mezi obchodníky, bazaari, již podporovali Cho-
mejního proti šáhovi, zámožní kapitalisté, které rozčilovalo, jak hospodářská politika upřed-
nostňuje ty, kdo mají blíže ke koruně.

3.  Islamismus chudých: Třetí skupinu tvoří chudé venkovské obyvatelstvo, které trpělo vze-
stupem kapitalistického statkářství a bylo při zoufalém hledání práce vyhnáno do velkoměst. 
V alžírsku měly z celkové venkovské populace čítající 8,2 milionů lidí jen 2 miliony nějaký uži-
tek z pozemkové reformy. Zbývajících 6 milionů dostalo na výběr mezi ještě hlubší chudobou 
na venkově, nebo odchodem do měst za hledáním práce.16 ale ve městech došlo k následující-
mu: „Nejníže postavenými skupinami jsou chronicky nezaměstnaní z řad vysídlených rolníků, 
kteří zaplavili města, v nichž hledají zaměstnání a společenskou příležitost… Jsou vytrženi 
z venkovské společnosti, aniž by se mohli skutečně integrovat do společnosti městské.“17

Ztratili jistoty spojené se starým způsobem života – jistoty, jež si spojují s tradiční muslim-
skou kulturou –, aniž získali zajištěnou materiální existenci nebo stabilní způsob života: „Pro 
miliony alžířanů uvízlých mezi tradicí, která už u nich nevzbuzuje naprostou loajalitu, a mo-
dernismem, jenž zejména u mladých nedokáže uspokojit psychologické a duchovní potřeby, 
již neexistují jasná pravidla chování a hodnotového systému.“18

V takové situaci mohla vzbudit ohlas u rolníků a bývalých rolníků i islámská agitace proti po-
zemkové reformě vedená jménem starých vlastníků půdy v sedmdesátých letech dvacátého 
století. Pozemková reforma mohla být symbolem transformace venkova – zničila bídný, ale 
přece jen bezpečný způsob života. „Pro vlastníky půdy i rolníky, kteří v majetku žádnou půdu 
neměli, přinášeli islamisté stejné vyhlídky: Korán stigmatizoval vyvlastnění toho, co patřilo 
druhým. Podle Sunny doporučoval bohatým a vládnoucím, aby byli k ostatním štědří.“19

15   G. Kepel, The Prophet and the Pharoah, Muslim Extremism in Egypt (London, 1985), str. 109.

16   Viz např. K. Pfeifer, Agrarian Reform Under State Capitalism in Algeria (Boulder, 1985), str. 59; C. andersson, Peasant 
or Proletarian? (Stockholm, 1986), str. 67; M. Raffinot a P. Jacquemot, Le Capitalisme d’état Algerien (Paris, 1977).

17  J. P. Entelis, Algeria, the Institutionalised Revolution (Boulder, 1986), str.7 6.

18  Tamtéž.

19  a. Rouadia, Les Freres et la Mosque (Paris, 1990), str. 33.
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Přitažlivost islamismu narůstala během osmdesátých let, kdy hospodářská krize prohlubo-
vala propast mezi zbídačenými masami a elitou, přibližně jedním procentem obyvatelstva, 
které řídilo stát a ekonomiku. Jejich bohatství a západem inspirovaný životní styl neladily 
s jejich tvrzeními, že jsou dědici protifrancouzského boje za nezávislost. Pro někdejší rolníky 
bylo velmi snadné ztotožnit si „neislámské“ chování těchto elit s příčinou vlastní bídy.

Podobně v íránu znamenala kapitalistická transformace zemědělství ztělesněná šáhovou po-
zemkovou reformou v šedesátých letech přínos jen pro malý počet tvrdě pracujících. Většina 
si nijak nepřilepšila a mnozí dopadli dokonce ještě hůř. Posílil se tak antagonismus venkov-
ské a nedlouho předtím urbanizované chudiny vůči státu. Tento antagonismus se však neob-
racel proti islámským silám, které se stavěly proti pozemkové reformě. Když například šáh 
použil v roce 1962 státních sil proti islámským představitelům, stal se terčem nespokojenosti 
značné části lidu.

V Egyptě „otevření“ ekonomiky světovému trhu prostřednictvím dohod se Světovou bankou 
a Mezinárodním měnovým fondem od poloviny sedmdesátých let výrazně zhoršovalo situaci 
rolníků a někdejších rolníků a probouzelo obrovské množství hořkosti. Pozemkové reformy 
zavedené v afghánistánu po převratu roku 1978 Lidově-demokratickou stranou afghánistánu 
(komunistickou stranou) vedly k sérii spontánních povstání ze všech vrstev rolnictva: „Refor-
my ukončily tradiční způsoby práce založené na vzájemnosti zájmů jednotlivců a nepřinesly 
žádnou alternativu. Vlastníci, jimž byla vyvlastněna půda, si dávali pozor, aby nepředali ani 
semínko svým pachtýřům a ti, kdo bývali ochotní poskytovat půjčky, teď půjčovat odmítali. 
Objevily se plány založit banku pro zemědělský rozvoj a zavést úřad, který by dohlížel na dis-
tribuci osiva a krmiva, ale nic z toho se neuskutečnilo, když byly reformy provedeny. (…) To, 
co rolníky odřízlo od zásob osiva, bylo tedy samotné vyhlášení reforem. (…) Reformy zničily 
nejen hospodářskou strukturu, ale celý společenský rámec produkce. (…) Není proto pře-
kvapením, že místo aby se 98 procent lidu obracelo proti 2 procentům vykořisťovatelských tříd, vedly 
tyto reformy k obecné vzpouře 75 procent lidí ve venkovských oblastech. Když se ukázalo, že nový systém 
nebude fungovat, [dokonce i ti] rolníci, kteří původně reformy vítali, pocítili, že by se jim dařilo 
lépe, kdyby se vrátil starý systém.”20

Důvodem, který vede bývalé rolníky k tomu, aby naslouchali poselstvím islamistů, však není 
jen odpor k jednání státu. Mešity nabízejí lidem ztraceným v novém a zvláštním městě spole-
čenské funkce: islámské dobrodiní v podobě sociální péče (zdravotnictví, školství atd.), které 
stát neposkytoval. V alžírsku tak byl růst měst v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacá-
tého století doprovázen obrovským navyšováním počtu mešit: “Všechno se to dělo, jako by 
paralýza v oblasti vzdělávání a arabizace, absence kulturních a volnočasových struktur, ne-
adekvátní prostor pro veřejnou svobodu a nedostatek bydlení znamenal, že tisíce dospělých, 
mládeže i dětí zatoužilo po mešitách.“21

Zdroje přicházející k masám lidí od těch s diametrálně odlišnými zájmy – od staré třídy vlast-
níků půdy, nově zbohatlých nebo saúdské vlády – tak mohly poskytnout materiální i kulturní 

20  O. Roy, op. cit., str. 88-90.

21  a. Rouadia, op. cit., str. 82.
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zázemí pro chudé. „V mešitě viděli všichni – nová i stará buržoazie, dělníci z podniků – mož-
nost rozpracovat nebo realizovat své vlastní strategie, sny a naděje.“22

Tím se však třídní rozdíly v mešitě nesmazaly. Například v alžírsku docházelo ve výborech 
v mešitách k nesčetným potyčkám mezi lidmi, jejichž různé sociální zázemí vedlo k tomu, že 
vnímali budování mešit různě – kupříkladu ohledně toho, zda odmítat dary pro mešitu kvůli 
tomu, že pocházely z hříšných (haram) zdrojů. „Ve skutečnosti je vzácné, aby náboženský 
výbor absolvoval svůj mandát, tradičně určený na dva roky, v harmonii a shodě, jaké doporu-
čuje kult jednotnosti božství, o němž bez ustání prozpěvují muezíni.”23 Roztržky ale zůstávaly 
skryté pod rouškou náboženství – a nezastavily hojné šíření mešit ani růst vlivu islamismu.

4.  Islamismus nové střední třídy: Ovšem ani „tradiční“ vykořisťovatelské třídy, ani zchud-
lé masy nezajistily zásadní element, který udržuje obroditelský politický islám – tím se stal 
kádr aktivistů, kteří propagují jeho doktríny a riskují zranění, věznění i smrt při konfrontaci 
s nepřáteli.

Tradiční vykořisťovatelské třídy jsou povahou velmi konservativní. Jsou připravené věnovat 
peníze, aby ostatní mohli bojovat – především na obranu jejich materiálních zájmů. Učinily 
tak tváří v tvář hrozbě pozemkové reformy v alžírsku začátkem sedmdesátých let, dále když 
baasistický režim v Sýrii zasáhl do zájmů městských prodejců a obchodníků na počátku let 
osmdesátých24 a když se prodejci a drobní podnikatelé z íránských bazarů cítili napadeni šá-
hem v letech 1976-78 a ohroženi levicí v letech 1979-81. Jsou ale ostražití, když by měli dát 
v sázku vlastní podnikání, natož životy. a tak mohou být jen těžko tou silou, která rozpoltila 
společnosti v alžírsku či Egyptě, způsobila, že celé syrské město Hama povstalo, nasadila se-
bevražedné bombardéry proti američanům a Izraelcům v Libanonu – a vedla k tomu, že íránská 
revoluce nabrala mnohem radikálnější směr, než kterákoli část íránské buržoasie očekávala.
 
Tato síla ve skutečnosti pochází ze čtvrté, velmi odlišné vrstvy – od nové střední třídy, která 
se zrodila jako výsledek kapitalistické modernizace napříč třetím světem.

V íránu pocházely z tohoto zázemí kádry všech tří islamistických hnutí, která dominovala 
v politice prvních let revoluce. Následující zdroj popisuje podporu pro prvního porevoluční-
ho premiéra Bazargana: „Jak se íránský vzdělávací systém v padesátých a šedesátých letech 
dvacátého století rozšiřoval, přístup k univerzitnímu vzdělávání získávaly i širší skupiny tra-
diční střední třídy. V konfrontaci s institucemi, v nichž dominovaly starší, západem ovlivněné 
elity, tito nováčci na akademické půdě pociťovali urgentní potřebu ospravedlnit si sami před 
sebou přetrvávající lpění na islámu. Vstupovali do Muslimské studentské asociace [vedené 
například Bazarganem atd.]… a po zahájení profesního života se čerství inženýři často při-
pojovali k Islámské asociaci inženýrů, kterou také založil Bazargan. Tato síť spolků představo-
vala skutečně organizovanou sociální podporu pro Bazargana a islámský modernismus (...). 
Přitažlivost Bazargana a Taleqaniho spočívala v tom, jak dodávali narůstajícímu okruhu členů 

22  Tamtéž, str. 78.

23  Tamtéž.

24  Více viz v D. Hiro, Islamic Fundamentalism (London, 1989), str. 97.
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z tradičních středních tříd dojem důstojnosti, který jim umožňoval utvrdit si svou identitu ve 
společnosti politicky ovládané těmi, koho považovali za bezbožnou, západ kopírující elitu.”25

V textu o íránských Lidových mudžahedínech abrahamian uvádí, že řada studií týkajících se 
prvních let íránské revoluce hovořila o radikálním islámu jako o „utlačovaném“, ale že to 
nebyli utlačovaní obecně, kdo vytvářel mudžahedínskou základnu: šlo spíše o značnou část 
nové střední třídy, jejíž rodiče přináleželi k tradiční drobné buržoazii. Tuto argumentaci pod-
kládá rozpisem zaměstnání mudžahedínů, kteří byli zatčeni za šáha a za Chomejního byli vy-
staveni represím.26

Přestože třetí islamistická síla, vítězná Chomejního Islámská republikánská strana bývá ob-
vykle vnímána jako organizace vedená kněžími napojenými na tradiční kapitalisty z řad kupců 
bazaari, Moaddel ukázal, že více než polovina jeho poslanců se rekrutovala z řad různých 
povolání jako učitelů, vládních zaměstnanců nebo studentů – i když čtvrtina pocházela právě 
z rodin bazaari.27 Jak si povšiml Bayat, režim ve snaže porazit dělnické organizace v továr-
nách mohl spoléhat na kvalifikované techniky či inženýry, kteří v nich pracovali.28

azar Tabari poukázala na to, že po pádu šáha se velké množství žen z íránských měst rozhod-
lo zahalovat a podporovat Chomejního následovníky proti levici. Domnívá se, že tyto ženy 
pocházely z toho segmentu střední třídy, který jako první generace prošel procesem „soci-
ální integrace“. Často pocházely z tradičních maloburžoazních rodin – jejich otcové praco-
vali jako prodejci na bazaru nebo obchodníci – a byly nucené do vyššího vzdělání, protože 
tradiční příležitosti pro živobytí jejich rodin upadaly spolu s industrializací. Otevřely se jim 
pracovní možnosti v oblastech jako učení a zdravotní péče.

ale „tyto ženy musely projít mnohdy bolestnými a traumatickými zkušenostmi generačního 
průlomu“: „Když mladé ženy z takových rodin začaly studovat na univerzitách nebo praco-
vat v nemocnicích, všechny tradiční koncepty se ocitly pod každodenním útokem ,cizáckých‘ 
vlivů z prostředí, kde se ženy mísily s muži, nenosily závoje a někdy se i oblékaly podle nej-
novější evropské módy. Ženy často byly rozpolcené mezi přijímanými rodinnými normami 
a tlakem nového prostředí. V práci se zahalovat nesměly, ale zároveň nesměly domov opustit 
nezahalené.”

Jednou z rozšířených reakcí na tyto protichůdné tlaky bylo stažení se k islámu, které sym-
bolizovaly záměrně zahalené ženy demonstrující během velké mobilizace. Tabari uvádí, že 
tato reakce ostře kontrastovala s chováním žen, jejichž rodiny ke střední třídě patřily už po 
dvě nebo tři generace a které odmítaly nosit závoj a identifikovaly se s liberály nebo s levi-
cí.29 Jak uvádí Roy o afghánistánu: „Islamistické hnutí se zrodilo v moderních segmentech  

25  H. E. Chehabi, Iranian Politics and Religious Modernism (London, 1990), str. 89.

26  E. abrahamian, The Iranian Mojahedin (London, 1989), str. 107, 201, 214, 225-226.

27  M. Moaddel, op. cit., str. 224-238.

28  a. Bayat, Workers and Revolution in Iran (London, 1987), str. 57.

29   a. Tabari, Islam and the Struggle for Emancipation of Iranian Women, in a. Tabari and N. Yeganeh, In the Shadow of Islam: 
the Women’s Movement in Iran.
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společnosti a vyvinulo se z kritiky populárního hnutí, jež mu předcházelo. (…) Islamisté jsou 
intelektuálové, jsou plodem modernistických enkláv v tradiční společnosti. Jejich společen-
ský původ bychom mohli označit jako státní buržoazii – jsou plodem vládního vzdělávacího 
systému, který vede pouze k zaměstnávání ve státní mašinérii. (…) Islamisté jsou plodem 
státního vzdělávacího systému. Jen velmi málo z nich má humanitní vzdělání. Na vysokých 
školách se většinou setkávají spíše s komunisty, od nichž se dramaticky odlišují, než s islám-
skými učenci (ulama), k nimž mají ambivalentní přístup. Sdílejí s nimi řadu názorů, avšak 
islamistické myšlení se vyvinulo z kontaktu s významnými západními ideologiemi, které po-
dle islamistů skrývají klíč k technickému rozvoji západu. Problémem pro ně je, jak rozvinout 
moderní politickou ideologii založenou na islámu, kterou považují za jediný způsob, jak se 
vyrovnat s moderním světem, a za nejlepší prostředek ke konfrontování zahraničního impe-
rialismu.”30

Hlavní náborová základna pro alžírskou Islámskou frontu spásy se nacházela u arabsky mlu-
vících studentů středních a vysokých škol (na rozdíl od těch francouzsky se vzdělávajících) 
a v široké skupině mládeže, která studovat chtěla, ale na vysoké školy se nedostala: „Islám-
ská fronta spásy verbuje své členy z tří vrstev populace: obchodnické střední třídy (z nichž 
někteří jsou vcelku majetní), z masy mladých, kteří jsou nezaměstnaní a vyloučení z vyššího 
vzdělání, a tak vytvářejí nový lumpenproletariát ulic, a konečně z vrstvy arabsky mluvících 
intelektuálů, kteří společensky stoupají. Dvě poslední skupiny jsou nejpočetnější a nejvý-
znamnější.”31

Islámští intelektuálové si vybudovali profesní dráhu díky tomu, že opanovali na univerzitách 
fakulty teologie a arabštiny. S pomocí těchto oborů si získali řadu míst jako imámové v meši-
tách a učitelé na lyceích (středních školách). Vytvářejí síť, která zajišťuje do těchto pozic ná-
bor dalších islamistů a vštěpování islamistických myšlenek novým generacím studentů. Díky 
tomu si vydobyli vliv na řady mladých lidí.

ahmed Rouadia píše, že islamistické skupiny se začaly rozrůstat od sedmdesátých let dále 
a získávaly na univerzitách podporu od arabsky mluvících studentů, jimž nedostatečná plynulost 
francouzštiny bránila pracovat ve státní správě, v oblastech moderních technologií nebo ve vyšším 
managementu.32 Došlo tak například k trpkému konfliktu s ředitelem univerzity v alžírském 
Constantine v polovině osmdesátých let. Byl nařčen z napadání „důstojnosti arabského jazyka“ a „servil-
nosti francouzskému kolonialismu“, protože umožnil, aby francouzština zůstala hlavním jazykem na vědec-
kých a technologických fakultách33: „Kvalifikovaní mluvčí arabštiny mají zablokovaný přístup do 
všech zásadních sektorů, především do oborů vyžadujících technické znalosti a cizí jazyky. 
(…) I když mají arabsky mluvící absolventi diplomy, v moderním průmyslu práci sehnat ne-
mohou. Obvykle se proto přikloní k mešitě.”34

30  O. Roy, op. cit., str. 68-69.

31  M. al-ahnaf, B Botivewau and F. Fregosi, op. cit.

32  a. Rouadia, op. cit.

33  Tamtéž.

34  Tamtéž.
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Studenti, arabsky hovořící čerství absolventi, a především nezaměstnaní bývalí studenti vy-
tvářejí most k zástupům nespokojené mládeže mimo vysoké školy, kteří zjistili, že se k vyšší-
mu vzdělání dostat nemohou, přestože strávili v neefektivním a podfinancovaném školském 
systému dlouhé roky. Přestože se teď sekundárního vzdělání dostává téměř milionu studen-
tů, až u čtyř pětin se dá předpokládat, že nesloží maturitní zkoušky – klíč k přijetí na univer-
zitu – a budou se potýkat s životem v nejistotě na periferii trhu práce35: „Integrismus [islami-
smus] čerpá sílu ze sociální frustrace, která postihuje významnou část mládeže, ty, kteří byli 
v sociálním a ekonomickém systému ponecháni napospas. Poselství z toho pro ně plyne jed-
noduché: „Existuje-li chudoba, strádání a frustrace, je to zapříčiněno těmi, kdo jsou u moci, 
a přitom se jejich úspěch nezakládá na legitimitě šúry [porady/projednání], ale jednoduše 
na pouhé síle. (…) Při znovunastolení islámu během prvních let tyto nerovnosti zmizely.“36 

a prostřednictvím vlivu nad širokou vrstvou studentů, absolventů a nezaměstnaných inte-
lektuálů se islamismus mohl šířit a propagovat myšlenky i ve slumech a městských koloniích 
z chatrčí, kde žili někdejší rolníci. Takové hnutí nelze popsat jako „konzervativní“. Vzdělaní 
arabsky mluvící mladí lidé se k islámu neobracejí proto, že by chtěli udržet věci takové, jaké 
jsou, ale protože věří, že přinese masivní sociální změnu.37

V Egyptě se islamistické hnutí začalo rozvíjet před zhruba 65 lety, kdy Hassan al-Banna založil 
Muslimské bratrstvo. Rostlo ve třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století, kdy se dosta-
vilo rozčarování nad tím, jak si sekulární nacionalisticky zaměřená strana, Wafd, nedokáže 
poradit s britskou nadvládou. Základnu hnutí tvořili zejména státní zaměstnanci a studenti 
a šlo o jednu z nejvýznamnějších sil v univerzitních protestech na konci čtyřicátých a začát-
kem padesátých let.38 Šířilo se však dál i mezi městské dělníky a rolníky, členská základna se 
rozrostla až na půl milionu osob. Při budování hnutí byl Banna vcelku ochotný spolupracovat 
s některými osobnostmi blízkými egyptské monarchii a pravicové křídlo strany Wafd na Bra-
trstvo pohlíželo jako na protiváhu komunistického vlivu na dělníky a studenty.39

ale Bratrstvo mohlo soupeřit s komunisty o podporu zbídačené střední třídy – a skrze ně 
i nejchudších městských vrstev – díky tomu, že jejich náboženský jazyk skýtal závazek refor-
my, která překračovala dál, než by si jejich pravicoví spojenci přáli. Jejich cíle byly „vy výsled-
ku neslučitelné se zachováním politického, ekonomického a společenského status quo, je-
muž byly oddány vládnoucí skupiny“. To vedlo k tomu, že vztah mezi Muslimským bratrstvem 
a konzervativními vládci se vyznačoval jak nestabilností, tak napětím“.40 

Bratrstvo bylo prakticky zničeno, jakmile Násirův nový militantní režim plně převzal moc do 
svých rukou začátkem padesátých let. V prosinci 1954 bylo šest vůdčích představitelů Bratrstva 
oběšeno a tisícovky členů poslány do koncentračních táborů. Pokus obnovit hnutí v polovině 

35  V roce 1989 z 250 000, kteří šli k závěrečným zkouškám, získalo bakalářský diplom jen 54 000, tamtéž, str. 137.

36  Tamtéž, str. 146

37  Tamtéž, str. 147.

38  Viz R. P. Mitchell, op. cit., str. 13.

39  Tamtéž, str. 27.

40  Tamtéž., str. 38.
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let šedesátých vedl k dalším popravám, ale následně mu po Násirově smrti jeho nástupci Sádát 
a Mubárak umožnili jakousi pololegální existenci – za předpokladu, že se vyvaruje jakékoliv 
přímé konfrontace s režimem. Vedení hnutí někdy nazývaného „Novomuslimské bratrstvo“ bylo 
ochotné tato omezení akceptovat a zaujmout relativně „umírněný“ a „smířlivý“ přístup a sou-
časně přijímalo značné finanční částky od členů, kteří v padesátých letech pobývali v exilu v Sa-
údské arábii a vydělali na ropné konjunktuře.41 To Bratrstvu umožnilo nabídnout „alternativní 
model muslimského státu „s bankami, sociálními službami, vzděláním a… také mešitami“.42

Vedlo to ale také k tomu, že ztratili vliv nad novou generací radikálních islamistů, která se 
formovala – podobně jako původně i Bratrstvo samo – na univerzitách a ze zchudlých oblastí 
„moderní“ střední třídy. Právě tito islamisté nesli odpovědnost za zavraždění Sádáta v roce 
1981 a odjakživa vedli boj proti státu i proti sekulární inteligenci: „Hovoříme-li o fundamen-
talistech v Egyptě, máme na mysli menšinovou skupinu lidí, kteří jsou dokonce i proti Mus-
limskému bratrstvu. (…) Jde o skupiny složené především z mládeže. (…) Jde o velmi ryzí 
osoby připravené obětovat vlastní životy a udělat cokoliv. (…) a slouží jako průkopnická síla 
různých hnutí, protože jsou schopní podnikat i teroristické akce.”43

Islamistická studentská asociace, která se za Sádátova vedení státu stala vůdčí silou na 
egyptských univerzitách, „utvořila jedinou skutečně masovou organizaci islamistického hnu-
tí.“44 Její růst reagoval na podmínky na univerzitách a na chmurné vyhlídky, které se studen-
tům skýtaly, pokud se jim povedlo absolvovat: „Počet studentů se zvýšil z necelých 200.000 
v roce 1970 na více než půl milionu v roce 1977. (…) Za absence potřebných zdrojů znamenalo 
poskytnutí bezplatného vyššího školství pro nejširší možné masy domácí mládeže systém vel-
mi laciného vzdělání.”45 

Příliš vysoký počet lidí představoval problém především pro studentky, které byly vystave-
ny všemožným formám obtěžování v posluchárnách i přecpaných autobusech. V reakci na 
tuto situaci „Džamáa al islamíja [islamistické spolky] čerpaly svou značnou sílu ze schop-
nosti identifikovat tyto problémy a navrhovat okamžitá řešení – například využít zdroje stu-
dentských odborů k provozování minibusů pro studentky [přičemž přednost dostávaly ty se 
šátkem], požadovat oddělené řady pro ženy a muže v přednáškových místnostech, svolávání 
doučovacích skupin, které se setkávaly v mešitách, nebo pořizování levných vydání nezbyt-
ných učebnic.”46

absolventi vysokých škol neuniknou endemické chudobě většiny egyptské společnosti: „Ka-
ždý absolvent má právo na zaměstnání ve veřejném sektoru. Tímto opatřením se ale ve sku-
tečnosti jen posiluje obrovská maskovaná nezaměstnanost na úřadech přebujelého státního 

41   M. Hussein, Islamic Radicalism as a Political Protest Movement, in N. Sa’dawi, S. Hitata, M. Hussein a S. Safwat, Islamic 
Fundamentalism (London, 1989).

42  Tamtéž.

43   S. Hitata, East West Relations, in N. Sa’dawi, S. Hitata, M. Hussein and S. Safwat, op. cit., str. 26.

44  G. Kepel, op. cit., str. 129.

45  Ibid., str. 137.

46  Tamtéž, str. 143-44.
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aparátu, v němž jsou pracující mizerně placeni. (…) Zaměstnanec dokáže vyžít, když si poři-
zuje státem dotované potraviny, ale není příliš pravděpodobné, že by se dostal nad úroveň 
pouhého živoření. (…) Téměř každý státní zaměstnanec má ještě druhou nebo i třetí práci. 
(…) Bezpočet zaměstnanců, kteří celá dopoledne sedí za stolem na některém z bezpočtu od-
dělení na ministerstvech, přes odpoledne pracuje jako instalatéři nebo taxikáři, na místech, 
která by klidně mohli zvládat i jako nekvalifikovaní. (…) Negramotná žena rolnického půvo-
du, která přijede do města a najde si zaměstnání jako služebná pro cizince, si vydělá vícemé-
ně dvojnásobek toho, co vysokoškolský asistent.”47

Jedinou cestou, jak se dostat z tohoto marastu, je pro většinu absolventů to, že se vydají za 
prací do zahraničí, zejména do Saúdské arábie nebo do států zálivu. a nejde jen o cestu pryč 
z chudoby, ale pro většinu lidí ve společnosti, kde jsou předmanželské sexuální vztahy vzác-
ností, i o nezbytný předpoklad k uzavření manželství.

Islamisté dokázali tyto problémy vyjádřit jazykem náboženství. Jak píše Kepel o vůdcích jed-
né z raných islamistických sekt, tato pozice neznamená, že „se chová jako fanatik horující za 
dávno minulé století. (…) Naopak drží prst – svým vlastním způsobem – na tepu zásadního 
problému současné egyptské společnosti.“48

V alžírsku si islamisté etablovali početnou základnu na vysokých školách a následně byli 
připravení rozšířit se i do dalších prostředí – do chudinských ulic měst, v nichž se studenti 
a bývalí studenti mísili s masami dalších živořících lidí. K tomu začalo docházet poté, co si 
režim ostře došlápl na islamistické hnutí na vysokých školách po vyjednávání mírové dohody 
s Izraelem na konci sedmdesátých let. „Pronásledování nemělo na džamáa oslabující vliv, 
naopak jim dodalo novou energii. (…) Poselství džamáa se tak začalo šířit i mimo studentský 
svět. Islamističtí kádři a agitátoři se vydávali kázat do chudých oblastí.“49

Z anglického originálu Prophet and Proletariat přeložila Petra Jelínková. Text byl redakčně 
krácen.

47  Tamtéž, str. 85.

48  Tamtéž, str. 95–96.

49  Tamtéž, str. 149.
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Nárůst islámofobie
Talat Ahmed

„Tento masový terorismus je nové zlo v našem světě. Dopouští se ho fanatici, kterým je zcela 
lhostejná posvátnost lidského života, a my, světové demokracie, se musíme sjednotit v boji 
a úsilí vymazat toto zlo z našeho světa.“1

Těmito slovy reagoval britský premiér Tony Blair na zprávu o sérii teroristických útoků na Spo-
jené státy 11. září 2001. 

Ten den v ranních hodinách naletěla dvě letadla do dvojice věží Světového obchodního 
centra v New Yorku. Třetí se zřítil na budovu Pentagonu ve Washingtonu a čtvrtý, údajně 
zacílený na Bílý dům, se zřítil na pole v Pensylvánii poté, co se proti teroristům vzbouřili 
pasažéři. Tyto útoky si vyžádaly téměř tři tisíce lidských životů a mluvilo se o „konci jedné 
éry“ a události, která „změnila geopolitickou krajinu ve stejné míře jako rozbila panorama 
Manhattanu.“2

Tento závěr není chybný. Jedná se o tak zásadní události, že je sotva nutné je detailně připo-
mínat. Pro většinu lidí je zkratka 9/11 dostatečně výmluvná. 

Svět po 11 . září

Údajně uměřená a „státnická“ reakce Tonyho Blaira byla v příkrém rozporu s jednáním jeho 
protějšku v USa George W. Bushe. americký prezident tehdy seděl s malými dětmi ve školce 
a předčítal jim pohádku, když se dozvěděl, co se stalo. Řečí těla z něj promlouval šok a ne-
schopnost se rozhodnout, co dělat a jak zprávu vůbec zpracovat. Pak se na několik hodin zce-
la vytratil, protože představitelé Bílého domu měli obavy, že by se mohl stát terčem dalšího 
útoku. 

Na chvíli se tak zdálo, že právě Blair, který zahodil připravený projev na odborářském sjez-
du v Brightonu, se stal vůdcem svobodného světa, mužem, který dokáže moudře promluvit 
a uklidnit lid sužovaný hrůzou a chaosem. 

Následujícího dne se americká administrativa vzpamatovala. Ministr obrany Donald Rums-
feld, který byl v budově Pentagonu v době útoku, dal jasně najevo, že diplomatické ohledy 

1  Projev Tonyho Blaira na kongresu odborových svazů, 11. září 2001.

2  Economist, 15–21, září, s. 15.
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nebudou stát v cestě vojenské protiakci, když vzkázal: „Je mi jedno, co budou říkat meziná-
rodní právníci.“ Sám Bush mluvil ještě jednoznačněji: „Tady někdo dostane do držky.“3

a brzy bylo také jasné, kdo je ten „někdo“. Jako viníci se brzy ukázali „islámští teroristi“ 
pod vedením saudského opozičníka Usámy Bin Ladina a jeho organizace al-Kajdá. američ-
tí představitelé mluvili o globálně operujících teroristických skupinách, které se po 11. září 
měly stát hlavním cílem nové „války proti terorismu“. „Islámský terorista“ byl chápán jako 
iracionální, nepředvídatelný nepřítel, kterému absence státního ukotvení dovoluje působit 
všude po světě. 

Ve zpravodajství jsme viděli děsivé záběry hořících „dvojčat“ a titulky jako „Den, který změnil 
celý svět“ a „Sebevražední útočníci napadli ameriku“.4 Tón celé debaty byl v duchu Fox News, 
jejichž moderátor prohlásil, že „toto je útok na samotné srdce a ducha našeho národa.“ Jed-
nalo se o „nejzazší teroristický zločin“ a začátek doby strachu. 

Poptávka po odvetě byla jednoznačná. Proválečná lobby se pustila do práce, volala po rychlé 
odplatě a Bush sám říkal, že „buďto jste s námi, nebo proti nám.“ Tony Blair stál „po boku“ 
Bushe a stal se jeho nejvěrnějším spojencem, metaforicky se mu upsal krví a bezpodmínečně 
podpořil jeho vojenské úmysly. Rusko, Čína, Evropa i Blízký východ se sjednotily ve volání po 
rázné odpovědi. 

7. října 2001 začala operace Trvalá svoboda: americké vojsko udeřilo na afghánistán, tedy 
stát, který měl chránit Bin Ládina. V březnu 2003 následoval útok na Irák, kterému vládl 
Saddám Husajn. V zájmu demokracie a civilizace byly obě země zasypány smrtícími zbraněmi 
a zemřely miliony obyčejných lidí. 

Rumsfeldova slova ihned po útoku byla děsivou předzvěstí toho, co přijde. Lidská práva, kte-
rá mělo garantovat mezinárodní právo, začala být systematicky odsouvána nebo přehlížena. 
Nejhorší příklad představuje věznice na základně Guantánamo, kde byli koncentrováni a mu-
čeni váleční zajatci převedení do kategorie „nepřátelští bojovníci“. 

Zpětný náraz v Británii

Za nejčastější metodu boje těchto „muslimských extrémistů“ se považují sebevražedné úto-
ky. Británie je zažila čtyři roky po 11. září, kdy v červenci roku 2005 odpálili útočníci nálože 
v londýnském metru. 

Tony Blair v reakci na útoky slíbil „nesmírně razantní“ policejní a bezpečnostní akci v zájmu 
dovedení pachatelů k odpovědnosti. „Lidé, kteří spáchali tento hrůzný čin, vyjadřují své pře-
svědčení teroristickým násilím. Zato my musíme v tuto chvíli vyjádřit svou vytrvalost a víru 
v naše hodnoty.“ Nepřekvapivě a pokrytecky pak dodal, že „je zvláště barbarské, že se ho 

3  Citováno v P. Sands, Lawless World: america and the making and breaking of Golden Rules (allen Lane, 2005), s. 174.

4  Sun, 12. září 2001.
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dopustili právě v den, kdy se světoví lídři schází, aby pomohli ulehčit africe od chudoby.“5

Neuplynul měsíc a Blair už ohlásil soubor nových opatření v zájmu „vykořenění extrémismu“ 
a z jeho slov mrazilo: „Nikdo nesmí zůstat na pochybách. Pravidla hry se změnila. Pokud při-
jdete do naší země, nezahrávejte si s extrémismem. Pokud s ním budete mít co do činění, 
půjdete zpátky domů.“6

Blairova vláda v zájmu zachování svobody doma zavedla celou řadu drakonických zákonů. 
Ihned po 11. září navrhla zákon umožňující bez soudu zadržovat cizince podezřelé z terori-
smu. Tento zákon by de facto umožnil zadržovat podezřelé ve vazbě bez soudu neomezeně 
dlouhou dobu; bohužel pro Blaira zákon zastavily britské soudy. Vláda proto zavedla kont-
rolní nařízení, tedy jistou formu zákazu vycházení, kdy mohly bezpečnostní složky výrazně 
omezit svobodu shromažďování a obecně svobodu podezřelých. aby je nepostihl stejný osud 
jako výše uvedený zákon, netýkaly se jen cizinců, ale i Britů. 

Krom toho „extrémističtí“ klerikové měli být deportováni bez možnosti odvolání a opoziční 
islámské skupiny měly být omezené. Začala vznikat databáze s lidmi, kteří mohou představo-
vat hrozbu pro britskou společnost; ti měli mít zamezený přístup do země. 

Takový je globální kontext, v němž musíme přistupovat k islámofobii jakožto nesmírně živo-
taschopné podobě rasismu. Islám je konstruován jako největší hrozba pro liberální západní 
demokracie v 21. století. Strach z „islámského teroru“ měl vyšponovat protimuslimský rasis-
mus. Démonizace muslimů jako „vnitřního nepřítele“ nabyla děsivých rozměrů. Právě v tomto 
kontextu mohl například moderátor Fox News Brian Kilmeade v klidu prohlásit, že „ne každý 
muslim je terorista, ale každý terorista je muslim.“7

Fašistické organizace ochotně najely na tuto vlnu a začaly přiživovat strach z islámu jako 
náboženství neslučitelného se západním myšlením. Ukázkový je příklad obnovení činnosti 
English Defence League (EDL) po vraždě vojáka mimo službu Lee Rigbyho na jaře roku 2013.

Islámofobie napříč Evropou

Toto soustavné šíření strachu vedlo k panice z „populační časované bomby“ a obav, že se z Ev-
ropy stane „Eurábie“. Nejsilněji rezonovaly ve Francii, kde dovedly fašistickou Národní frontu 
Marine Le Penové k téměř osmnáctiprocentnímu volebnímu výsledku v prvním kole prezident-
ských voleb v roce 2012. V poválečných dějinách Francie to byl nejlepší výsledek pro fašistic-
kou stranu a stavěl přímo na strašení ve Francii usazenými severoafrickými muslimy. Práci jí 
usnadnil i tehdejší prezident Nicholas Sarkozy, který rovněž čeřil rasistické vody, když tvrdil, že 
Francouzi jsou nuceni jíst halal maso, a žádal, aby halal a košer masa byla výrazně označená. 

5  news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/4659933.stm

6  Tony Blair, Guardian, 6. srpna 2005.

7  Vysílání z 15. října 2010.
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Válka proti terorismu přinesla takovou normalizaci bigotních protimuslimských postojů, že 
na jaře roku 2011 prohlásila spolupředsedkyně toryů baronka Sayeeda Wasri, sama muslimka 
ze Západního Yorkshiru, že předsudky vůči muslimům se staly součástí bontonu.8 Státní rasi-
smus na samém vrcholu společenské pyramidy prokapal dolů a přímo posílil krajně pravicové, 
rasistické organizace jako EDL a její sesterské organizace ve Skotsku a Walesu, které po uli-
cích mobilizují proti muslimům, tedy v intencích dnes „přijatelného“ rasismu. 

Není takové překvapení, že se v tak nenávistné atmosféře anders Breivik 22. června 2011 
v Norsku dopustil masové vraždy, při níž zabil 69 lidí na ostrově Utoya na táboře norské 
sociálnědemokratické mládeže a 8 dalších nastraženou bombou u vládních budov. Při své 
zvrácené obhajobě se chlubil vazbami na EDL a tvrdil, že šlo o akt „sebezáchovy“, kterým 
chránil „původní“ obyvatele Norska před „islamizací“. Zabíjel mladé členy Norské sociálně 
demokratické strany, protože podle něj představovali „multikulturní elity“ a „kulturní mar-
xismus“ a byli „měkcí“ vůči imigraci a neměli odhodlání chránit „evropské křesťanstvo“ před 
strašlivým „vpádem“ muslimských hord. 

Breivikův tisíc stran dlouhý spisek je plný neonacistické nenávisti a zvláště islám líčí jako ne-
slučitelný se západními hodnotami. Nejedná se o řádění osamělého šílence, ale příklad dlou-
hodobého vývoje, který se týká i hlavního proudu. Breivik, Le Penová, nacistické „ochranné 
ligy“ i Sarkozy, ti všichni tvrdí, že se nejedná o rasistické postoje, ale prostý důsledek neslu-
čitelnosti islámských hodnot a západních norem chování. 

Ubohé snahy navlékat islámofobní rasismus do kostýmu kulturní neslučitelnosti nejsou, bo-
hužel, vlastní jen pravici. Nemalá část liberální inteligence, a dokonce levice, se připojila 
k budování nepřátelského valu proti muslimům. Někdejší kritik amerického imperialismu 
Christopher Hitchens tak prohlásil: „Pokud jde o to, co přesně je špatně na islámu, vězte, že 
v zásadě je to totéž, co v případě předchozích náboženství, k tomu se ale přidává specifický 
problém islámu, a to, že je neměnný. Liberálové pořád říkají: „Kéž by islám prošel reformací.“ 
On ale není reformovatelný. Je to jedno z jeho pravidel. Právě tím je nesmírně nebezpečný.“9

Hitchens rovněž vehementně prosazoval dávání rovnítka mezi islám a fašismus a hájil pojem 
„islamofašismus“. Podobně smýšlející kolega Martin amis tento myšlenkový postup shrnul 
následovně: „Islám tedy nakonec dokázal vstřebat evropskou inspiraci: konkrétně inspiraci 
Hitlerem a Stalinem…“, protože islám je „antisemitský, antiliberální, stojí proti jednotlivci, 
demokracii, a především proti rozumu.“10

Hitchens a amis se nejspíš již nepokouší o kritiku kapitalismu, nicméně i mezi antikapita-
listy se našly příklady podobného myšlení. Bojovnice proti globalizaci Susan George v roce 
2001 mluvila o „fašistickém fundamentalismu“ v čele s „megalomaniakem, který chce ovlád-
nout svět“.11 Oním megalomaniakem neměl být George Bush, ale Bin Ladin, protože podle ní  

8  Citováno v Daily Telegraphu, 19. ledna 2011.

9  Rozhovor v New York Magazine, 16. března 2007.

10  Martin amis, Observer, 10. září 2006.

11  Susan George, attac weekly newsletter, 21. listopadu 2001.
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„fundamentalismus“ a „terorismus“ – nikoli mezinárodní kapitalismus – jsou to nejhorší, 
čemu čelí dnešní svět. 

Tyto zdánlivě nesouvisející perspektivy spojuje víra, že s islamistickým myšlením, ať už nábo-
ženským nebo politickým, nelze vést racionální debatu, že se jedná o statickou, monolitickou 
ideologii. Jak shrnuje Chris Harman, islamismus tito lidé chápou jako „čistou reakci, odrůdu 
fašismu“.12

Řada muslimů si na základě tohoto tlaku myslí, že islámofobie je specifická forma rasismu, 
forma unikátní, zcela nesouvisející s rasismem v jeho šíři. Protože se zakládá na víře, nikoli 
barvě kůže, je na něj třeba reagovat zcela specificky. Náboženství se stává synonymem pro 
kulturu a muslimové se domnívají, že právě z kulturních důvodů se stávají oběťmi. 

Objevily se komentáře, podle kterých lze nalézt počátky tohoto protimuslimského rasismu ve 
válce proti terorismu, respektive že na něj musíme pohlížet výhradně prizmatem imperialis-
mu. Jak jsme ukázali, americký imperialismus nepochybně posiloval nenávist vůči muslimům 
a arabům. Bylo by ale chybné hledat kořeny islámofobie v této události. aninya Bhattacharya 
správně upozornila, že islámofobii je třeba vnímat jako špičku ledovce rasismu jako takového. 
Díky ní se dostává prostoru všem ostatním podobám rasismu a nelze ji od nich oddělit.13 

Chci zde ukázat, že současná islámofobie není nedávný fenomén, její původ lze naopak vy-
stopovat ve více než třicet let starých událostech, kdy se začal rozvíjet proces rasizace pojmu 
„muslim“. Na historickém kontextu si ukážeme, jak je protimuslimský rasismus úzce propoje-
ný s rasismem jako takovým a také, jak je s ním třeba bojovat.

Populární obrazy islámu a skutečnost

Veřejné vnímání islámu rámuje způsob, jakým pohlížíme na současné muslimské společnosti 
na Blízkém východě. To není příliš překvapivé vzhledem k tomu, že tento region kolonizova-
lo britské a francouzské impérium a tato zkušenost na něj měla obrovský vliv. Po II. světové 
válce převážil v této oblasti vliv Spojených států, které převzaly po Evropě vůdčí postavení. 
Zásadní význam ropy jako klíčové suroviny měl určující dopad na západní politiku druhé polo-
viny 20. století i na její současnou podobu. 

Imperiální politika tak předurčila vztahy s vládami zemí Blízkého východu a postoje západu 
vůči islámským zemím.14 Konstrukce „muslima“ jako nepřítele sloužila k prosazování zájmů 
západních mocností; ty si velmi obezřetně vybíraly, které islámské země budou jejich přátelé 
a proti kterým budou bojovat. Nakolik se za tímto výběrem skrývala tvrdá reálpolitika, si mů-
žeme ukázat na dvou příkladech.

12  Viz strana 59 tohoto sborníku. 

13   Viz například anindya Bharracharyya, „Racist ideas fuel the BNP“, Socialist Worker, 20. června 2009, www.socialistworker.
co.uk/art.php?id=18177

14  Vynikající analýza viz Deepa Kumar, Islamophobia and the Politics of Empire (Haymarket Books, 2012).
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1 Íránská revoluce

Výsledkem íránské revoluce bylo svržení „pavího trůnu“, na kterém seděl američany podpo-
rovaný šáh, který se svou kohortou musel prchnout z Teheránu. Nenáviděný a krutý despota 
padl díky lidové vzpouře zdola. Nemáme zde prostor na historické rozbory íránské revolu-
ce, nicméně je třeba si připomenout, že podobně jako arabské jaro v jednadvacátém století 
přineslo pád Mubáraka v Egyptě, také íránská revoluce překreslila mapu Blízkého východu 
a výrazně oslabila zájmy USa v této oblasti. 

Pro západ byly zprávy z íránu současně hrozivé a matoucí. Zprvu chápali západní politici i mé-
dia revoluci jako demokratickou a nebyli vůči ní příliš zaujatí. Například deník Sun měl na 
titulní stránce „ať žije mesiáš“15, čímž naráželi na cestu ajatolláha Chomejního z pařížského 
exilu do Teheránu v únoru roku 1979. Už koncem roku nicméně zakořenily obavy z „islám-
ských davů“ a „muslimských vzbouřenců“. 

4. listopadu napadli studenti ambasádu USa v Teheránu a zajali přes 100 rukojmí. Některé 
brzy propustili, například všechny černochy, takže v rukou Chomejnímu věrných studentů 
zůstalo 52 lidí. Patová situace trvala 14 a půl měsíce. Před ambasádou demonstrovaly 2 000 
libyjských studentů a noviny psaly o „plamenech nenávisti“.16 Protesty íránských studen-
tů proti americkému imperialismu v Londýně tentýž měsíc byly označovány za „nenávistné 
demonstrace“ a v novinách kolovala fotografie, jež měla zdůraznit iracionální zápal mus-
limských hord: sedmiletého chlapce s transparentem „jsem připravený na mučednictví“.17 
Noviny přinášely jasnou zprávu: islám jako víra je krvežíznivý a nelidský. Na televizních ob-
razovkách se soustavně objevovaly ženy zahalené od hlavy k patě a vousatí muži s holemi 
a samopaly. 

Ve Spojených státech se vyhrotily protiíránské a protimuslimské nálady natolik, že se začaly 
veřejně pálit íránské vlajky stejně běžně jako se vzývala vlajka s hvězdami a pruhy. Nálepky 
se slovy „atomovku na írán“ nebo „ajatolláh: píčatoláh“ se šířily po amerických předměstích 
i univerzitních kampusech. To byly skutečné plameny nenávisti, mířily ale proti muslimům, 
kteří měli tu drzost vzepřít se americkým zájmům. 

Když na jaře 1981 končila krize a rukojmí se dostali na svobodu, v úvodníku Daily Mailu vy-
jádřil jeho autor přání, aby administrativa nového amerického prezidenta Ronalda Reagana 
něco udělala pro to, „aby se omezily všudypřítomné nestabilizující síly na Blízkém východě.“18

Jednalo se sice o jednoznačně protiimperialistickou revoluci, část levice ji ale jako tako-
vou nevnímala a přidávala se k západním režimům, které se stavěly „progresivně“ proti ní 
jakožto výrazu islámského klerikálního barbarství. Hitchens a amis nebyli tedy první, kdo 

15  Sun, 2. února 1979.

16  Daily Mail, 3. prosince 1979.

17  Daily Mail, 20. ledna 1981.

18  Daily Mail, 20. ledna 1980.
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označil islamistická hnutí za kryptofašistická. V roce 1979 vydal New Statesman článek Freda 
Hallidaye, bývalého redaktora New Left Review, kde se o íránském režimu píše jako o „islá-
mu s fašistickou tváří“.19 Halliday se následně pokoušel své výroky upřesnit, jeho vyjádření 
nicméně ukazuje na značný ideologický zmatek v řadách levicově liberální inteligence. Spo-
jení islámu jako náboženství, které je přitom stejně heterogenní, mnohotvárné a vnitřně 
rozporné jako křesťanství, se změtí politických uskupení, která se označují za islamistická, 
vedlo k laciným závěrům a rasistickému triumfalismu spojenému s „inherentní“ nadřazenos-
tí západní civilizace. 

2 Saúdská Arábie – smrt princezny

Reakce na revoluční írán se výrazně lišila od dění v jiném islámském státu. 9. dubna 1980 
odvysílal britský televizní kanál aTV dramatický dokument jménem Smrt princezny. Film se 
snažil shrnout příběh popravy saúdské princezny za nevěru. Film se zakládal na životním 
příběhu princezny Maša’al bint Fahd al Saud, devatenáctileté pravnučky saúdského krá-
le Chalída, kterou 15. července 1977 veřejně popravili před očima jejího milence. Pořad 
způsobil diplomatický poprask a saúdská vláda se ze všech sil snažila zabránit vysílání, 
údajně aTV dokonce přišla nabídka úplatku ve výši pěti milionů liber od krále Chalída za 
to, že film zarazí.20 Televize sice odmítla, nakonec ale musela před začátkem filmu uvést 
tyto titulky: 
„Pořad, který nyní uvidíte, je dramatická rekonstrukce jistých událostí, k nimž došlo v arab-
ském světě mezi lety 1976 a 1978. Byli jsme požádáni, abychom upozornili, že v celém mus-
limském světě se rovnost všech lidí chápe jako základní hodnota…“21

Přesto se nepodařilo zabránit značnému rozkolu mezi vládou Margaret Thatcher a jejím věr-
ným blízkovýchodním spojencem. 

Ministr zahraničí Lord Carrington, který měl velikou starost o britské zájmy v Saúdské arábii, 
vydal prohlášení, v němž se „hluboce omlouvá za urážku, kterou mohl film způsobit“. Saúdská 
vláda i přesto vypověděla britského velvyslance a zrušila obchodní dohody v hodnotě milionů 
liber.22 Carringtonův zástupce Sir Ian Gilmour se nechal slyšet, že „žánr dramatizovaného 
dokumentu by měl být pod zvláště pečlivým dozorem Nezávislé vysílací autority a BBC.“23

Toryové šli ve svém rozhořčení ještě výrazně dál. Poslanec z Macclesfieldu Nicholas Winterton 
vyzval vládu, aby „se za film omluvila saúdské vládě a královské rodině“. autor dokumen-
tu antony Thomas podle Wintertona „měl za sebou nepřesné, nevyvážené filmy“ a poslanec 

19   Rozhovor s Fredem Hallidayem v článku „íránská revoluce a co pro nás znamená,“ New Left Review, I/166 (listopad-prosinec 
1987), s. 36.

20  Guardian, 11. dubna 1980.

21  Guardian, 11. dubna 1980.

22   Saúdská arábie odkupovala ročně britské zboží v hodnotě 900 milionů liber a představovala největší britský trh po západní 
Evropě a USa. 

23  Financial Times, 25. dubna 1980.
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volal po tom, aby vláda zařídila, aby „takoví levičáci nemohli poškozovat britské zájmy.“24 
V červnu byl britský velvyslanec zpátky v Džiddě, o několik měsíců později bylo vše při starém 
a britské firmy si mohly opět užívat starých privilegií. 

Jednalo se zkrátka o drobný rozbroj mezi Británií a jedním velmi autokratickým a teokra-
tickým režimem? Může se to jevit jako bouře ve sklenici vody, ale tato událost urychlila to, 
že hluboce zakořenila myšlenka, že islám a islámská praxe jsou v lepším případě zaostalé 
a v horším případě barbarské a nelidské; že se jedná o myšlení středověkých vládců, kteří 
udržují ženy v naprostém otroctví, nepředstavitelně je trestají za drobné přečiny. Tato před-
stava se pevně usadila ve vnímání veřejnosti. 

Nové nebylo západní vnímání asijských společností jako vnitřně zaostalých a monolitických. 
S jistou mírou aktualizace dosud platí koncept orientalismu od Edwarda Saida jako prizma, 
skrze které se konstruovaly koloniální fantazie o africe a asii. Tehdy se nikdo s muslimský-
mi kořeny nevyhnul výslechu ohledně specifické a podivuhodné povahy islámu. „Proč si ženy 
musí zakrývat hlavu? Proč chodí tři kroky za mužem? Proč máte dohodnuté sňatky? Proč jsou 
muslimští muži tak dominantní? Proč je islám tak netolerantní?“ Islámská kultura se líčila 
nejen jako kvalitativně odlišná, ale především jako podřadná, jako kultura, která potřebuje 
„civilizovat“. 

Zdá se to podobné současným obrazům islámu, ale, jako všechny předsudky, také současná 
démonizace muslimů čerpá inspiraci z dřívějších dob a umně přizpůsobuje její prvky součas-
ným potřebám. Staré formy rasismu se v tomto procesu snadno uchytí a mohou nerušeně 
vylučovat žluč. Skutečnost, že výše uvedené neduhy zdaleka nejsou vlastní jen společnos-
tem s převahou muslimů a že rozhodně nejde o věrohodné zachycení způsobu, jakým se is-
lám vyvíjel a rozšiřoval, je pro tvorbu rasových stereotypů pochopitelně nepodstatná. V době 
zmíněných kontroverzí ostatně socialisté poukazovali na rasistickou bigotnost a pokrytectví 
západních politiků, kteří se moralistně stavěli jako „ochránci práv žen“ v íránu, zatímco úděl 
žen v Saúdské arábii jim byl zcela lhostejný.

Na těchto dvou příkladech je dobře vidět dvojí metr, který charakterizuje západní přístup 
k islámu. Despotický pozůstatek feudální brutality sice může způsobit diplomatickou roztrž-
ku, ale dokud poteče saúdská ropa západním firmám, vše se odpustí. Naproti tomu revoluční 
írán představoval přímé ohrožení západních strategických, politických, ekonomických a vo-
jenských zájmů. Proto musela být odsouzena také jeho podoba islámu. 

V daném období se „problém“ islámu omezoval převážně na Blízký východ a asii a západním 
společnostem tedy nebyl vlastní. To se zásadně změnilo v následujícím desetiletí. 

24  Guardian, 11. dubna 1980.
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Rushdieho aféra, 1989

V únoru roku 1989 prohlásil bývalý poslanec za Labour a televizní moderátor Robert Kilroy-
-Silk, že „jestliže ajatolláhové v Británii nedokážou přijmout britské hodnoty a zákony, pak 
nevidím jediný důvod, proč by Britové měli cítit jakoukoli potřebu – neřkuli povinnost – při-
jímat jejich hodnoty.“25

Narážel na muslimské protesty kvůli románu Salmana Rushdieho Satanské verše. Kniha vyšla 
v roce 1988 a hned v říjnu téhož roku byla zakázána v Indii. Žádná ze západních vlád nená-
sledovala indického příkladu, nicméně mnoho muslimů veřejně demonstrovalo za to, aby tak 
učinily.

V Británii se první protest odehrál v Boltonu 2. prosince 1988. Sešlo se tady 7 tisíc lidí a veřej-
ně pálili výtisky Rushdieho knihy. Tehdy si média akce příliš nevšímala, tak tomu ale bylo na-
posled. 14. ledna 1989 se konala rozsáhlá demonstrace v Bradfordu, kdy se na závěr veřejně 
pálily knihy. Na titulní straně Daily Telegraphu se vyjímala fotografie více než tisíce muslimů, 
kteří radostně podporují veřejné pálení.26 Dvě pobočky knihkupectví WH Smith kvůli obavám 
z útoků raději stáhly Rushdieho román z prodeje. 

Ještě více se nálady vyostřily 14. února, kdy ajatolláh Chomejní vyhlásil nad autorem Satan-
ských veršů fatwu (rozsudek smrti). Následovala mediální smršť. V Daily Mirror se o Chomej-
ním psalo jako o „šíleném mulláhovi“27, zatímco z první strany Daily Telegraphu zaznívalo, že 
„tisíc fanatiků je připravených vyplnit jeho rozkaz.“28

Protesty byly přirovnávány k nacistickému pálení knih, k honu na čarodějnice a inkvizici: 
„Hrozí nám první upálení kacíře po více než dvou staletích.“29 Bývalá redaktorka toryov-
ského Sunday Telegraphu vyjadřovala své obavy z narůstající muslimské populace v Evropě:  
„Islámský fundamentalismus rychle nabývá na síle a stává se větší hrozbou násilí a netole-
rance, než jsou fašistická Národní fronta, a současně hrozbou mnohem náročnější, protože ji 
lze jen těžko monitorovat, neřkuli potlačit.“30

Liberální inteligence si nevedla o mnoho lépe. Bill Buford z literárního časopisu Granta 
prohlásil: „Ústupek WH Smith‘s, kdy se poddaly nátlakovým skupinám a zastavili distribu-
ci jinde zakázané knihy, připomíná cenzuru a ze strany obchodníka je to bezpáteřní jedná-
ní.“31 Spisovatelka a feministka Fay Weldon odsoudila celou muslimskou komunitu: „Zdá 
se mi nanejvýš podivné, že nějaká menšinová skupina může takto terorizovat celé literární  

25  Citováno v Times, 17. února 1989.

26  Daily Telegraph, 16. ledna 1989.

27  Daily Mirror, 15. února 1989.

28  Daily Telegraph, 15. února 1989.

29  Independent, 16. března 1989. 

30  Peregrine Worsthorne, „The Blooding of the Literati“, Sunday Telegreaph, 19. února 1989.

31  Daily Telegraph, 16. ledna 1989.
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společenství.“32 Dodala, že Bible je „inspirativní“ a obsahuje myšlenky, „na kterých lze posta-
vit slušnou společnost.“ Zato Korán podle ní „neinspiruje k ničemu. Není to báseň, na které 
by se dala postavit bezpečná a rozumná společnost. Nepřipouští změnu, interpretaci, sebe-
vzdělávání, dokonce ani umění, aby náhodou nešláplo na alláhovo kuří oko.“33

Téma to bylo natolik lákavé, že si je vláda pod vedením Thatcherové těžko mohla nechat ujít. 
1. února tak ministr vnitra Douglas Hurd vyloučil jakékoli změny v zákoně o rouhání a tlačil 
na britské muslimy, aby se „stali součástí hlavního proudu“. Podobně blahosklonně se vyjad-
řoval také jeho nástupce John Patten, který v červnu 1989 napsal nadřazený dopis celé řadě 
muslimských organizací v Británii, ve kterém je vyzýval, ať se naučí lépe anglicky a vzdělávají 
se v demokratických principech a také v tom, co znamená být britský muslim.34

ani nacisté si nenechali ujít příležitost a využili aféru k napadání muslimů. 24. června 1989 
chránilo 1 700 policistů pochod Britské národní strany (BNP) v Dewsbury, na němž neona-
cisté hajlovali a současně křičeli „Rushdie, Rushdie“. Na základě podobných událostí došli 
někteří muslimové k závěru, že policie, fašisté a Rushdie jsou z jednoho těsta. 

Samotný Rushdie přitom trpěl tím, že celá aféra posílila západní stereotypy o „zaostalých, 
krutých, zpátečnických muslimech, kteří pálí knihy a vyhrožují rouhačům.“35 Rahul Patel 
a Gareth Jenkins s ním vedli rozhovor pro Socialist Worker den po vyhlášení fatwy. I tehdy, 
ačkoli se ocitl v ohrožení života, viděl, že se šíří nebezpečná nálada hledání nepřátel a hano-
bení: „Vůbec nemám radost z toho, že se za mě staví Sun, který píše o asiatech jako o krysách. 
Nestojím na straně Sunu. To jsem spíš sám jedna z krys.“36

Právě proto byly muslimské protesty tak nešťastné. Satanské verše nebyly útokem na islám, 
je to román o policejním rasismu, o zkušenosti přistěhovalců a životě britských asiatů. Místo 
aby se samozvaní vůdci britských muslimů účastnili této důležité debaty, volali jen po rozší-
ření zákonů o rouhačství na islám – mimo jiné nejspíš proto, že Rushdieho knihu ani nečetli.
Část levice se jala Rushdieho bránit tak, že útočila na muslimy jako netolerantní násilníky, 
nicméně Socialist Worker ho současně bránil proti cenzuře a ruku v ruce s antirasisty bojoval 
proti vlně nenávisti, která se zvedla proti muslimům. V jednom z úvodníků se psalo: „Rushdie 
není rasista ani není na straně těch, kdo hájí zakotvený rasismus v britské společnosti. Na-
opak, je jedním z jejich nejostřejších kritiků.“37

Rushdieho aféra představovala další významný krok k vykreslení islámu jako niterného pro-
blému západu. Islámský fundamentalismus se přestal spojovat jen se Blízkým východem, 
muslimové náhle byli „vnitropolitický problém“. Pálení knih platilo za důkaz muslimského 
fanatismu srovnatelného s fašistickými režimy v třicátých letech dvacátého století. Tehdy 

32  Daily Telegraph, 16. ledna 1989.

33  Fay Wheldon, Sacred Cows (Chatto, 1989), s. 6.

34  Dopis od Johna Patterna Iqbalu Sacranie datovaný 4. července 1989.

35  Gerald Mazorati, „Salman Rushdie: Fiction’s Embattled Infidel“, New York Times Magazine, 29. ledna 1989.

36  Socialist Worker, 18. února 1989.

37  Socialist Worker, 1. července 1989. 
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navíc začala liberální inteligence pojímat islám jako monolitické, nesvobodné a iracionální 
náboženství, jako protiklad křesťanství, které prošlo reformací a osvícenstvím.

Spor o vzdělávání a multikulturalismus spolu s Rushdieho aférou vyztužil chápání „brit-
skosti“. Debata se následně posunula k „nebritským“ kulturním praktikám a kultura se stala 
eufemismem pro rasu. V kombinaci s končící studenou válkou a nástupem nového světového 
řádu se jedná o vskutku třaskavou směs. 

Nový světový řád

V roce 1993 publikoval profesor na Harvardově univerzitě a někdejší poradce americké vlády 
Samuel Huntington vlivný esej jménem „Střet civilizací?“ Později jej rozpracoval ve standard-
ní knihu, v níž tvrdil, že svět vstupuje do nové dějinné fáze, kde se povede spor především 
mezi „křesťanským západem“ a „islámským východem“.38 Islám podle Huntingtona předsta-
voval „odlišnou civilizaci, v níž jsou lidé přesvědčeni o nadřazenosti své kultury a současně 
jsou posedlí nedostatkem vlastní moci.“ Pro jistotu ještě dodal, že muslimové mají „značný 
sklon sahat k násilí.“39

O dva roky později varoval generální tajemník OSN Willy Claes, že „muslimský fundamentali-
smus je přinejmenším stejně nebezpečný jako komunismus. Prosím, nepodceňujme toto rizi-
ko… zahrnuje totiž terorismus, náboženský fanatismus a dokáže zneužívat myšlenek sociální 
a ekonomické spravedlnosti…“40

Tento projev byl předzvěstí rekonfigurace světa po konci studené války, která začala s pádem 
Berlínské zdi v listopadu 1989 a následným rozpadem Sovětského svazu v roce 1991. Západní 
mocnosti se radovaly při pohledu na končící východní blok a při tom, jak si navzájem blaho-
přály, zakládaly nový světový řád, jehož základem měl být – alespoň navenek – mír a blaho-
byt. Jak ale vidíme z Claesových slov, už tehdy rostl nový strašák: nové ohrožení představoval 
muslimský terorismus a vzestup islámu nahradil sovětskou tyranii. 

Claes v tomtéž projevu definoval NaTO jako více než vojenskou alianci, ale jako společenství, 
které „hájí základní principy civilizace, které pojí Severní ameriku se západní Evropou.“ Tento 
přístup pomohl normalizovat rasismus vůči muslimům a imperiální útoky na muslimské země 
pod vlajkou střetu civilizací.

38  Samuel P. Huntington, „The Clash of Civilizations?“, Foreign Affairs, 72 (3), léto 1993.

39  Huntington, viz výše.

40  Citováno v Guardianu, 3. února 1995.
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První válka v Zálivu

2. srpna 1990 napadl Irák pod vedením Saddáma Husajna sousední Kuvajt kvůli sporu o ropné 
rafinerie a území. O týden dříve ho americká velvyslankyně v Bagdádu april Glaspie ujistila, 
že „do arabských sporů se nijak nevměšujeme.“ Irácký diktátor to chápal jako svolení a jako 
zaslouženou odměnu za pomoc při zatlačování íránské revoluce v osmdesátých letech. Irác-
ká vojska tehdy vstoupila do íránu v září 1980. O dva roky později provedli íránci úspěšný 
protiútok. Tehdy američané podpořili Husajna. Ronald Reagan dal Irák vymazat ze seznamu 
„zemí podporujících terorismus“, ujistil jej, že „USa si nemůžou dovolit, aby Irák prohrál vál-
ku s íránem“ a že „uděláme vše, co bude nutné“, aby se tak nestalo.

a svá slova dodržel. Základnou pro financování Iráku se stali spojenci USa v Zálivu, ale samot-
né USa byly namočeny v tzv. „Irákgate“, skandálu, kdy se přišlo na to, že více než 5 miliard 
dolarů z peněz daňových poplatníků šlo od vlády prezidenta George Bushe staršho k Saddá-
movým silám. Pod dohledem téhož prezidenta si Bagdád vyvíjel také svůj arzenál chemických 
a biologických zbraní. 

Následovala příšerná, osm let trvající válka, ve které se bojovalo v zákopech a používaly se 
chemické zbraně proti íránským vojákům. Počet mrtvých se odhadoval na 1 milion, ale Irák 
z války vyšel posílený a schopný zaútočit v srpnu 1990 na Kuvajt. V tom se Saddám nicméně 
přepočítal. Dva dny po slovech o neutralitě američtí představitelé otočili a ze Saddáma se stal 
diktátor, kterého je třeba svrhnout. V Zálivu se začaly shromažďovat americké síly, nejprve 
se 150 000 vojáků přesunulo do Saúdské arábie. Následně přišly posily z Británie, austrálie 
a okolních států, a vojáků bylo okolo 400 000.

Válka v Zálivu byla rámována jako střet demokratických sil a iracionální, fanatické ideologie. 
Bush i Thatcherová mluvili o „demokracii“ a „právním státě“, za které je třeba se postavit. 
Irák podle nich představoval uzurpující mocnost, kterou je třeba zahnat a Kuvajtu navrátit 
suverenitu. 

Kuvajt ve skutečnosti nebyl ani demokratický, ani se nejednalo o malý, nevinný stát. Byl a do-
sud je tvrdou diktaturou, kterou drží ve svém stisku rod Sabahů. Volební právo mělo v králov-
ství o 2 milionech lidí jen 60 000 občanů. Klan Sabahů držel pohádkové jmění, na světových 
burzách dosahovalo výše 60 miliard liber; u dvora sloužili otroci – posluhovačky a sluhové 
byli za každý prohřešek na měsíce zavíráni a biti elektrickými obušky. Tak vypadala společ-
nost, na jejíž obranu vyrazili Bush a Thatcherová. 

V dobře promyšlené snaze zvýšit popularitu americké invaze se začaly používat analogie s II. 
světovou válkou: západní síly byly novými „spojenci“, Saddám platil za Hitlera a ubohý Ku-
vajt sehrál roli Belgie. Již před válkou se ukazovalo, jak mohou souznít imperiální zájmy USa 
s kulturním rasismem postaveným na démonizaci islámu jako víry s nutně antidemokratic-
kými sklony. Jestliže Saddám byl nový führer, pak islám měl představovat pseudofašistickou 
ideologii postavenou na hodnotách neslučitelných se západní úctou ke svobodě a toleranci. 
V bulvárním tisku se míhaly zprávy o zvěrstvech iráckých vojáků. Snad nejznámější příklad je 
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příběh zdravotní sestry z nemocnice v Kuwait City. Předstoupila před americký Kongres, kde 
líčila, jak iráčtí vojáci vytrhávají novorozeňata z inkubátorů, hází je na zem a tam je nechávají 
umírat. Tento příběh posloužil jako poslední potřebné ospravedlnění útoku na Bagdád v du-
chu humanitární intervence. Obvinění přijala dokonce i amnesty International. Nejenže se 
ukázalo, že jsou smyšlená, z údajné zdravotní sestry se nakonec vyklubala členka kuvajtské 
královské rodiny, která tou dobou ani nežila v emirátu. 

Uprostřed noci 17. ledna 1991 začalo letecké bombardování Iráku pod vedením vojenských 
sil USa. Začala Operace pouštní bouře. Jednalo se o technologicky nejvyspělejší způsob boje, 
jaký lidstvo dosud zažilo. Válka trvala jen okolo pěti týdnů a poprvé se v ní objevil fenomén 
„přidružených“ žurnalistů, kteří přinášeli zprávy z „první linie“. Zpravodajové pro televize 
i tisk tak způsobně předávali brífinky americké armády jako faktická tvrzení. 

Tato válka přinesla světu „chytré“ bomby a „chirurgicky přesné zásahy“, čímž vznikla před-
stava „čisté“ války, v níž umírají jen padouši. Západní síly se představovaly jako vlastenci 
a profesionálové, zatímco iráčtí vojáci jako sadisti a násilníci. Stále více se začal používat 
pojem „vedlejší ztráty“ a ukryly se pod něj rozsáhlé ztráty na životech civilistů vinou americ-
kých bomb, zatímco naopak jazyk arabských muslimů se normalizoval tak, aby jejich utrpení 
ztratilo lidský rozměr. 

Ony „vedlejší ztráty“ ve skutečnosti čítaly stovky tisíc zavražděných iráckých civilistů. ame-
ričtí vojáci z čiré bezohlednosti bombardovali prchající irácké vojáky na dálnici Basra Road. 
Tento nechutný a zbabělý čin oslavovaly reportáže CNN, které masakr radostně popisovaly 
jako „střelnici“. Na silnici bylo tehdy roztrháno a spáleno více než 200 000 lidí. aby barbar-
ství západních armád nebylo málo, američtí vojáci následně našli rozsáhlý podzemní zákop, 
kde se skrývaly tisíce iráckých vojáků, kteří se nastupujícím silám vzdávali. Zachránci demo-
kracie a obránci svobody jejich žádosti nevyslyšeli, místo toho najeli na místo s buldozery 
a spoustu jich pohřbili zaživa. 

Tehdejší lídr Labour Party Neil Kinnock usnadnil toryům práci a tak jako oni se nadšeně po-
stavil za američany vedenou válku. Někdejší aktivista CND a údajný „hipík“ Kinnock přijal za 
samozřejmý fakt, že je nutné přijmout jakákoli opatření, aby Iráčané opustili Kuvajt.

Liberální akademici zatím dodali válce intelektuální lesk. Kanadský komentátor Michael Ig-
natieff psal, že americký ministr zahraničí by měl Saddámovi „názorně ukázat, jak lze nej-
rychleji změnit Bagdád v parkoviště. Saddám má armádní smýšlení: západ musí mluvit jeho 
jazykem.“41 Fred Halliday prohlásil, že „vojenská akce proti Iráku byla legitimní, tak jako byla 
ve třicátých a čtyřicátých letech legitimní válka proti fašismu.“42 Stal se klíčovým intelektu-
álem, který se postavil za válku, a pro případ, že by panovaly nějaké pochyby, trval na tom, 
že „pokud si máme vybrat mezi imperialismem a fašismem, já volím raději imperialismus.“43

41  Observer, 12. září 1990.

42  Fred Halliday, „The Left and the War“, New Statesman and Society, 8. března 1991, s. 14–16.

43  Halliday, „The Left and the War“, viz výše. 
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Obraz islámu jako iracionálního, antimoderního a utiskujícího způsobu myšlení se stal zá-
sadní součástí směsi amerických imperiálních zájmů a kulturního rasismu. Takové posto-
je rezonovaly také u některých na levici. aktivista za práva LGBT lidí Peter Tatchell mluvil 
o vzestupu islámu jako o „novém středověku“, kdy se oživovalo „náboženské tmářství a ne-
tolerance.“44 Bylo to zvláště nešťastné ve chvíli, kdy toryové a média šponovala rasismus 
a pořádala téměř hony na každého, kdo vypadal arabsky nebo muslimsky. V lednu roku 1991 
bylo při nočních zátazích zadrženo více než 170 arabů a 80 z nich bylo deportováno, protože 
„představovali hrozbu pro národní bezpečnost.“ Řada z nich byli studenti a odpůrci Saddá-
mova režimu.
 
Podle socialistů se jednalo o válku o ropu a srdnatě bojovali, aby nebyli do konfliktu zataženi. 
1. září 1990 organizovala SWP demonstraci v Londýně proti intervenci do Iráku a po celou 
dobu ofenzívy bojovala s ostatními pod heslem „Žádnou krev za ropu“ a „USa i Británie pryč 
z Iráku“. Účastnilo se jen několik tisíc lidí, ale akce byla klíčová pro zpochybnění rozsáhlého 
konsenzu na tom, že válka je spravedlivá a nezbytná. Napadali jsme ale také laciná srovná-
vání islámu s fašismem. Nebylo to jednoduché. Někteří na levici prosazovali slogany „USa 
a Británie pryč z Iráku“ a „Irák pryč z Kuvajtu“. Jiní volali po sankcích jako „humanitární“ 
alternativě k válce, další trpěli iluzemi o Spojených národech. Dokonce mnohaletý bojovník 
za levici v parlamentu Tony Benn věřil, že s koncem studené války se mohly Spojené národy 
stát držitelem nějaké podoby sdílené světové vlády. 

Kdybychom dali rovnítko mezi americkou agresi a iráckou invazi, část levice by se k tématu 
války nevyjádřila. Kvůli teoretickým zmatkům někteří začali podléhat lži o islámských společ-
nostech, které jsou niterně agresivní a tyranské. 

Oslabila tak pozice těch socialistů, kteří rozhodně nechtěli nadržovat Saddámovi. Byl to bru-
tální diktátor, který mučil a vraždil tisíce svých odpůrců a v roce 1988 použil chemické zbraně 
na kurdské město Halabdža, kde zahynuly tisíce lidí. Jenže tyto skutky mohl páchat, protože 
se více než deset let těšil podpoře USa, Británie a dalších vlád, protože bojoval s íránem. 
Vlády těchto zemí mhouřily oči nad porušováním lidských práv během celé jeho vlády, naopak 
mu dovážely zbraně a plyny, s nimiž se jich dopouštěl. Tytéž vlády, které jej v roce 1988 ne-
chtěly ani kritizovat, jej v roce 1990 prohlásili za nového Hitlera. 

Tehdejší cynismus našich vládců hezky ukazuje vyjádření bývalého zástupce ministra obrany. 
Ten přiznal, že „kdyby v Kuvajtu pěstovali mrkev, ani bychom nehnuli brvou.“ Právě to byl 
skutečný motiv – bylo nutné ochránit zásoby ropy, a pokud to znamenalo vést brutální válku 
a vrátit na trůn absolutního monarchu, tak nešť. 

Miliony lidí ve světě tuto hru nakonec prohlédly a přidaly se k protiválečnému hnutí. 12. led-
na v Londýně šlo ulicemi 100 000 odpůrců války. 

Nový světový řád byl zlomový, znamenal politický a kulturní úkrok, který se měl stát určujícím 
pro poslední desetiletí dvacátého století a do značné míry i pro začátek století následujícího. 

44  Citováno v Tribune, 22. listopadu 1996, s. 7.
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V politické rovině byla válka v Zálivu jednoznačným vítězstvím západních mocností a přede-
vším Spojených států, které mohly s klidem prohlásit, že „syndrom války ve Vietnamu“ je mi-
nulostí a tatam byla nechuť pouštět se do zahraničních vojenských akcí. 

Po pádu Sovětského svazu se americká vládnoucí třída rozhodla využít příležitosti a ukázat, 
že USa jsou jediná supervelmoc, která má kapacitu vést válku za své zájmy v blízkovýchodních 
zemích bohatých na ropu. Tak jako konflikty po 11. září, také obhajoba války stála na souboru 
lží. Mluvilo se o humanitární intervenci, aby se zakryla čistě imperialistická agrese. 

Jestliže Saddám byl nový Hitler, pak islám byl hitlerovská ideologie a smíšení islámu a faši-
smu mezi lidmi inspirovalo novou vlnu rasistické hysterie. Staré stereotypy o fanatických, 
netolerantních muslimech dostaly výztuhu v podobě obrazů islamistických teroristů, kteří si 
nedají pokoj, dokud nezničí západní civilizaci. 

Saddám po vyhnání z Kuvajtu setrval u vlády, především se ale zavedl vzorec pro západní 
intervence proti takzvaným agresím. Přese všechny řeči o míru a prosperitě svět na konci dva-
cátého století upadl do válek a nejistot, a démonizace islámu dala základ pro celosvětovou 
vlnu nenávisti, která se přelila také do následujícího století. 
 

11 . září a válka proti terorismu

Jak jsem uvedla již na počátku tohoto textu, 11. září 2001 byla určující událost nového tisíci-
letí. V reakci na teroristický útok se islámofobie, která dlouhodobě vzkvétala už v posledních 
desetiletích dvacátého století, rozjela naplno. 

Útoku se dopustili arabové: 15 z nich pocházelo ze Saúdské arábie, dva ze Spojených arab-
ských emirátů; byl mezi nimi ještě jeden Egypťan a jeden Libanonec. Nebyli to ale negramot-
ní, středověcí náboženští fanatici, kteří toužili po návratu do arábie sedmého století. Byli 
vzdělaní, měli dobrá zaměstnání a ryze „moderní“ životní styl. 

Tyto mladé muže poháněl hněv a rozhořčení z americké imperialistické politiky. Únosci kon-
krétně žádali stažení amerických vojáků ze Saúdské arábie, kteří sídlí v blízkosti svatých měst 
Mekky a Mediny, byli rozlícení kvůli sankcím proti Iráku po první válce v Zálivu, které přinesly 
smrt milionům Iráčanů – většinou dětí – a hnala je nenávist vůči americké zahraniční politice, 
konkrétně dlouhodobé podpoře Izraele. Pocit křivdy vůči Palestincům se arabským světem 
šířil po šest desetiletí a peníze, které posílá USa Izraeli, jsou vnímány jako další způsob, jak 
se USa do regionu vměšují. 

Nenávist pachatelů teroristických útoků směřovala rovněž proti islámským diktaturám, které 
USa srdnatě podporovaly. Byli vychováni k poslušnosti vůči pravidlům své víry, ale opakovaně 
byli svědky toho, jak vládci v Saudské arábii a zemí Zálivu tato pravidla porušují. Vytvořili si 
proto vazbu mezi pokryteckými muslimy a alkoholem, sexem a uvolněným životním stylem. 
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Oficiálními nepřáteli ve „válce proti terorismu“ byli sice Bin Ládin a síť al-Kajdá, útoky z 11. 
září nicméně dodaly západním mocnostem záminku pro sledování výrazně širší agendy. ame-
rická vládnoucí třída se dosud nesrovnala se ztrátou íránu a v nastalé situaci viděla příleži-
tost, jak znovu překreslit mapu Blízkého východu tak, aby lépe sloužila jejich zájmům. 

Část této vládnoucí třídy – v čele s kohortou nekonzervativních myslitelů – počítala s tím, že 
USa by mohly zastavit svůj relativní ekonomický propad, když využijí svou ohromnou vojenskou 
převahu a zajistí, aby zásadní zdroje, jako je ropa, nepadly do rukou konkurentů, například Číně. 

Neokonzervativní strategii se začalo říkal „Projekt nového amerického století“ a se vstupem 
jejího frontmana George W. Bushe do Bílého domu v roce 2000 se neokonzervativci jen třásli na 
její realizaci. Po 11. září, které tak otřáslo americkou mocí a hrdostí, měli čím obhájit své návrhy 
a svůj imperialistický sen o „vojenské dominanci ve všech ohledech“ proměnit ve skutečnost. 

Ve chvíli, kdy se Bushova administrativa rozhodla nikoli stíhat al-Kájdu právními prostředky 
a snažit se je dostat před soud, ale rozpoutat válku proti muslimským zemím, rasistická re-
akce na domácí půdě dostala oficiální státní posvěcení. Podobně v Británii jsme byli svědky 
nárůstu odporu a nesnášenlivosti vůči muslimům. Docházelo k útokům na mešity, muslimské 
ženy byly napadány, strhávali jim šátky a závoje, na muslimy se plivalo a ostatní jim nadávali 
do fanatiků a teroristů.

Vláda blairovské Labour party nadšeně podpořila „válku proti teroru“ a své jednání podklá-
dala lží nejen proto, aby se pokusila ospravedlnit svou politiku – především při hledání my-
tických „zbraní hromadného ničení“ – ale také aby umlčela kritiku stále méně populárních 
válek, která zaznívala na domácí půdě, a to především od muslimů. 

Jak hluboko je New Labour ochotná klesnout, se ukázalo v listopadu 2001, kdy v Observeru vy-
šel článek pod jménem řadového poslance Chalída Mahmúda. Text s titulkem „Pět mýtů, které 
musí muslimové vyvrátit“45 měl být autentickým „muslimským“ vyjádřením ve prospěch války. 
O několik dní později se ukázalo, že článek nepsal Mahmúd, ale zmocněnec pro vnitřní otázky 
při oddělení zahraničních věcí a Commonwealthu Denis MacShane. Později se navíc ukáza-
lo, že Mahmúd souhlasil s tím, aby u článku bylo uvedeno jeho jméno, poté, co totéž odmítl 
člen Labour lord ahmed. Inayat Bunglawala, který tehdy pracoval v Britské muslimské radě, 
Mahmúda oprávněně sepsul: „Poté MacShane zjistil, že Mahmúd, obecně považovaný za ne 
právě nejvýraznějšího a nejbystřejšího z poslanců, je velmi ochotný stát se nástrojem v jeho 
plánu.“46 V listopadu 2003 tentýž Denis MacShane prohlásil, že muslimové si musí vybrat mezi 
„britskou cestou“ a „cestou terorismu“. Bylo zcela jasné, co tím myslel: jestliže podporujete 
protiválečné hnutí, jste zrádci. 

Šikanu ze strany politiků provázela jedovatá protimuslimská hysterie v bulvárním tisku a te-
levizním zpravodajství hlavního proudu. Náhle každý se šátkem nebo turbanem nebo kdo 
zkrátka vypadal jako muslim, byl lovná zvěř. 

45  Observer, 11. listopadu 2001.

46  Guardian, 26. listopadu 2008.
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Řada do té doby nalevo situovaných liberálů jako Hitchens nebo Nick Cohen spěchala podpo-
řit „válku proti terorismu“. Jiní, kteří setrvali nalevo a stavěli se do předních řad antikapita-
listického hnutí, se zhlédli v globalizaci a úpadku národních států. Svou mnohdy propracova-
nou kritiku korporátní moci nespojili s analýzou moci státní. 

Vinou této teoretické nejasnosti ohledně imperialismu se levice vůči válce ocitala v politic-
ké defenzívě. Když se na konferenci v London School of Economics organizované aTTaCem 
v únoru 2002 ptali Susan Georgie na „válku proti terorismu“, odpověděla: „Myslím, že po 
tom útoku a tak silném traumatu neměl Bush jinou možnost než invazi. Rozhodoval se podle 
všeho zejména v kontextu útoků na Světové obchodní centrum a na Washington. Jen velmi 
těžko mohl jednat jinak.“47

Řada lidí na levici se zamotala do vlastní teoretické pavučiny vytvořené okolo islámu, přijali 
tedy pozici, že „islámský fundamentalismus“ je stejně reakční jako americký imperialismus, 
a přijala heslo „Ne válce, ne terorismu“. Ve Francii se tak levice oslabila a protivládní hnutí 
se příliš nerozrostlo; aktivisté neměli jasný postoj k náboženství, neznali islámská politická 
hnutí a nevěděli, jak přesně se stavět k imperialismu, takže v nastalém zmatku nedokázali 
efektivně čelit islámofobním trendům. 

V Británii by situace byla podobná nebo by dokonce vedla k rozštěpení ve dvě hnutí – mus-
limové by demonstrovali v jeden den a ostatní protivládní aktivisté zase v jiný. Naštěstí se 
do věci vložil dostatek socialistů s jasným marxistickým porozuměním jak Bushova tíhnutí 
k válce, tak imperialistické touhy po dominanci USa a kontroly nad ropou, a současně také 
rozporům vlastním náboženské víře. Stát v danou chvíli po boku muslimů proti rasismu bylo 
zcela nezbytné. Díky tomu vzniklo masové, jednotné a mocné protiválečné hnutí. 

Na titulní straně Socialist Workeru po 11. září stálo: „Hrůza ve Spojených státech: hořké plo-
dy americké politiky.“48 Článek připomínal, jak silná panuje ve světě nenávist vůči americké-
mu imperialismu, a zdůraznil širší, barbarské dějiny západního státního terorismu. 

Onoho týdne sehrála SWP a další socialisté zásadní roli při utváření koalice Stop the War (Za-
stavte válku) a v debatě o tom, jestli se má organizace zakládat na pouhých třech kritických 
sloganech: „Zastavte válku“, „Proti rasistické reakci“ a „Za občanské svobody“. Hnutí dál 
nabylo na síle po debatách při Evropském sociálním fóru ve Florencii v roce 2002, které se 
točilo okolo těchto hesel. Vrcholem pak byl mezinárodní den odporu proti napadení Iráku 15. 
února 2003, který byl vyhlášen ve Florencii. Po celém světě se odhaduje, že se pod sloganem 
„Zastavte válku“ sešlo okolo třiceti milionů lidí. V Británii, kde se konaly masové protiválečné 
demonstrace už před útokem na afghánistán, vyšlo do ulic okolo 2 milionů lidí. Dodnes se 
jedná o největší politický protest v britských dějinách. Snad nejlepší vyznamenání přišlo od 
lidí, kteří sledovali londýnskou demonstraci na stanici al-Jazeera v ulicích Káhiry a ohrome-
ně se ptali: „To jsou snad všechno muslimové?“

47  monde-diplo-friends.org.uk/t_apro2art3.htm

48  Socialist Worker, 15. září 2001.
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Bombové útoky 7 . 7 . 

Nejpozitivnější stránka protivládního hnutí v Británii byla, že sjednocovalo různé lidi pod 
praporem bezpodmínečného odporu vůči válce. Hnutí správně poukazovalo na to, že západní 
mocnosti jsou jeho hlavní nepřítel, a rezolutně odmítalo falešně házet vinu na muslimy nebo 
islám. Nejtvrdší test této jednoty přišel s bombovými útoky v roce 2005. 

Ráno 7. července 2005 explodovaly ve veřejné dopravě čtyři nálože a zabily 56 lidí včetně 
čtyř útočníků. Téměř 800 lidí bylo zraněno, řada vážně. Už hodinu po útoku se vědělo, že 
pachatelé jsou britští muslimové ze Západního Yorkshiru. „Válka proti terorismu“ přišla do 
Británie a „muslimský extremismus“ se ukázal jako domácí problém. Odsudky údajných islám-
ských extremistů na sebe nedaly dlouho čekat a Blair se postavil do jejich čela, když hlásal, že 
„se jedná o náboženskou ideologii… Ti, kdo zabíjí jejím jménem, opravdu věří, že vykonávají 
boží vůli a půjdou do ráje.“49

Blair sice poznamenal, že se to netýká všech muslimů, trval nicméně na tom, že se jedná 
o „skvrnu na tváří světové islámské víry“, a pomohl tím utvrdit obraz všech muslimů jako po-
tenciálních teroristů. Muslimští teroristé byli nejen domácího původu, ale islámská doktrína 
specificky podporovala to, když se někdo dopouštěl zvěrstev na našich bližních, a jako taková 
se měla vymýtit. 

Rasistům se takový obraz velice hodil. BNP použila fotografii londýnského autobusu, který te-
roristé vyhodili do povětří, a přidala slogan: „Možná je na čase začít naslouchat BNP.“ Ministr 
vnitra Charles Clarke sice BNP kritizoval za cynické zneužití nedávné tragédie, ministři za New 
Labour nicméně sami využili útoky pro útok na všechny, kdo se stavěli proti válce a dovolili si 
poznamenat, že Londýn se stal cílem útoků vinou Blairovy nadšené podpory Bushově válce.

Londýnští útočníci po sobě zanechali videonahrávku, v níž vysvětlují, že svým činem pro-
testovali proti britské podpoře válkám v afghánistánu a v Iráku, ale politici ani média 
si toho nevšímali. Místo toho New Labour zaváděla celou řadu politik včetně možností 
přísnější kontroly, zákazů vycházení a profilování na základě rasy, které těžce dopadaly 
na muslimy a napomáhaly vzniku morální paniky z islamistických teroristů. Tato situace 
se jednoznačně podepsala na lidech, kteří „vypadali“ jako muslimové. Ústav pro studium 
vztahů mezi rasami sledoval zprávy o rasově motivovaném násilí po bombových útocích 
a co zjistil, bylo děsivé. Podle Liverpool Daily Post (30. srpna 2005) se počet rasově a ná-
božensky motivovaných kriminálních činů v oblasti Merseyside zčtyřnásobil. Místní dohled 
nad rasově motivovanou kriminalitou evidoval v šesti týdnech po londýnských útocích 200 
telefonátů; před nimi to za stejné období bylo 48. Policejní statistiky vypovídají o meziroč-
ním nárůstu počtu incidentů o 87 procent. V Kentském zpravodaji (11. srpna 2005) se psa-
lo o případu devatenáctiletého muslima, kterého zkopali a zbili čtyři bílí muži, kteří se ho 
předtím zeptali, jestli je muslim. asijské zprávy (26. srpna 2005) uvedly případ muslimské 
rodiny z Hydeu v Manchesteru, kterou bílá rodina v parku napadla jako „teroristy“. Strážci 
parku trvali na tom, že prohledají jejich auto, jestli v něm nejsou „bomby“. V Bristolském 

49  Projev Tonyho Blaira na konferenci Labour Party, 16. července 2005.
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večerníku (Bristol Evening Post, 11. srpna 2005) se psalo o Sachinu Singhalovi, kterému ra-
sisté polili auto kyselinou. Edinburg Evening News a BBC News informovaly o dvacetiletém 
sikhovi, kterého obtěžovali dva bílí muži v centru města. Opakovaně do něj měli zezadu 
strkat. Nakonec ho povalili na zem a servali z něj turban a sako.50

Na těchto útocích vidíme, že výrazně přibylo násilí vůči muslimům, ale současně také asia-
tům. Svádí nás to k závěru, že rasisté neumí rozlišovat mezi muslimy, sikhy a hinduisty a že 
se o to ani nesnaží. Jasně to ukazuje, jak vyhroceně rasistická atmosféra dopadá na všechny 
menšiny. Nejtragičtější obětí tohoto hysterického klimatu byl ostatně mladý muž, který nebyl 
ani muslim, ani nepocházel z asie. 

Smrt Jeana Charlese de Menezese

Útoky ze 7. července byly zvláště ponižující pro metropolitní policii. Den před tím se po městě 
slavilo, že Londýn dostal od Mezinárodní olympijské komise přidělené pořádání letních olym-
pijských her v roce 2012. Ještě sedmého ráno prohlásil komisař metropolitní policie Sir Ian 
Blair v pořadu Today na Radiu 4, že londýnská policie je na tak rozsáhlou událost dostatečně 
připravená. Sebevědomě poznamenal, že „naší policii všichni v policejním světě závidí, jak se 
umí vypořádat s hrozbou terorismu.“ V těch samých chvílích se útočníci připravovali na svou 
vražednou a sebevražednou misi. 

Přesně o dva týdny později, 21. července, se v metru našla další čtyři výbušná zařízení a lon-
dýnští občané tak prožívali další trauma. Tentokrát bomby nevybuchly a pachatele zachytil 
kamerový systém, jak prchají z nástupišť. Policie jednala bez odkladů, obklíčila dům v Tulse 
Hill na jihu Londýna poté, co našla průkaz totožnosti jistého Husejna Osmana v jednom z na-
lezených ruksaků. Dalšího podezřelého sledovala na Stockwell station, kde ho před zraky 
celého vagonu, do kterého nastupoval, zastřelila. Učinila tak na základě mylných informací; 
jak se později ukázalo, zabitým byl ve skutečnosti sedmadvacetiletý elektrikář Jean Charles 
de Menezes. 

V následujících hodinách a dnech se policie pokusila minimalizovat dopady svého činu, a to 
způsobem, který opakovala i v dalších podobných případech – po zabití kamelota Iana Tom-
linsona a po smrti Marka Duggana. De Menezes měl na sobě údajně nezodpovědně plandavé 
oblečení a na začátku své osudové cesty údajně zuřivě ťukal do mobilu. Další podezření vy-
volal, když vystoupil z autobusu na Brixton station, aby do něj opět nastoupil a pokračoval 
na Stockwell. Nejsilnější obvinění znělo, že přeskočil turniket na Stockwellské stanici, což 
mělo jasně poukazovat na vzdorovitost a nekalé úmysly. Následně měl „agresivně“ reagovat 
na policisty, kteří na něj křičeli „ozbrojená policie!“. Sou reakcí údajně vedl strážce zákona 
ke střelbě. 

Skutečnost se od této verze značně lišila. Na mobilu spěšně psal zprávu pro zaměstnava-
tele, že bude pozdě v práci. Do autobusu znovu nastoupil, protože po vystoupení zjistil, 

50  www.irr.org.uk/news/round-up-of-racial-vionelce/
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že Brixtonská stanice je uzavřena. Tvrzení, že přeskočil turniket, bylo vysloveně lživé. Ve 
skutečnosti se dokonce zastavil pro výtisk novin zdarma a pak použil tramvajenku a prošel 
turnikety. a nakonec cestující, kteří byli svědky jeho zabití, pod přísahou uvedli, že před 
vypálením sedmi ran do De Menezesovy hlavy nezaznělo žádné varování. 

De Menezes nebyl nikdy skutečně podezřelý z terorismu. Jeho byt byl pod dozorem několik 
hodin, kdokoli přicházel nebo odcházel, měl být zadržen a identifikován. V případě De Mene-
zese se tak nestalo, protože dozorující policista byl podle všeho na toaletě. 

I kdyby de Menezes byl hledaný, policie měla dostatek prostoru pro jeho zadržení. Namísto 
toho ho nechala jet v ranní špičce v dopravních prostředcích plných lidí téměř dvě míle. Po-
licejní operaci velela Cressida Dick. Když de Menezes vstoupil do Stockwellské stanice, právě 
ona nařídila jeho zadržení, a po několika sekundách si je rozmyslela. Na její popud na něj 
naběhli ozbrojení policisté. Když doběhli na nástupiště, ztratili spojení přes vysílačku a de 
Menezesův osud byl zpečetěn. 

Tak jako v jiných podobných případech, rodina de Menezesových se po smrti Jeana Charlese 
stala obětí nespravedlivého jednání ze strany státu. Královská prokuratura nejprve v lednu 
2006 došla k závěru, že neexistuje „dostatek důkazů“ pro potrestání konkrétních policistů. 
Metropolitní policie namísto toho čelila obvinění z nedodržení povinností při jednání s civi-
listy podle Zákona o bezpečnosti a zdraví z roku 1974, a to rovněž jen díky silnému tlaku ze 
strany mediálně známé rodiny. Policie odmítala připustit svou vinu i v tomto řízení. Rodina 
tak musela snášet pětitýdenní soud. Porota Centrálního trestního soudu rozhodla o vině po-
licie a udělila jí pokutu 175 000 liber a navíc výlohy ve výši 385 000 liber. Obojí policie pocho-
pitelně zaplatila z veřejných rozpočtů. 

Ctihodný soudce Henriques po vynesení rozsudku policii zdrcujícím způsobem odsoudil: 
„O každém selhání policie se vedl spor. Některé její činy jsou nicméně zcela nevysvětlitelné. 
ani jedno z jejích selhání se nepodařilo vysvětlit či obhájit.“51

Ian Blair se ocitl pod silným tlakem, aby rezignoval na svou funkci. Podobně jako Condonovi 
se mu dostalo podpory ministryně vnitra Jacqui Smith i premiéra Gordona Browna. Cressida 
Dick následně obdržela královnino vyznamenání pro policisty a byla povýšena do funkce zá-
stupkyně policejního komisaře. 

Další nespravedlnosti čelila de Menezesova rodina v roce 2008, kdy vyšetřovací komise ob-
držela od koronera informaci, že nelze s jistotou určit, zda byl Jean Charles neoprávněně 
usmrcen. Pozůstalí byli tímto závěrem zdrceni a zhnuseně opustili jednací místnost. Porota 
navzdory koronerovu prohlášení dělala, co mohla, a vynesla otevřený verdikt; v následujících 
rozhovorech s porotci bylo poměrně zjevné, že svědectvím policistů nevěřili. 

51  Citováno ve Vikram Dodd, „Guilty but Blair refuses to go“, Guardian, 2. listopadu 2007.
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Hony na muslimy v mainstreamových médiích

Média hrají ve společnosti zásadní roli a při posilování odporu vůči muslimům byla stěžejní. 
Viktimizace muslimů se stala součástí hlavního proudu po září roku 2005, kdy v jedněch dán-
ských novinách vyšla série 12 komiksů, v nichž byl ponižujícím způsobem zobrazován prorok 
Mohamed. Mělo jít o příspěvek do debaty o cenzuře a kritice náboženství. Po celém muslim-
ském světě se zvedla vlna odporu, mnozí obrázky chápali jako další útok na svou víru. 

Nejednalo se o pečlivou a kritickou novinářskou práci. Kresby neměly rozšířit debatu o podo-
bách humoru nebo dokonce o vztazích mezi rasami a rasismu. Spíše se jednalo o žurnalistiku 
hrubou, zjednodušující a bulvární; měly posílit protimuslimskou hysterii, nakrmit islámofob-
ního otesánka. 

Muslimové si obecně měli „zamést před svým prahem“, vymazat extremisty. arabské a asijské 
studentské spolky náhle tlačily ostatní na kolejích, aby se navzájem špehovali a hlásili domně-
lé „fundamentalistické“ sklony. I rodiče měli hlídat vlastní děti a oznamovat případné změny 
v chování. Mělo se jednat o zkoušku „věrnosti“ idejím „britskosti“ a „sdílených hodnot“. 

Již v roce 1997 Polly Toynbee, považovaná za jednu z nejliberálnějších komentátorek v Bri-
tánii, hrdě oznámila Independentu: „Jsem islámofob a jsem na to hrdá.“ O deset let později 
byla démonizace islámu o něco dál, takže mohl sloupkař Rod Liddle spokojeně líčit muslimy 
jako „divochy“ a říkat „Islámofob? Jednoznačně, to jsem já.“ Sloupkařka Sunday Telegraphu 
Melanie Phillipsová, snad ve snaze nezůstat pozadu, vydala celou knihu Londonistán, ve které 
líčí, jak si Británie vytváří „ve svém srdci teroristický stát“. V roce 2006 již byl obraz „mus-
lima“ jako „vnitřního nepřítele“ pevně ukotven v lidové představivosti a v hlavním proudu 
veřejné debaty. 

Hnutí odporu

Navzdory této náročné a mnohdy nepřátelské atmosféře se proti islámofobii formoval silný 
odpor. až dva miliony lidí – černí a bílí, věřící i nevěřící – přišlo 15. února 2003 na největší 
demonstraci v britských dějinách. George Galloway se utkal o poslanecký mandát za Benthal 
Green and Bow v květnu 2005 s explicitně protiválečnou agendou. Ve své vítězné řeči prohlá-
sil, že výsledek voleb je porážkou Blaira za Irák. Podobně to cítily po celé zemi miliony lidí. 

Galloway následně čeřil vody okolo senátních slyšení o nekalých ropných zakázkách a americ-
kou imperialistickou politiku podroboval zdrcující kritice. Po londýnských útocích byli s Jere-
mym Corbynem jediní, kdo kritizovali Blaira za to, že přinesl válku na britskou půdu. 

V menší míře, ale rovněž významně se angažovali socialisté v Leedsu v roce 2005. Spolu s ko-
munitními aktivisty a odboráři založili „Beeston United“ a jako slogan zvolili „Mír a jednotu 
v naší společnosti“. Beeston je oblast na jih od Leedsu, z níž pocházeli atentátníci ze sedmé-
ho července. Myšlenky protiválečného hnutí byly zásadní rovněž pro tuto kampaň. 
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Slogan „Ne válce, ne rasismu, za občanské svobody“ se naplnil v Leedsu, když aktivisté bojo-
vali za muslimy ve svých řadách a kladli otázku, proč se stal cílem teroru právě Londýn? Pokud 
by hnutí dávalo rovnítka mezi imperialismem, rasismem a islamismem, případně islamistic-
kým pocitem výlučnosti, bylo by ve svém odporu vůči islámofobii výrazně slabší. a v takovém 
případě by na každou asijskou domácnost v Leedsu padla baráž omezení pohybu, zákazů vy-
cházení a prohlídek před rozbřeskem. 

argumenty Beeston United nejsou jednoduché ani se s nimi snadno nevyhrává spor, ale byly 
naprosto nezbytné pro boj s rasistickou davovou atmosférou, která se zmocnila města. Pro-
tiválečné hnutí a socialistické myšlenky v jeho srdci sehrály zásadní úlohu při boji se sílící 
islámofobní ofenzívou. 

Islám a závoj 

Otázka zahalování tváře je v našem společenském povědomí uložena jako výlučně islámská. 
Chápe se jako jeden z nejviditelnějších projevů toho, co je na islámu špatně, především na 
jeho zacházení s ženami. Ve Francii byly závoje zakázány v dubnu 2011 a od té doby se množí 
případy, kdy lidé strhávají muslimským ženám šátky nebo závoje. 

Šéf poslaneckého klubu ve Sněmovně lidu, Jack Straw z New Labour, nastolil zahalování jako 
zásadní téma, mluvil o něm jako o „viditelném znaku snahy se vyčlenit, odlišit“ a požádal 
ženy, které využívají jeho lékařskou praxi, aby zvážily, zda šátek neodložit. Ve sloupku pro 
Lancashire Telegraph uvedl, že „ženy se zahalenou tváří nutně snižují šanci na zlepšení vztahů 
mezi komunitami.“ Když žádá ženy ze svého okrsku, aby neměly zakryté tváře a nosy, jde mu 
především o rozhovor „tváří v tvář“, při kterém „vidí, co jak druhá osoba myslí, nejen to, co 
říká.“52 Později se tázal: „Myslí lidé, kteří se zahalují, na to, jaký dopad má jejich chování na 
vztahy v komunitě?“ 

Poslanec New Labour z nedalekého Oldhamu a státní tajemník pro ochranu hranic a imigraci 
Phil Woolas se postavil za Strawa s tím, že učitelka aishah azmi má dostat výpověď. azmi pra-
covala jako pomocná učitelka v Dewsbury a měla přijít o místo, protože nosila závoj. Woolas 
uvedl pro Sunday Mirror, že „se vlastním přičiněním dostala do situace, kdy nemůže dělat 
svou práci.“ Dále prohlásil, že „nemůže přeci učit děti se závojem.“ Je úžasné, že se navíc 
snažil působit morálně nadřazeně: „Když trvá na tom, že v přítomnosti mužů musí mít závoj, 
pak vlastně říká: ,Jsem ochotná pracovat s ženami, ale ne s muži.‘ a to je diskriminace na 
základě pohlaví.“ Varovně také poznamenal, že „liberální demokracie má své meze. V každé 
demokracii jsou hranice a toto je jedna z nich. Je to limita, kterou nemůžeme překročit.“53 
Woolas tvrdil, že muslimové nechápou, že pro nemuslimy je zakrývání tváře „děsivé a odrazu-
jící.“54 Ve stejných novinách se v úvodníku psalo, že „závoj je kulturní symbol, nikoli symbol 

52  Lancashire Telegraph, 5. října 2006.

53  Sunday Mirror, 15. října 2006.

54  Sunday Mirror, 8. října 2006.
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náboženský, a jeho nošení jednoznačně podtrhuje oddělenost a pocit, že je třeba dělit se na 
nás a ty druhé.“55

Zakrátko se ukázalo, že samotný Woolas rozhodně nemá právo někomu dávat lekce z demo-
kracie. V roce 2010 mu byl zrušen mandát ve volbách a dostal zákaz veřejného úřadu na tři 
roky. Prokázalo se, že během kampaně šířil lživé informace o své protikandidátce za Liberální 
demokraty Elwyn Watkinsové. Tak jako mnozí zoufalí oportunističtí kariéristé v New Labour, 
sáhl Woolas k rasismu. V předvolebních materiálech tvrdil, že Watkinsovou sponzoruje bohatý 
arabský šejk a že ji podporují muslimští extrémisté. 

Toryové nebyli za New Labour příliš pozadu pokud jde o zavrhování islámu. Po útocích v Lon-
dýně tehdejší stínový ministr David Davis napsal, že multikulturalismus v Británii selhal a že 
se muslimové mají sešikovat za „společné národní hodnoty“. O rok později tvrdil, že „mul-
tikulturalismus rozděluje společnost a drolí loajality“ a vlády vinil z toho, že se kolem této 
otázky pohybují po špičkách, především v případě muslimských komunit.56 Tázal se, zda se 
vlastně nepodporuje jistá podoba „dobrovolného apartheidu“. V novinovém komentáři se 
tázal, zda „u nás chtějí muslimové opravdu apartheid?“ a spílal muslimské komunitě za to, 
že je „značně přecitlivělá na kritiku a chybí jí ochota účastnit se podstatné debaty.“ Nakonec 
prohlásil, že muslimové si myslí, že mají být „chráněni před kritikou, argumentací, parodií, 
satirou a všemi dalšími výzvami, které přináší společnost, která si cení svobody slova více než 
čeho jiného.“57

Útoky proti ženám se závoji se staly dalším prostředkem pro marginalizaci muslimů a ukot-
vení představy, že „oni“ jsou problém. Odpovědnost opět měli nést muslimové, konkrétně 
muslimské ženy, které údajně nesou veškerou vinu na tom, že se ocitly „stranou“ britského 
hlavního proudu. 

Závěr

Islámofobie hraje zásadní roli v současném rasismu jak v Británii, tak na mezinárodním poli. 
Její kořeny sahají do politiky starého impéria, ke ztrátě íránu jako loajálního spojence Spo-
jených států, konci studené války a potřebě nové ideologické obhajoby západní vojenské síly 
po takzvaném „pádu komunismu“. Vzhledem k pokračující imperialistické válce nelze čekat, 
že islámofobie brzy zmizí ze scény. 

Rasistické „zcizování“ muslimů na západě má i své kultivované propagátory jako David Ca-
meron nebo angela Merkel, kteří mobilizují na „selhání“ multikulturalismu. Toho se chytají 
reakční i liberální komentátoři a tento motiv se ukládá hluboko ve veřejném vědomí. Končí to 
organizovanými útoky neonacistů na mešity a rasistickými útoky na asiaty v ulicích. 

55  Sunday Mirror, 22. října 2006.

56  Sunday Telegraph, 8. října 2006.

57  Sunday Telegraph, 15. října 2006.
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Islámofobie v britské společnosti představuje v mnoha ohledech poslední „přijatelnou“ 
formu rasismu zkrátka díky tomu, že mnozí souhlasí s postojem redaktora Daily Telegraphu 
Charlesem Moorem, že „Británie je v zásadě anglicko-jazyčná, křesťanská a bílá; když si po-
myslíme, že by mohla být v zásadě urdsky mluvící, muslimská a tmavá, jde z toho strach.“58

Podle ankety Guardianu v roce 2006 souhlasilo s Jackem Strawem 53 procent lidí v názoru, že 
závoje vytváří bariéru mezi muslimy a ostatními. Ted Cantle, autor zprávy o protestech v Old-
hamu v roce 2001, varoval, že muslimové jsou zatlačení do kouta a jsou v současné atmosféře 
stále více zahořklí.59

Tváří v tvář rasistické frontě, kterou mnohdy propaguje nebo legitimizuje stát nebo politická 
elita, přišly rovněž reakce od muslimů, které byly zcela pochopitelné. Jedna spočívala v obra-
tu dovnitř sebe sama, k víře jako způsobu, jak se vyrovnat s útlakem okolního světa, a obecně 
vzato v ukrytí se v mantinelech muslimské komunity. 

Další cestu představovala snaha více se identifikovat s národní identitou, zdůrazňovat vlastní 
„britskost“ a loajalitu k britskému národu při každé možné příležitosti a vyhnout se tak obvi-
něním z extremismu. Právě tak reagovali mnozí z takzvaných „komunitních lídrů“ a muslimů, 
kteří se chtěli prosadit v politických stranách hlavního proudu. 

Nakonec menší část muslimů se odbojně, v reakci na rasismus, identifikovala s islamisty. For-
movali například Muslimské obranné ligy (Muslim Defense Leagues) v Dewsbury a východním 
Londýně jako odpověď na neonacistické skupiny jako English Defence League. Případně se 
mladí muslimové identifikovali s globálním islámem a proti imperiální agresi se přiklonili k is-
lamistickým nebo džihádistickým skupinám. Jsou to sice odlišné reakce, společnou ale mají 
víru v mytickou, jednotnou „muslimskou“ komunitu ve světě. 

Uvedené reakce na státní represi mají na svědomí to, že od teroristických útoků v Londýně 
výrazně klesá účast muslimů na společných politických projektech s levicí a dalšími radikál-
ními politickými skupinami, například na kampani Zastavte válku. Celá řada jich ale dokázala 
odolat tlakům a působila například s antifašistickými skupinami jako Společně proti fašismu 
(Unite against Fascism), které měly čelit rasistickým provokacím ze strany organizovaných 
fašistických skupin. 

Přestože nadále pozorujeme značné projevy nepřátelství a rasismu vůči muslimům, které 
mnohdy připomínají antisemitismus, kterému museli čelit evropští Židé před více než sto-
letím, při pohledu do budoucnosti si můžeme dovolit jistou míru optimismu. Zaprvé, musli-
mové jsou lépe integrovaní do britské společnosti, než se může zdát z chytlavých novinových 
titulků. Co je ještě důležitější, muslimové jsou více integrovaní do širokého britského dělnic-
kého hnutí, například vstupují do odborů. Muslimské dělnické boje v Británii již mají dlouhou 
historii.60

58  „Time for a More Liberal and „Racist“ Immigration Policy“, Spectator, 19. října 1991. 

59  Sunday Telegraph, 8. října 2006.

60  Vynikající analýza viz Hassan Mahamdallie, „a History of Muslim Workers in Britain“, International Socialism 113 (zima 2007).
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Budování protirasistické jednoty na základě třídní jednoty, kolektivní organizace a kolektivní 
boj za práva je nejnadějnější a nejlepší způsob, jak odolávat a vytlačovat islámofobii. Dařit se 
nám ale bude jen tehdy, pokud levice změní odborové hnutí tak, aby se v něm také muslimové 
cítili vítáni a respektováni. 

V tomto textu jsem se snažila ukázat, že v Británii již existuje relevantní proud socialistů, 
kteří mají teoreticky vyjasněné postoje k rase, náboženství a imperialismu, a proto mohli po-
sledních třicet let bojovat proti islámofobii. Tato socialistická tradice byla natolik silná, pro-
tože se hluboce zakládala na klasické marxistické tradici, která musela bojovat s podobnou 
logikou v případě antisemitismu o více než století dříve. Jedná se o hrdou tradici, díky které 
dokážeme i dnes úspěšně bojovat s islámofobií. 
 
Z anglického originálu The Rise of Islamophobia přeložil Antonín Handl. Text byl redakčně krácen.
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Nadace Rosy Luxemburgové
Nadace Rosy Luxemburgové – Rosa Luxemburg Stiftung (RLS)
Varšavská kancelář RLS – regionální kancelář pro střední a východní Evropu

Nadace Rosy Luxemburgové se obecně zabývá politickým vzděláváním. Ideově je blízká německé politické stra-
ně DIE LINKE, která má vlastní frakci ve Spolkovém sněmu. Sídlo nadace se nachází v Berlíně, kde působí od 
roku 1990.

Nadace spolupracuje s mnoha partnery po celém světě. Od roku 2003 existuje regionální kancelář ve Varšavě, 
která má na starost následující země: Polsko, Estonsko, Litvu a Lotyšsko. Od roku 2018 působí v Praze také 
kancelář pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Regionální kancelář pro střední a východní Evropu pod-
poruje projekty, které se věnují otázkám integrace v rámci Evropské unie, sociální spravedlnosti a rovného 
postavení.

Další odkazy:
www.rosalux.cz
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Ekumenická akademie 
V Ekumenické akademii prosazujeme alternativní přístupy při řešení současných ekonomických, sociálních 
a ekologických problémů a zároveň je přenášíme do praxe v podobě konkrétních projektů.

Naší vizí je sociálně spravedlivá, trvale udržitelná a tolerantní společnost.

V ČR působíme od roku 1996 a v naší činnosti vycházíme z kritických a emancipačních ekumenických křesťan-
ských tradic. Podporujeme alternativní formy ekonomické demokracie, jako je solidární ekonomika, fair trade, 
družstevnictví, a zasazujeme se o zachování demokratické správy veřejných statků (vzdělávání, zdravotnictví, 
důchodů atd.). Usilujeme o dodržování lidských práv a řešení ekonomických, sociálních, genderových a etnic-
kých nerovností. Vzděláváme veřejnost formou kampaní, seminářů, kulatých stolů, diskusí, publikací, happe-
ningů a informačních stánků za účelem zvyšování povědomí o těchto tématech.

Projekt Škola alternativ, podporovaný finančně Nadací Rosy Luxemburgové, se pravidelně věnuje aktuálním 
politickým, kulturním, ekologickým a ekonomickým tématům.

Kontakt: 
Ekumenická akademie, z.s. 
Sokolovská 50
186 00  Praha 8
Tel.: 272 737 077 
Email: ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz 
FB: Ekumenická akademie
www.skolaalternativ.cz
FB: Škola alternativ 

Fair & Bio 
obchod s fair trade zbožím  

Férový obchod. Fair trade. Etické podnikání. Přesně tato slova vystihují náš obchod. 
Ekumenická akademie provozuje obchod, v kterém nabízíme produkty fair trade (kávu, čaj, čokoládu, koření 
aj.), fair trade rukodělné výrobky a další zboží – navštivte nás!

Fair&Bio obchod, Sokolovská 29, Praha 8 – K arlín (u metra Florenc) 
Otvírací hodiny: pondělí - pátek 10.00 –19.00
Tel.: 222 222 561 
www.obchodfairbio.cz
FB: Fair & Bio obchod
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