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Sirény byly mořské nymfy, které měly moc okouzlit zpěvem 
všechny, kdo je zaslechli. Nešťastné mořeplavce jejich zpěv 
lákal tak neodolatelně, že se vrhali do moře a sami se tak zahu
bili. Kirké tedy Odysseovi poradila, aby zalepil uši lodníků vos
kem a sebe nechal přivázat ke stěžni. Lodníkům pak měl přísně 
nařídit, ať ho v žádném případě neodvazují, dokud ostrov Sirén 
neminou, i kdyby jim později říkal cokoli. 

Odysseus jejích pokynů poslechl. Zalepil svým mužům uši 
voskem a nechal se od nich připoutat lany ke stěžni. Když se 
blížili k ostrovu Sirén, bylo moře klidné a nad vodami se nesly 
tóny hudby tak úchvatné a přitažlivé, že se Odysseus začal zmí
tat, aby se uvolnil, křičel a prosil své námořníky, aby ho odvá
zali; oni však, poslušni jeho předchozích ph1<azů, přiskočili 
a připoutali ho ještě pevněji. Pluli dál vytyčeným směrem 
a hudba slábla, až přestala být slyšet. Teprve potom Odysseus, 
radostí bez sebe, dal svým společníkům pokyn, aby si vyndali 
vosk z uší, a oni ho pak uvolnili z pout. 

T homas Bulfinch: Věk legend aneb Přfběhy bohů a hrdinů 
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I dobrá myšlenka platí jen do jisté míry 

Američan Fareed Zakaria je původem Ind a to je výhoda 
pro něj i pro nás, jeho čtenáře. Nemusí se nutit k rozhlíže
ní po celém širém světě. Svět je dnes totiž nesrozumitel
ný' pokud jej nedokážeme vnímat vcelku. I kdybychom 
měli za to, že globalizační rétorika je módní, a tudíž 
nadsazená, skutečnost, že svět je srozumitelný jen ve 
svém úhrnu, existenci globalizačních procesů potvrzuje. 

Postupujeme-li dnes od země k zemi a vážíme, mě
říme a počítáme, zjišťujeme s autorem, že ve světě je 
sice čím dále tím více demokracie, ale svobody nepři
bývá. Přinejlepším nepřibývá. Nemůže nás nenapad
nout politicky naprosto nekorektní (dříve kacířská, rou
hačská) myšlenka, zda tu nefunguje nějaká neblahá 
závislost, nepřímá úměra. 

Nefunguje. Zato však platí nejrůznější slovní, réto
rická tabu, dříve sdílené předsudky, dnes příkazy poli
tické korektnosti: demokracie je přece nejvyšší hodno
tou, je ztělesněním dobra a všechna ostatní dobra z ní 
jaksi vyplývají. Svobodu může přinést až demokracie, 
vládu práva zaručí teprve demokratické poměry, bla
hobyt jakbysmet. 

1 1  



Zakaria dokazuje, že tomu tak není. Naštěstí ale ne
platí ani opak: demokracie nemusí být nepřítelem svo
body. Potvrzuje se však, že svoboda se ze samotné 
demokracie nerodí, a že ji tedy nelze ani exportovat, 
zavést, například právě zavedením volebního práva. 
A platí také, že takováto "holá", jen na volby zúžená 
demokracie se snadno zvrhává. 

A jsme u jádra Zakariova poselství: s pouhou "de
mokracií" bez doplňujících, zpřesňujících adjektiv ne
vystačíme. Fareed Zakaria pracuje se dvěma základní
mi pojmy: volební demokracie (která může být docela 
dobře demokracií neliberální) a liberální demokracie 
neboli ústavní liberalismus. 

Volební demokracie je systém, ve kterém vládne vět
šina, respektive reprezentace většiny, nejednou vůdce 
většiny, ale někdy už jen samotný vůdce. Sama o sobě 
nemá totiž dost zábran proti absolutizaci své jinak jis
tě správné vůdčí myšlenky, že vládnout nemá menši
na. Taková absolutizace pak znamená, že vítěz nejen 
po právu vítězí, ale že bere docela všechno. 

Liberální demokracie, či raději ústavní liberalismus, 
se zakládá na svobodách nikoli jako na hájemství ideá
lů, při jejichž vyslovení se lidem rozbuší srdce. Svobody 
liberální demokracie jsou konkrétní, prakticky vyme
zitelné prostory, enklávy nezávislosti ústavní, právní, 
ale také materiální. Suma těchto svobod není tedy toli
ko velkoryse tolerována. Je zaručena, a zase: nejen pra
vidly, totiž ústavou a institucemi, zaručujícími vládu 
práva, ale mnohem důsažněji. Ústavu lze koneckonců 
kvalifikovanou většinou změnit, ale například silné, 
více či méně nezávislé střední vrstvy lze zničit jen sys
tematickým revolučním terorem či vleklou občanskou 
válkou. 
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Zakariova kniha vychází v nejaktuálnějších mysli
telných souvislostech. Bushova Amerika vojensky po
razila Husajna a nyní zavádí v zemi demokracii. Jde to 
hodně ztuha, jde-li to vůbec. Na druhé straně nálady 
veřejnosti zemí rozpadlé sovětské říše charakterizuje 
jen rozdílná míra zklamání: jak to, že to jde tak poma
lu, že se nás minulost a její lidé drží jako klíště, jak to, 
že i slušní lidé se dnes od politiky odvracejí? Copak 
není demokratická? 

Příběhy Iráku a České republiky jsou zcela nesrov
natelné, a přece. V obou případech neblaze pracovaly 
a pracují revoluční iluze: půjde to, půjde to snadno, jen 
chtít! (Tu třeba říci, že Zakaria nás uvádí mezi příklady 
zemí, kde demokratizace, a to nejen ta volební, postu
puje vcelku úspěšně). "Půjde to", "t;a ira", tak zněl pře
ce nakažlivě optimistický popěvek lidu v ulicích revo
luční Paříže na začátku devadesátých let 18. století. Jde 
to, ale jinak a o hodně pomaleji. Svoboda se totiž rodí 
často mimoděk, jako vedlejší produkt, z urputných bojů 
o moc a materiální statky. To je paradox liberální de
mokracie, ústavního liberalismu: lidé k ní dospívají čas
těji oklikou než přímo. Trvá to léta, spíše desítky let, 
někdy staletí. Nejméně trvalé plody svobody uzrají 
uprostřed oblíbených kulis boje za svobodu: na bari
kádách, při masovém zpěvu revolučních písní, pod 
vlajícími prapory. 

Tato zjištění platí dnes, ve věku vlády obrazů, více 
než kdykoli předtím. V době, kdy se prodává skoro 
všechno, je se svobodou potíž: svoboda je vlastně nevi
ditelná, a tudíž nudná a televize ji neumí poutavě za
chytit. Telegenické jsou však například první všeobecné 
volby v zemi (vzpomeňme nekonečné zástupy dychti
vých voličů v Jihoafrické republice v roce 1994) . Anebo 
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poslední prezidentské volby v USA, v nichž v techno
logicky nejpokročilejší zemi nejsou s to spočítat, kolik 
dostal kdo hlasů ... Velmi nedokonale, především však 
nudně lze snad ukázat jisté instituční předpoklady 
svobody, ale nikoli ji samotnou. Do soudní síně před 
vynesením rozsudku televizní kamery ve slušné zemi 
ani nepustí. Nálezům ústavního soudu zdaleka ne 
každý rozumí. Nezávislá komise pro cenné papíry stá
le zasedá a cosi povoluje a cosi ne. Nejvyšší kontrolní 
úřad už kolikátý měsíc probírá papíry na ministerstvu 
a pořád nic. Vedení centrální banky opatrně a z medi
álního stínu posunuje úrokovou míru o čtvrtiny pro
centa a nikoho se na nic neptá. Jak z toho dělat "sexy" 
zprávy? Nezávislost institucí a úřadů, jakož i jejich 
funkcionářů, není zkrátka ani trochu mediálně přitaž
livá. Avšak bez nezávislosti jistých institucí, do jejichž 
tvorby volební demokracie vstupuje zpravidla jen 
nepřímo, bude demokracie vždycky až příliš křehká. 

A tak i když svobodu ztrácíme, není to dlouho vi
dět. Také proto o ni lidé znovu a znovu přicházeli 
a byli pak vždycky zaskočení: jak se to vlastně stalo? 
Kdy a kde to začalo? Jak to, že jsme si ničeho nevšimli, 
nic nebo jen málo proti tomu dělali? 

Zakariova kniha jde výslovně nejen proti proudu 
iluzí o tom, že demokracie a svoboda jsou utkány ze 
stejné látky a že vyžadují stejné předpoklady, ale mlč
ky potvrzuje pesimistické, řekněme raději střízlivé 
(konzervativní, křesťanské) předpoklady o lidské po
vaze ve vztahu k dobru a zlu. Velká část lidstva žije 
přece v lehkomyslně optimistické důvěře, že demokra
cie a svoboda, tyto vzácné pozitivní hodnoty, se doká
ží když ne sčítat, tak přinejmenším dobře spolu vychá
zet už proto, že jsou obě samy o sobě pozitivní: svoboda 
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a demokracie musejí proto jít ruku v ruce! Patrně nás 
při tom zavádí, že negativní hodnoty (propastné soci
ální rozdíly, rostoucí chudoba, zaostalost, zadluženost, 
korupce, nevzdělanost, diktatura . . .  ) spolu vycházejí 
skvěle a přitahují cokoli z toho, co nechceme: funda
mentalismus, pandemie, fanatismus . . .  Známe to spíše 
ze života než z teorií o společnosti: čerti umějí vršit 
hromady z nejrůznějších pohrom a malérů, andělé to 
však s dobrem a všeobecným blahem neumějí. 

Svět je tak už udělán, chcete-li, člověk je tak stvořen: 
nejen ke svobodě, ale i k odpovědnosti, a to znamená, 
že chtě nechtě musí volit a za všechno, za každé dobro 
zaplatit. Nejednou jiným dobrem. 

Zakariova moudrá, střízlivá kniha přichází v pravý 
čas. Přesvědčuje nás, že demokratický ideál vlády vět
šiny může mít za jistých okolnosti také své slabé strán
ky a že zdaleka ne každá demokracie se snáší se svo
bodou. Zkrátka že i každá dobrá myšlenka platí jen do 
jisté míry, jak v závěru své knihy Zakaria výstižně citu
je Evelyna Waugha. 

Také nás bezděky přesvědčuje o tom, že si po pou
hých patnácti letech práce na vytváření nejen demo
kratické, ale i svobodné a na vládě práva založené spo
lečnosti nemusíme zoufat. 

Petr Pithart 
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VĚK DEMOKRACIE 

Žijeme ve věku demokracie. Její vzestup v průběhu 
minulého· století formoval svět zcela zásadním způso
bem. V roce 1900 neexistoval v žádné zemi politický 
řád, který bychom mohli dnes považovat za demokra
cii, a žádná vláda nevzešla z voleb, jichž by se mohli 
zúčastnit všichni dospělí občané. V současnosti je to 
pravidlem ve 119 zemích, což je 62 % všech zemí svě
ta. Tehdejší zvyklosti několika států na obou březích 
severní části Atlantského oceánu představují dnes 
standardní způsob vlády pro celé lidstvo. Monarchie 
se přežila, fašismus a komunismus se zdiskreditovaly. 
Islámská teokracie oslovuje jen hrstku fanatiků . Pro 
naprostou většinu světa se demokracie stala základem 
politické legitimity. Diktátoři, jako jsou Husní Mubarak 
v Egyptě nebo Robert Mugabe v Zimbabwe, vynaklá
dají ohromné úsilí i peníze na pořádání všeobecných 
voleb - samozřejmě je pak bez problémů vyhrávají. 
Jestliže i nepřátelé demokracie používají její slovník 
a napodobují její rituály, je jasné, že zvítězila. 

Žijeme ve věku demokracie i v širším smyslu. Řec
ký původ tohoto slova znamená vládu lidu. A opravdu, 
všude jsme svědky toho, jak se politická moc přesouvá 
směrem dolů. I když tento proces politiku významně 
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přesahuje, nazývám ho "demokratizací", protože je 
podobný: hierarchie se hroutí, uzavřené systémy se 
otevírají a tlak lidu se stává hlavním motorem spole
čenských změn. Demokracie se dnes proměnila ze 
způsobu vlády v životní styl. 

Vezměme si například hospodářskou oblast. Na 
dnešním kapitalismu už není nové a odlišné to, že je 
globální, že disponuje bohatstvím informací nebo že 
ho vpřed žene rozvoj technologií - to všechno platilo 
i v předchozích historických údobích -, ale skutečnost, 
že je demokratický. Hospodářský růst posledního půl
století způsobil, že stamiliony lidí v průmyslovém svě
tě zbohatly a ze spotřeby, spoření a investování se sta
la masová záležitost. Tomu se musely přizpůsobit 
společenské struktury. Hospodářská moc, kterou po 
staletí držely v rukou malé skupiny podnikatelů, ban
kéřů a úředníků, se přesunula k třídám stojícím pbd 
nimi. Dnes si většina firem - a dokonce většina zemí -
předchází nikoli hrstku bohatých, ale větší část z těch, 
které považujeme za střední třídu. Je to rozumné, pro
tože jmění většiny exkluzivních investičních skupin je 
nepatrné ve srovnání s tím, co vlastní zaměstnanecké 
penzijní fondy. 

Také kultura se demokratizovala. To, čemu se kdysi 
říkalo " vysoká kultura", existuje i nadále, ale jen jako 
výjimečný produkt pro vzdělané a věkově vyšší sku
piny. Tato kultura dnes už není středem zájmu společ
nosti - ten určuje a ovládá televize, populární hudba 
a film. Tato trojice vytváří kánon dnešní doby, soubor 
kulturních odkazů, který znají všichni. Demokratická 
revoluce zasáhla celou společnost a změnila vlastní vy
mezení kultury. Renomé zpěvačky určoval za panová
ní starého řádu ten, kdo ji obdivoval. Dnes je pro její 
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slávu nejdůležitější, kolik lidí ji obdivuje. Proto vždy 
triumfuje Madonna nad Jessye Normanovou. Kvantita 
se proměnila v kvalitu. 

Co způsobilo tak výraznou změnu? Stejně jako u mno
ha jiných společenských jevů vlně demokratizace po
mohla celá řada faktorů - technická revoluce, rostoucí 
bohatství střední třídy, zhroucení alternativních systé
mů, které usilovaly o to, aby společnost organizovaly 
ve jménu ideologie. K těmto velkým systémovým pří
činám přidejme ještě jednu: Ameriku. Je to země s hlu
boce demokratickou politikou i kulturou. Její vzestup 
a převaha způsobily, že se demokratizace stala nevy
hnutelnou a její důsledky jsou v každém období před
vídatelné. Boří hierarchie, posiluje jednotlivce a pro
měňuje společnost daleko výrazněji než jen politicky. 
Mnohé z charakteristických rysů dnešního světa jsou 
důsledkem demokratického ideálu . 

Během bouřlivých devadesátých let jsme často četli, 
že se technika a informace zdemokratizovaly, což je po
měrně nový jev. V minulosti to byla právě technika, 
která značně posilovala centralizaci a hierarchický 
systém . Takový účinek měla například poslední velká 
informační revoluce, která předcházela té dnešní - ode
hrála se ve dvacátých letech a týkala se rozhlasu, tele
vize, filmu a megafonů. Jednotlivci či skupině lidí se 
přístupem k této technice otevřela možnost ovlivňovat 
zbytek společnosti. Proto první, co se povstalci při pře
vratech a revolucích 20. století snažili v zemi ovlád
nout, vždy bylo vysílání televize a rozhlasu. Současná 
informační revoluce způsobila, že lze vysílat zároveň 
z tisíců míst, proto obsadit centrum ztratilo smysl a pro
sazovat nesouhlasný názor je snadné. Internet zname
nal další skok vpřed, protože je to systém, k němuž, 
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jak říká sloupkař Thomas Friedman, 11jSOU připojeni 
všichni, ale pod kontrolou ho nemá nikdo". 

Demokratizace techniky a informací rovněž zname
ná, že i zbraně hromadného ničení jsou všeobecně k má
ní. Dnes víme, že Usáma bin Ládin pracoval v devade
sátých letech na náročném programu biologických 
zbraní. Nejvíc však překvapuje, že informace a příruč
ky nalezené v úkrytech al-Káidy v Kábulu nepatřily me
zi vědecká tajemství ukradená z vládních laborat,oří. Šlo 
o dokumenty stažené z internetu. Když dnes chcete zjis
tit, kde se dá opatřit antrax, jak vyrobit jedy nebo jak 
předělat obyčejné chemikálie na zbraně, potřebujete 
jediné - dobrý vyhledávač. Tytéž otevřené zdroje také· 
bohužel komukoli mohou pomoci vyrobit takzvanou 
"špinavou" jadernou bombu. Její součásti se dnes dají 
sehnat daleko snáze než dřív. Většinou jsou zapotřebí 
jen znalosti a i ty se během posledního desetiletí staly 
široce dostupnými. Běžně je dnes k dispozici i jaderná 
technika. Je to přece know-how staré padesát let, patří 
do světa, kde rozhlas vysílal jen na středních vlnách 
a televize byla ještě černobílá. Můžeme tornu říkat de
mokratizace násilí. 

Není to jen pouhá chytlavá fráze. Demokratizace 
násilí je jedním ze základních - a děsivých - rysů dneš
ního světa. Po dlouhá staletí měl monopol na legitim
ní použití síly pouze stát. Nerovnost mezi mocí státu 
a občana vytvořila řád a byla tmelem, který držel civi
lizaci pohromadě. Během několika uplynulých deseti
letí se tato výhoda státu vytrácela: skupinky lidí dnes 
dokážou strašlivé věci. Pro autoritu státu dnes před
stavuje největší hrozbu terorismus, ale na ústřední vlády 
je vyvíjen nátlak ještě mnoha dalšími způsoby. Kapitá
lové trhy, soukromý byznys, místní úřady, nevládní 
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organizace, to vše získává na síle a podkopává jeho 
autoritu. O slabosti státu svědčí ilegální přistěhovalec
tví, drogy, černé peníze a množství zbraní roztrouše
ných po světě. Rozmělňování moci však bude pokra
čovat i nadále, protože tento proces podporují mohutné 
technické, společenské a hospodářské změny. Ve světě 
po 1 1 .  září 2001 se vrátil na scénu stát s obnovenou si
lou i legitimitou. Věk teroru proto bude poznamenán 
napětím mezi silami, jež vedou k demokratizaci moci, 
a státem. 

Diskutovat o těchto problémech neznamená tvrdit, 
že demokracie je něco špatného. V drtivé většině pří
padů je její existence přínosem. Kdo by se snad chtěl 
vracet do doby, která nabízela méně příležitostí, kdy 
jednotlivec méně mohl a měl daleko menší autonomii? 
I demokracie má své stinné stránky jako všechny roz
sáhlé společenské proměny, jen se o nich moc nemluví. 
Jakmile se o nich zmíníme, vyvoláme okamžitě kriti
ku, že nejdeme s dobou. To však znamená, že si nedo
vedeme udělat čas, abychom své době porozuměli. 
Jestliže budeme mlčet plni obav, že by nás mohl někdo 
označit za lIantidemokraty", nikdy nepochopíme, jaký 
nesvár může rostouCÍ demokratizace do našich životů 
vnést. Souaime-li, že sama demokracie za nic nemůže, 
pak začneme příčinu společenských, politických nebo 
ekonomických neduhů hledat tu i onde, překrucovat 
problémy, vyhýbat se odpovědím a nikdy nepochopí
me velikost proměny, k níž dochází v samém středu 
našeho politického, ekonomického i společenského ži
vota. 
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Demokracie a svoboda 

"Lze si docela dobře představit, že ve svobodných 
a regulérních volbách vyhrají rasisté, fašisté a separa
tisté," řekl americký diplomat Richard Holbrooke o Ju
goslávii v devadesátých letech. "To je naše dilema." 
Týká se nejen jugoslávské minulosti, ale i celého dneš
ního světa. Podívejme se například na výzvu, jíž je tře
ba čelit v islámském světě. Tamní represivní režimy 
bychom chtěli nahradit demokracií. Ale co když právě 
ona přivede k moci islámskou teokracii? Není to mar
ná otázka, neboť svět je plný demokraticky zvolených 
režimů, často znovuzvolených nebo stvrzených refe
rendem, které běžně ignorují ústavní omezení své mo
ci a zbavují občany základních práv. Tento znepokoju
jící jev, který lze pozorovat od Peru po Palestinu, od 
Ghany po Venezuelu, je možné označit za neliberální 
demokracii. 

Pro nás na Západě znamená totiž demokracie "libe
rální demokracii": tedy politický řád, k jehož podstat
ným rysům patří nejen svobodné a řádné volby, ale 
také vláda práva, oddělení jednotlivých mocí a ochra
na základních svobod projevu, shromažďování, vyzná
ní a vlastnictví. Tento souhrn svobod, jenž se dá označit 
jako "ústavní liberalismus", nemá v podstatě s demo
kracií nic společného a nemusí s ní nutně koexistovat, 
dokonce ani na Západě ne. I Adolf Hitler byl přece zvo
len říšským kancléřem ve svobodných volbách. V uply
nulých padesáti letech demokracie a svoboda na Zá
padě splynuly. Jinde ve světě jsou však tyto dvě věci 
často odděleny. Demokracie vzkvétá, svoboda nikoli. 

Například v některých zemích střední Asie dláždily 
volby cestu k diktatuře. Jugoslávie a Indonésie byly 

22 



mnohem tolerantnější a sekularizovanější státy, když 
je ovládali muži silné ruky (Tito a Suharto), než jsou 
dnes jako demokracie. A v mnoha nedemokratických 
zemích by volby nic nezlepšily. Kdyby se zítra konaly 
v arabském světě, pravděpodobně by přivedly k moci 
režimy, které by byly ještě netolerantnější, reakčnější, 
více protizápadní a antisemitské než současné dikta
tury. 

Ve světě, který je stále demokratičtější, vytvářejí 
ovšem takové režimy izolovanou nefunkční společ
nost - přesně to vidíme na arabském příkladu. Jejich 
obyvatelé totiž velice dobře vnímají, že jsou připrave
ni o svobodu, poněvadž vědí, že existují jiné možnos
ti. Znají je ze CNN, z BBC nebo z al-Džazíry. Nové 
demokracie příliš často demokracii jenom předstírají 
a tím přinášejí svým občanům rozčarování, zmatek, 
násilí a nové podoby tyranie. Podívejme se na Írán 
nebo Venezuelu. Rozhodně to není důvod, aby se tam 
volby přestaly konat, avšak zároveň se musíme ptát, 
co je příčinou jejich znepokojujícího vývoje? Proč má 
tolik rozvíjejících se zemí spoustu problémů s vytváře
ním stabilních, skutečně demokratických společností? 
Máme jistotu, že uspějeme, pustíme-li se do velké 
demokratické přestavby Iráku? 

Co to vlastně je politická demokracie? Od časů Hero
dotových je jednou provždy definována jako vláda lidu. 
Tato definice demokracie chápané jako proces výběru 
vlád se dnes také převážně používá v odbo�é literatuře. 
V knize The Third Wave (lretí vlna) vysvětluje významný 
politolog Samuel P. Huntington, proč tomu tak je: 

Podstatou demokracie, podmínkou sine qua non, jsou volby, 
otevřené, svobodné a regulérní. Vlády, které z nich vzejdou, 
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mohou být neefektivní, zkorumpované, krátkozraké, nezod
povědné, mohou být ovládány skupinovými zájmy a vůbec 
se neřídit veřejným zájmem. Pro tyto své vlastnosti jsou 
takové vlády nechtěné, avšak to neznamená, že jsou nede
mokratické. Demokracie je jen jednou z veřejných ctností, 
nikoli však jedinou, a vztahy mezi demokracií a dalšími ve
řejnými ctnostmi a nectnostmi lze pochopit jen tehdy, odliší
me-li demokracii od dalších znaků politického systému. 

Taková definice je v souladu s běžným chápáním de
mokracie. Jestliže v zemi proběhnou volby, v nichž sou
těží více stran, označujeme ji za "demokratickou". Jestli
že podíl veřejnosti na politickém životě státu stoupá, 
například udělením volebního práva ženám, má se za 
to, že se takový stát demokratizuje. Volby pochopitelně 
musejí být otevřené a regulérní a to vyžaduje určitou 
ochranu svobody projevu a shromažďování. Ale pře
hlédnout tyto minimální požadavky a označit zemi za 
demokratickou, pokud zaručuje jistý výčet společen
ských, politických, ekonomických a náboženských práv, 
která se navíc budou u každého pozorovatele lišit, to 
znamená připravit slovo "demokracie" o jeho smysl. 
Švédsko přece má ekonomický systém, o němž mnozí 
tvrdí, že omezuje vlastnická práva jednotlivců, ve Fran
cii existoval ještě donedávna státní monopol na televizi 
a v Británii je dodnes státní náboženství. Všechny tyto 
země jsou zřetelně rozpoznatelné demokracie. Říkat te
dy, že mít "demokracii" znamená subjektivně "mít dob
rou vládu", nemá pro naši analýzu příliš velký smysl. 

Ústavní liberalismus se na druhé straně netýká pro
cedury při výběru vlády, ale především jejího cíle. 
Odvolává se totiž na tradici, v dějinách Západu hlubo
ce zakořeněnou, která se snaží ochránit autonomii a dů
stojnost jednotlivce před útlakem, ať už je jeho příči-
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nou stát, církev nebo sama společnost. Toto sousloví 
má dva významy. Je liberální,x protože vychází z tradi
ce filozofie, u jejíhož zrodu stáli staří Řekové a Římané 
a jež vyzdvihuje svobodu jednotlivce. Je ústavní, pro
tože klade vládu zákona do základu politiky. Ústavní 
liberalismus se vyvinul v západní Evropě a ve Spoje
ných státech jako obrana práva jednotlivce na život, 
majetek, svobodu vyznání a projevu. Pro zajištění těch
to práv zdůrazňuje kontrolu moci vlády, rovnost před 
zákonem, nezávislé soudy a tribunály a oddělení círk
ve od státu. Téměř ve všech svých podobách vyjadřuje 
ústavní liberalismus názor, že člověk má určitá přiro
zená (neboli "nezcizitelnáJ/) práva, a proto každá vláda 
musí přijmout základní princip omezující vlastní moc, 
aby je zajistila. V roce 1215 v Runnymede donutili po
prvé angličtí šlechtici krále, aby omezil své vlastní pra
vomoci. V amerických koloniích to bylo formulováno 
ještě jasněji a město Hartford přijalo v roce 1638 jako 
první psanou ústavu moderních dějin. V roce 1789 vytvo
řila pak americká ústava formální rámec pro nový stát 
a jeho občany. V roce 1975 (Helsinky) stanovily západ
ní země kritéria chování dokonce i pro nedemokratic
ké režimy. Magna Charta, Fundamental Orders kolonie 
Connecticut, * americká ústava i závěrečný helsinský akt 
jsou všechno projevy ústavního liberalismu. 

x Používám pojem "liberální" ve smyslu používaném v 19. století, který je 
někdy označován za "klasický liberalismus", což znamená zabývající se 
ekonomickou, politickou a náboženskou svobodou, nikoli v moderním 
americkém smyslu, který liberalismus spojuje se sociálním státem, s pozi
tivní diskriminací a se vstřícným postojem vůči menšinám . 
.. Fundamental Orders of Connecticut je základní zákon stejnojmenné kolo
nie z let 1639-62. Preambule a dvanáct nařízení vytváří zákonný rámec 
veřejné správy, v níž je veřejný zájem nadřazen zájmu jednotlivce. 
(Pozn. překl.) 
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Od roku 1945 jsou pro západní vlády většinou cha
rakteristické současně jak demokracie, tak i ústavní 
liberalismus. Je proto obtížné představit si jedno bez 
druhého: neliberální demokracii nebo liberální auto
kracii. Ve skutečnosti vždy obojí existovalo a existuje 
dodnes. Do 20. století byly země západní Evropy vět
šinou liberálními autokraciemi, či přinejlepším polovič
ní demokraciemi. Volební právo bylo značně omezené 
a zvolené zákonodárné sbory měly jen omezenou pra
vomoc. V roce 1830 umožňovala Velká Británie, jedna 
z nejdemokratičtějších zemí Evropy, volit jen do jedné 
z komor Parlamentu, a to pouze dvěma procentům 
obyvatel. Teprve koncem čtyřicátých let 20. století zača
la převážná část západních zemí splňovat všechny pod
mínky, aby je bylo možné označit za demokracie se 
všeobecným volebním právem. Avšak již o sto let dří
ve, koncem čtyřicátých let 19. století, přijala většina 
z nich důležité prvky ústavního liberalismu - vládu 
zákona, právo na soukromé vlastnictví, stále častěji se 
v nich prosazovalo oddělení jednotlivých mocí, svobo
da projevu a shromažďování. Právě ústavní liberalis
mus, a nikoli demokracie charakterizuje v moderních 
dějinách způsob vlády v Evropě i Severní Americe 
a odlišuje je od ostatního světa. Statut nezávislého soud
ce proto vystihuje "západní model vlády" daleko víc 
než nějaké všelidové hlasování. 

Po desetiletí byl drobný ostrůvek Hongkong malou, 
avšak zjevnou ilustrací, jak svoboda nezávisí na demo
kracii. Když se v devadesátých letech minulého století 
přiblížil okamžik, kdy tu měla začít vládnout Čína, 
dělaly si mnohé západní noviny a časopisy starosti, jak 
nebezpečné to může být pro hongkongskou demokra
di. V Hongkongu ovšem žádná demokracie, která by 
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stála za řeč, neexistovala. Byly ale ohroženy tradice 
svobody a dodržování zákona. K podobným. zámě
nám dochází bohužel neustále. Američtí a izraelští 
politici vyčítají palestinským představitelům nedosta
tek demokracie. Jásir Arafat byl však jediným předsta
vitelem arabského světa, který byl zvolen v poměrně 
svobodných volbách. Problémem není demokracie -
třebaže značně nedokonalá, je alespoň napůl funkční
nýbrž ústavní liberalismus, přesněji jeho absence. 

Zejména Američané mají potíže rozpoznat rozdíl 
mezi demokracií a svobodou, protože tento problém 
vůbec nezatěžuje moderní americké dějiny - s jedinou 
velkou výjimkou. Otroctví a segregace byly zakotveny 
na americkém Jihu právě díky demokratickému systé
mu. Od samého založení republiky museli odpůrci 
otroctví čelit tomu, že většina voličů na Jihu byla jeho 
vášnivými stoupenci. Otroctví nakonec nezaniklo pro
to, že jeho zastánci prohráli ve volbách, nýbrž proto, že 
armáda Severu rozdrtila armádu Jihu. Otroctví nahra
dil systém Jima Crowa* a ten také nebyl v padesátých 
a šedesátých let minulého století odstraněn zásluhou 
demokracie, nýbrž jí navzdory. Konečnou emancipaci 
a zákon o občanských právech z roku 1964 samozřejmě 
schválil Kongres a vše, co předcházelo, se odehrálo na 
příkaz federální vlády. Tak tomu bylo i v případě od
stranění segregace v armádě a ve školách, kterou zrušil 
Nejvyšší soud. Pokud jde o tuto největší americkou tra
gédii, byly svoboda a demokracie často v rozporu . 

.. Systematické diskriminaci černochů na jihu Spojených států se tak 
začalo říkat podle figurky směšného černocha Jima Crowa z pouťové 
písničky, oblíbené v půli 19. století. (Pozn. překl.) 
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Americký model 

V devadesátých letech 20. století odcestoval do Ka
zachstánu americký odborník podporovaný vládou Spo
jených států, který měl za úkol pomoci novému parla
mentu sepsat volební zákon. Jeho protějšek, významný 
kazašský poslanec, odmítal většinu návrhů, které mu 
byly předkládány, se slovy: "My chceme, aby náš par
lament byl přesně takový, jako je váš Kongres. II Ame
ričan se zděsil. "Musel jsem se držet, abych nevyhrkl 
první slova, která mě napadla: ,V žádném případě!'" 
To není nijak neobvyklé. Američané, kteří mají zkuše
nost s fungováním vlastní demokracie, často považují 
americký systém za nepraktický výmysl, který by žád
ná země neměla tolerovat Ve skutečnosti je dnes oba
va ze soustředění moci, která je hlavní myšlenkou 
americké ústavy, opodstatněná stejně jako v roce 1789. 
A Kazachstánu by naopak silný parlament, podobný 
americkému Kongresu, zvlášť dobře posloužil, proto
že by pomohl hlídat prezidentovu neukojitelnou tou
hu po moci. 

Je prapodivné, že to jsou právě Spojené státy, které 
v zahraničí tak často obhajují neomezenou demokra
cii. Pro americký systém je však typické nikoli to, jak je 
demokratický, ale daleko více to, jak je nedemokratic
ký, totiž jaká omezení klade na vítěznou volební větši
nu. Listina práv The Bill o! Rights* je přece seznamem 
toho, co vláda nesmí, bez ohledu na názor většiny. 
Nejvyšší soud, jeden ze tří pilířů amerického systému 

* The Bill of Rights je prvních deset dodatků americké ústavy, které k ní 
byly přičleněny v roce 1791, aby chránily určitá práva amerických obča
nů . (Pozn. překl.) 
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veřejné správy a pravděpodobně ten nejvýznamnější, 
má v čele devět nevolených mužů a žen, �teří jsou 
v úřadu doživotně. Americký Senát je nejméně repre
zentativní horní komorou na světě, snad jen s výjim
kou britské Sněmovny lordů, která je bezmocná a má 
být brzy reformována. Každý americký stát totiž vysí
lá do Washingtonu dva senátory bez ohledu na počet 
svých obyvatel. Tricetimilionová Kalifornie má stejně 
hlasů jako 3,7 milionu občanů Arizony - pravidlo 
jeden volič, jeden hlas tu neplatí.x Zákonodárné sbory 
na celostátní i místní úrovni ve Spojených státech 
ohromují nikoli mocí většinové strany, ale ochranou 
poskytovanou menšině, často dokonce osamělému 
členu legislativy. Soukromí podnikatelé i různé další 
nevládní skupiny - Alexis de Tocqueville je nazývá 
"zprostředkujícími uskupeními" - vytvářejí další stě
žejní společenskou vrstvu. Toto bohaté předivo občan
ské společnosti se významnou měrou podílelo na 
utváření charakteru americké demokracie. 

Pokud toto předivo slábne, vzniká specificky ame
rická verze neliberální demokracie. Politické problémy 
Spojených států jsou sice jiné a mnohem méně závaž
né než problémy zemí třetího světa, ale úzce s nimi 
souvisejí. V Americe jsou zákony a práva pevně zakot
veny. Postupně se však vytrácejí všechna ostatní méně 
formální omezení, která tvoří vlastní vnitřní obsah 
liberální demokracie. Mnohé společenské a politické 
instituce - politické strany, profesní organizace, kluby 

x Tento zvláštní aspekt americké demokracie má nejzávažnější důsled
ky, protože dává malým státům s nepatrným počtem obyvatel obrovský 
politický vliv a poskytuje jim přístup k neúměrným dotacím. Americká 
demokracie však většinu svých "nedemokratických" rysů ráda vy
užívá. 
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a asociace - mají nedemokratické struktury, a tak je 
ohrožuje demokratická doktrína, která hodnotí myš
lenky a instituce na základě jednoduché zkoušky: je 
moc v maximální míře rozložena? Nebo jinými slovy: 
je uspořádání dané společnosti dostatečně demokra
tické? Americký Kongres, i když je demokratický už 
z definice, dříve fungoval hierarchickým, uzavřeným 
způsobem a do jisté míry i mimo dosah veřejnosti. 
Dnes je z něj transparentní těleso, zcela otevřené názo
rům a nátlaku voličů. Je přístupnější, demokratičtější, 
ale také méně funkční. 

Nebo se zamysleme nad americkými politickými 
stranami, z nichž se dnes vyvinuly typicky potěmkinov
ské organizace. Už dávno nehrají svou historickou roli 
uskupení, které v rámci volebního procesu v USA vybí
rá kandidáty a rozhoduje. S tím, jak na významu nabý
vají primárky a výzkumy veřejného mínění, stávají se 
z politických stran pouze jakési nádoby, jež se plní podle 
momentálních chutí veřejnosti - neoliberálně, konzerva
tivně či jinak. A co americké profesní elity, zejména práv
níci? Kdysi hráli roli jakési lokální aristokracie; k měs
tům a obcím, v nichž působili, je vázaly povinnosti a jim 
se i zodpovídali. Postupně pozbyli prestiže, přestali být 
pro veřejnost užiteční a proměnili se v dravé podnik?te
le. V jejich stopách kráčejí i lékaři, auditoři a bankéři. 
Síly, které demokracii dříve usměrňovaly, dnes rychle 
odumírají. Nahradil je totiž výzkum veřejného mínění. 
Až jednou budou historikové popisovat naši dobu, 
nepochybně je zarazí, jak neustále a donekonečna zjišťu
jeme proměnlivé názory veřejnosti. Politici, nejrůznější 
sdružení, novináři vynakládají spoustu času, peněz 
a energie na to, aby zjistili, co si veřejnost myslí o nejrůz
nějších záležitostech, počínaje sociálním pojištěním přes 
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otázky, jako je život po životě, a nápoji sycenými kyslič
níkem uhličitým konče. Honí se jako o závod, kdo dřív 
padne před veřejností na kolena. Lidé, kteří se zabývají 
výzkumy veřejného mínění, se stali moderními jasno
vidci a výsledky svých průzkumů interpretují se stejnou 
vážností, s jakou kdysi jejich předchůdci věštili ze zvíře
cích vnitřností. Samozřejmě tyto výsledky mohou být 
nejednoznačné stejně jako střeva zvířat, a lidé navíc svo
je názory mění. To se také čas od času stává a v tu chvíli 
se všichni jako kobylky vrhají do zjišťování změn v ná
zorech veřejnosti. Tak z podnikatelů, kteří byli ještě ne
dávno velebeni jako géniové, se o pár let později náhle 
stávají podvodníci. Newt Gingrich, který byl v roce 1994 
vynášen do nebe jako spiritus agens drtivého vítězství 
republikánů ve volbách, byl rok nato považován za po
mateného extremistu. V době svého úřadu se Bill Clin
ton z týdne na týden měnil v očích veřejnosti z ničemy 
ve skvělého politika a naopak. Jedinou jistotou při téhle 
jízdě na horské dráze je rituál vzdávat poctu americké 
veřejnosti. "Američané nejsou hloupí," opakují politici 
donekonečna, když vysvětlují, že si lidé stále přejí nižší 
daně a zároveň vyšší podpory. "Američané to chtějí 
vědět," říká politik, třebaže to možná chce vědět pouze 
on. "Je to hlas Američanů," prohlašuje třetí, jako by 
oznamoval zjevení pravdy Boží. Banální pravda dnes 
dokáže získat váhu biblického zvěstování, je-li její pů
vod připisován americkým občanům.x 

x Podobně jako jinde ve svém velkém díle o Americe to nejlépe vyjádřil 
Tocqueville: "Francouzi za staré monarchie považovali za nejvyšší 
pravdu, že král nic nedělá špatně," napsal, "a pokud něco špatně udělal, 
pak to zavinili jeho rádci . . . .  Američané vyznávají tentýž názor, pokud 
jde o většinu. "  V podobném stylu nazval Michael Kinsley knihu svých 
sloupků z časopisu New Republic na téma Američané Velké dětí. 
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Rámec svobody 

Občané tuší, že je někde problém, a proto si dnes 
Američané svého politického systému váží daleko 
méně než dříve. Nejsou sami. Ve většině zemí Západu 
klesá respekt k politice a politikům na historicky nej
nižší úroveň. V evropských zemích nabývá síly popu
lismus zaměřený proti establishmentu. Z toho lze 
usoudit, že jde o značně silné pocity. Nespokojenost se 
současným politickým systémem a pocity rozhořčení 
však přicházejí v nevhodnou dobu. Západní demokra
tické země se dostávají pod silný tlak nových skuteč
ností, jakými jsou terorismus, změny složení obyvatel
stva, přistěhovalectví a následné střety kultur. V lády 
musejí své společnosti před těmito novými hrozbami 
chránit, zlepšovat sociální funkce státu, učit se podpo
rovat přistěhovalectví, aniž by to vyvolávalo konflikty; 
takové věci nejsou v žádné době maličkost. Politický 
systém však nikdy nebyl tak málo funkční jako dnes. 
Nekonečné politické kampaně a podbízivost, nutnost 
získávat peníze, zájmy jednotlivců i skupin a lobbová
ní - v Americe ten nejvážnější problém - to všechno 
systém v očích občanů zdiskreditovalo a počet těch, 
kdo chodí volit, se dramaticky snižuje. Západní demo
kracie zůstává pro zbytek světa modelem, je však 
docela dobře možné, že to s ní je jako se supernovou: 
z velké vzdálenosti sice ještě oslnivě září, ve svém nit
ru však už je vyhaslá. 

Mnoho pozorovatelů se ale domnívá, že je tomu 
přesně naopak, že postupná demokratizace všech oblas
tí společnosti přináší bezvýhradné dobro. Rozpad dáv
ných omezení, stále větší přístup ke všemu a posilová
ní moci řadového občana může podle nich jedinci 
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přinést jen více svobody a osobního štěstí. Koncem 
opojných devadesátých let 20. století inzerovala kon
zultantská firma Accenture své hlubokosáhlé analýzy. 
Jedna reklama karikovala novinový titulek "Internet 
přinese Číně demokracii", s dovětkem agentury " Teď to 
začne být zajímavé". Zápal vyvolaný érou internetu se 
sice pomalu vytrácí, nadšenci pro tuto technologii 
však nepřestávají připomínat, že internet je zatím v (>len
kách a že jednou skutečně přinese demokracii Cíně, 
bohatství Indii a z nás všech udělá své vlastní bankéře, 
právníky, redaktory, ba dokonce zákonodárce. Takový 
trend je ve státech jako Kalifornie, kde je součástí vlád
ního rozhodování referendum, už zcela zřejmý. Po
dobným směrem se vydávají i další americké státy. 
Copak je možné něco namítat proti větší demokracii? 

Avšak co když se svoboda nerodí z chaosu, ale z ur
čité míry řádu, tedy nikoli z ne spoutané přímé demo
kracie, nýbrž z regulované demokracie zastupitelské? 
Co když, jak to v životě často bývá, vodítka a omezení 
potřebujeme? A co když je svoboda opravdu y, bezpe
čí, jen když jsou tato omezení značně přísná? Taková 
alternativní teorie stála u zrodu moderní liberální de
mokracie. Naše západní demokracie vždy byla a je, 
řečeno s Aristotelem, "smíšeným režimem". Přirozeně, 
vláda je volena, existují ústavní zákony a práva, nezá
vislé soudnictví, silné politické strany, církve, podniky, 
soukromá sdružení a profesní elity. Politická demokra
cie byla základním a skutečně rozhodujícím činitelem 
- lid měl rozhodující moc -, ale systém byl komplexní, 
zdaleka ne všechny jeho části podléhaly volbám. Smys
lem mnoha těchto nedemokratických institucí a sku
pin bylo zmírňovat výbuchy vášní veřejnosti, vzdělá
vat občany, usměrňovat demokracii a tím zajišťovat 
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svobodu. Kdy ž na právnické fakultě Harvardovy uni
verzity předávají absolventům diplomy, připomínají 
jim, aby mysleli na to, že právo je "moudrým omeze
ním, které osvobozuje člověka". Národní chorál "Ame
rika je nádherná" prohlašuje: "Ameriko, Ameriko / 
kéž Bůh napraví každou tvou chybu / tvou duši posí
lí v sebevládě / tvou svobodu v právu. " 

Tato kniha je voláním po sebeovládání a po obnově 
rovnováhy mezi demokracií a svobodou. Není sporem 
s demokracií. Upozorňuje však, že někdy může být de
mokracie příliš mnoho - jak se říká, příliš mnoho dobré
ho. Podstatou liberálnědemokratické politiky je vytvářet 
bohatý a komplexní společenský řád, nikoli však takový, 
jemuž by vládla jediná myšlenka. Takovou pluralitní 
společnost se například snažili vytvořit američtí otcové 
zakladatelé v dobách, kdy většina lidí soudila, že společ
nosti má dominovat jediná náboženská ideologie. Také 
demokracie je založena na ideologii a jako všechny šab
lony i ona má svá omezení. Co funguje v zákonodárství 
země, nemusí být funkční v městském zastupitelstvu. 

Pustit se do obnovy není pokusem o návrat ke staré
mu řádu. Demokratické změny, v nichž žijeme, vítáme 
a vážíme si všech úspěchů. Usilujeme o liberální demo
kracii nikoli v podobě, v níž fungovala v 19. století, ale 
o takovou, jaká by měla fungovat v 21 . století. Demo
kratická společnost potřebuje nové obranné štíty a nová 
pravidla, navržená pro moderní dobu a její problémy. 
Každá taková obnova musí začít návratem k historii, 
k boji za svobodu a demokracii, který začal na Západě, 
aby se šířil dál. Chceme-li obnovit věčné hledání života, 
svobody a štěstí, musíme především obnovit síly, které 
je vytvořily. Jen tehdy, když porozumíme minuldsti 
svobody, můžeme napomáhat zajistit její budoucnost. 
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KAPITOLA 1 

STRUČNÁ HISTORIE LIDSKÉ SVOBODY 

Všechno začalo tím, že císař Konstantin se rozhodl 
přesídlit. V roce 324 po Kristu se vládce největší říše 
světa vydal na východ a hlavním městem se místo 
Říma stalo město Byzantium, dávná řecká kolonie le
žící na vstupu k Černému moři, kterou promptně pře
jmenoval na Konstantinopol. Proč opustil Rím, po
věstné sídlo císařů? Konstantin tvrdil, že se tak stalo 
na "Boží příkaz". S tímto druhem logiky lze ovšem 
těžko polemizovat, třebaže určitou roli nepochybně 
sehrála i jeho marnivost a ctižádostivost. Konstantin 
zoufale toužil zanechat po sobě významný odkaz, 
a protože mu chyběla vítězná válka, co lepšího se dalo 
vymyslet než nové hlavní město? Byl to také politicky 
chytrý tah. Konstantinopol byla blíž velkým kultur
ním a hospodářským střediskům té doby, jakými byly 
Atény, Soluň a Antiochie. (Řím byl tenkrát považován 
za Zapadákov.) Měla také strategicky výhodnější polo
hu, pokud šlo o obranu říše před nepřáteli, zejména 
před germánskými kmeny a perskými armádami. Ve 
4. století se zkrátka klíčová místa dějin nacházela na 
východě. 

Žádný císař necestuje nalehko a ani Konstantin ne
byl výjimkou. Nepřesunul jen své sídlo, ale také dese-
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titisíce obyvatel, a aby všechny nakrmil, zrekvíroval 
v Egyptě, Malé Asii a Sýrii obrovské množství potra
vin a vína. Po celé říši vysílal své oblíbence, aby do 

fInového Říma" dopravili velká umělecká díla. His
torik Jacob Bw:ckhardt toto plenění popisuje jako " . . .  nej
hanebnější a nejrozsáhlejší krádež umění v dějinách . . .  
spáchanou za účelem zkrášlení [Konstantinopole]."! 

Senátorům a dalším hodnostářům se za přestěhování 
nabízely různé výhody. V novém městě na ně napří
klad čekaly přesné repliky jejich domů. Konstantin 
přemístil většinu dvora, ale jednoho člověka s sebou 
nevzal: římského biskupa. Toto historické oddělení 
církve a státu mělo mít osudové, blahodárné následky 
pro celé lidstvo. 

Formálně stál římský biskup nejvýš ze všech, proto
že prvním držitelem tohoto úřadu byl Petr, služebně 
nejstarší z Kristových apoštolů. Křesťanství přežilo dí
ky tomu, že se z něj stalo decentralizované náboženství, 
složené z církevních sborů, které se spravovaly samy. 
Řím teď byl od hlavního města říše daleko. Ostatní vý
znamní duchovní představitelé, jako byl byzantský 
.biskup nebo biskupové z nedaleké Antiochie, Jeruza
léma a Alexandrie, se ocitli v císařově stínu a rychle byli 
podřízeni státní moci. Avšak církev v Římě, daleko od 
palácových mocenských intrik, posilovala svou nezá
vislost, což jí nakonec umožnilo převzít roli duchovní
ho vůdce všech křesťanů. Jak konstatoval Ernest 
Barker, významný anglický badatel zabývající se sta
rověkem, Východ (Byzanc) se v důsledku tohoto roz
dělení dostal pod vládu státu a Západ (Řím) pod svr
chovanost církve. Přesnější by bylo konstatovat, že na 
Západě se o svrchovanost církve začalo bojovat; po 
dobu celých patnácti století od Konstantinova přestě-
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hování byly evropské dějiny poznamenány zápasem 
mezi církví a státem. Z jisker těchto bojů pak vzplály 
první plamínky svobody. 

Svoboda, stará a nová 

Přirozeně je příliš velkým zjednodušením vytrhnout 
jedinou událost a označit ji za počátek složitého his
torického jevu, v tomto případě vývoje svobody. Pří
běh ale někde začínat musí a vzestup křesťanské cír
kve je podle mého názoru první důležitou příčinou 
svobody na Západě - a tudíž i na světě. Skutečnost, 
že na Západě vznikla svoboda celá staletí před de
mokracií, je ústředním tématem této kapitoly. To svo
boda vedla k demokracii, a ne naopak. Poukazuje na 
to také paradox, kteI1ý do našeho popisu neoddělitel
ně patří: přestože strukturální důvody byly hlubší, 
svoboda se na Západě zrodila především z dlouhé 
řady mocenských střetů. Důsledky těchto bojů - mezi 
církví a státem, šlechtou a panovníkem, protestanty 
a katolíky, podnikateli a státem - se staly součástí 
tkaniva západního života a vytvářely stále větší tlak 
na svobodu jednotlivce zejména v Anglii a poté i ve 
Spojených státech. 

Někdo by mohl proti důrazu kladenému na roli 
křesťanské církve postavit tezi, že kolébkou svobody 
bylo antické Řecko. Připomněl by slavnou Periklovu 
pohřební řeč, pronesenou v roce 431 před Kristem, 
a strhující obraz Atén té doby, města svobody, demo
kracie a občanské rovnosti. Po většinu 19. století se na 
britských a německých univerzitách soudilo, že k nej
rozsáhlejšímu rozkvětu všeho, čeho lidstvo do té doby 
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dosáhlo, došlo v řeckých městských státech zhruba 
v 5. století před Kristem. (O studiu starověkého Řecka 
a Říma se v Oxfordu a Cambridgi dnes hovorově mlu
ví jako o studiu "velikánů".) Viktoriánská posedlost 
Řeckem byla však zčásti dílem fantazie. Starověké 
Řecko bylo, pokud šlo o kulturu, výjimečné a filozofie, 
věda a literatura té doby byly skvělé. Zrodila se tu 
i demokracie a některé představy s ní související, ale 
uplatňovaly se jen v několika malých městských stá
tech a nanejvýš tak sto let; s makedonskou invazí 
v roce 338 před Kristem se vytratily. Než se řecký expe
riment stal pro demokraty inspirací, muselo uplynout 
mnohem víc než tisíc let, a po všech staletích, jež je od 
oné doby dělí, už po něm v evropské politice nezůstaly 
žádné faktické ani institucionální stopy. 

Řecko dokonce není ani místem, kde se zrodila svo
boda v moderním smyslu. Svoboda v dnešním světě je 
především svoboda jednotlivce od svévole moci, jež 
po větší část dějin znamenala brutální moc státu. 
Předpokládá určitá základní lidská práva, jako je svo
boda slova, shromažďování, vyznání a právo na spra
vedlivý soud. Jak vysvětlil osvícenecký filozof Ben
jamin Constant, svoboda znamenala v antice něco 
jiného: totiž to, že každý (přesněji každý občan muž
ského pohlaví) má právo podílet se na vládě. V záko
nodárném sboru obvykle sloužili bud všichni občané, 
nebo v případě, že to nebylo praktické, byli členové 
vybráni losem, podobně jako se dnes sestavují americ
ké poroty. Shromáždění lidu měla ve starověkém Řec
ku neomezenou moc. Práva jednotlivce nebyla ani teo
reticky nedotknutelná, ani fakticky ochraňovaná. Řecká 
demokracie často znamenala, slovy Benjamina Con
stanta, "že se jednotlivec podřídí autoritě společen-
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ství".2 Nezapomínejme, že v Aténách ve 4 .  století před 
Kristem, o nichž se říká, že v nich demokracie nalezla 
svou pravou podobu, poslalo shromáždění lidu 
demokratickou volbou na smrt největšího filozofa své 
doby. Sokratova poprava byla naprosto demokratická, 
nebyla však liberální. 

Stejně jako se řecké kořeny západní svobody silně 
přeceňují, vliv Říma je přehlížen. Když Herodotos na
psal, že Řekové jsou "svobodní lidé", měl na mysli, že 
nejsou otroky v područí cizích dobyvatelů ani nejsou 
ovládáni cizí mocí - dnes bychom to vyjádřili slovem 
"nezávislost" nebo "sebeurčení". (Podle takovéto defini
ce jsou i Severokorejci svobodní lidé.) Římané zdůrazňo
vali jiný aspekt svobody :  to, že všichni občané mají být 
před zákonem posuzováni podle stejných měřítek. Ta
kovéto pojetí svobody je modernímu západnímu chápá
ní mnohem bližší a latinské slovo libertas je kořenem 
mnoha dnešních pojmů. I když Řekové dali světu filozo
fii, literaturu, poezii a umění, Řím nám odkázal vládu 
práva a počátky omezování vládní moci. Římská repub
lika s dělenou vládou (do tří větví), s volbami jejích čini
telů na omezenou dobu a s důrazem na rovnost před zá
konem se od té doby stala pro další vlády modelem; 
zřejmě nejvíc si toho byli vědomi zakladatelé republiky 
v Americe. Pojetí politiky i pojmy z časů starověkého 
Říma se udržely v západním světě dodnes: senát, repub
lika, ústava, prefektura. Západní právo je rovněž plné 
odkazů na právo římské a do počátku 20. století se práv
níci dokonce neobešli bez znalosti latiny. Většina stále 
platných zákonů upravujících smlouvy, vlastnictví, od
povědnost, hanobení osobnosti, dědictví, pozemky a pro
cesní pravidla dokazování jsou variacemi na římské 
motivy. Herbert Asquith, talentovaný amatérský odbor-
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ník na antiku a ministerský předseda Velké Británie, tvr
dil, že vůbec největším darem Říma bylo, že "položil 
základy právní vědy, rozvinul ji a systematizoval".3 

Římské právo však mělo jednu ohromnou mezeru 
praktického rázu, protože se nevytahovalo na vládnoud 
třídu, a to zejména v 1. století po Kristu, kdy republika 
degenerovala v monarchii. Císařové jako Nero, Vitellius 
nebo Galba zcela běžně vynášeli rozsudky smrti bez sou
du, plenili soukromé domy i chrámy, znásilňovali pod
dané a vraždili je. Caligula se proslavil tím, že ze svého 
koně udělal senátora, čímž pravděpodobně znectil du
cha tohoto kdysi vznešeného sboru, když už ne jeho lite
ru. Tradice práva, za římské republiky tak pečlivě b,;tdo
vaná, se v dekadenci dsařství rozpadla. Upadek Ríma 
přinesl poučení, že pokud má vláda zákona vydržet, po
třebuje víc než dobré úmysly vládců, neboť jak vládci, tak 
úmysly se mohou měnit. Je třeba, aby uvnitř státu fungo
valy instituce, jejichž účinnost na státu nezávisí. Západ 
takovou vyrovnávací sílu nalezl v katolické církvi. 

Paradox katolicismu 

Nejtrvalejším dědictvím Říma je římskokatolická církev, 
kterou anglický filozof Thomas Hobbes nazval "koruno
vaným duchem na hrobě římského impéria".4 Kultura 
Říma se stala kulturou katolické církve. Církev zachova
la nespočet římských tradic a myšlenek - a samozřejmě 
i latinu, která poskytla vzdělaným lidem v Evropě spo
lečný jazyk a tak posílila i jejich pocit, že patří do jedno
ho společenství. Ideje a struktura katolické církve - její 
univerzalismus, hierarchie, kodexy a kanonické právo -
dodnes silně připomínají starověký Řím. 
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Někomu může připadat zvláštní, že příběh svobody 
začíná právě v katolické církvi. Jako instituce svobodu 
myšlení nevyznávala a ani neuznávala odlišnosti ve 
víře, což trvá dodnes. Zejména ve středověku, kdy její 
moc vzrostla, se stala méně tolerantní, ne-li tyranskou, 
kladla důraz na dogma a bezvýhradnou poslušnost. 
K potlačení disentu používala někdy odporné metody 
(připomeňme například španělskou inkvizici). Její struk
tura je hierarchická a autokratická. Ani církev sama 
sebe nikdy nepovažovala za instituci, která prosazuje 
svobodu jednotlivce. Od samého počátku se však vytr
vale stavěla proti moci státu, a tak omezovala vládu pa
novníka. Měla v moci základní společenské instituce, 
jakými jsou obřady manželství, narození a smrti. Vlast
nictví církve a kněží nebylo zdaňováno - což nebylo bez 
významu, uvědomíme-li si, že v Evropě církev vlastnila 
třetinu půdy. Katolická církev tak byla histoHcky první 
a jedinou institucí, která byla nezávislá na světské moci 
a byla schopna se jí vzepřít. Tím, že uhájila svou autono
mň a napadala moc státu, vznikaly v systému mezery 
a pukliny, kde se mohla rozvíjet svoboda jednotlivce. 

Zápas mezi církví a státem začal už padesát let po 
Konstantinově přestěhování. Jeden z jeho následovní
ků, císař Theodosius, se dostal do nepříjemného sporu 
s makedonskými obyvateli Soluně. Všechny vzbouřen
ce pozval do Milána, kde nechal muže, ženy i děti zma
sakrovat. Milánský biskup, zbožný kněz Ambrosius, 
tím byl natolik zděšen, že veřejně odmítl dát císaři svá
tost oltářní. Theodosius protestoval a na obranu se uchý
lil k bibli. Vysvětloval, že se provinil zabitím, ale copak 
se hrdinný biblický král David neprovinil nejen zabi
tím, ale také cizoložstvím? Biskup neustoupil a zahří
mal na něj - podle slavného podání britského histori-
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ka Edwarda Gibbona - těmito slovy: "Napodobil jsi 
Davida v jeho zločinu, napodob ho i v jeho pokání. liS 

K naprostému údivu všech se císař, nejmocnější muž 
světa, po osm měsíců pravidelně převlékal za žebráka 
(jako David v biblickém příběhu), postával před milán
skou katedrálou a žádal biskupa o odpuštění. 

Zatímco na Východě se římské impérium rozpada
lo, pravomoc a nezávislost římského biskupa rostla. 
Stal se prvním mezi církevními knížaty a začalo se mu 
říkat "ll Papa", Svatý otec. V roce 800 byl papež Lev III. 
přinucen korunovat franckého vládce Karla Velikého 
na římského císaře. Tím zahájil tradici "investitury", 
podle níž musela církev novému vladaři požehnat, aby 
jeho vláda byla uznána. Do 12. století moc papežů 
rostla, až se nakonec stali klíčovými hráči ve složitých 
evropských politických hrách. Papežství mělo moc, 
legitimitu, peníze a dokonce i armádu. Další velkou 
symbolickou bitvu vyhrálo papežství nad císařem 
Svaté říše římské Jindřichem IV., který se v roce 1077 
neúspěšně vzepřel rostoucí moci papeže Řehoře V ll. 
Když prohrál, musel Jindřich, jak praví legenda, stát 
v Canosse bosý ve sněhu a čekat, jestli mu Svatý otec 
odpustí. Ať už je to pravda nebo ne, ve 12. století byl 
papež, pokud šlo o moc a okázalost, roven kterémuko
li z evropských panovníků a Vatikán mohl soupeřit 
s nejimpozantnějšími dvory světadílu. 

Zeměpis svobody 

Církev na Západě získala moc z jednoduchého důvo
du: po pádu římského impéria ji už nikdy žádní císaři 
Svaté říše římské nemohli ovládnout. Katolická církev 
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zato vždy dokázala evropská knížata rozeštvat a pak 
být životně důležitým "jazýčkem na vahách" v dobo
vých mocenských bojích. Kdyby evropský světadíl 
ovládl jediný panovník, mohl by církev připravit 
o nezávislost a učinit z ní služku státní moci. Přesně to 
se přihodilo byzantské a později i ruské pravoslavné 
církvi (a ostatně většině náboženství na světě).  Evropu, 
dokonce ani její větší část, si nepodmanil nikdy nikdo. 
Během tisíce let se o to několik vládců pokusilo - Karel 
Veliký, Karel v., Napoleon, císař Vilém a nakonec Hitler 
i Stalin. Žádnému z nich však jejich plány nevyšly . 

. Jak si to vysvětlit? Svou úlohu snad sehrály i geogra
fické poměry, neboť Evropa je zbrázděna horami a řeka
mi; ostře zaříznutá údolí mezi strmými svahy skýtají 
ochranu, zatímco na členitém pobřeží Středozemního 
moře ústí řeky do chráněných zátok vhodných pro mb
řeplavbu, takže i malé regiony dokážou nerušeně přežít 
a někdy i vzkvétat. Právě tady, v Evropě, začíná historie 
malých nezávislých států. Těžko se dobývají, snadno se 
rozvíjejí, řeky a moře se nabízejí jako obchodní cesty. 
Asie je oproti tomu plná rozlehlých planin - jsou tam 
ruské stepi, čínské pláně -, jimiž mohou táhnout impe
riální armády, aniž by se jim kdokoli mohl postavit do 
cesty. Není divu, že v těchto oblastech po tisíciletí vládly 
velké centralizované říše.x 

x Pokud jde o geografické poměry, zvlášť velkou smůlu má Afrika. Ač je to 
druhý největší světadíl, má nejkratší linii pobřeží, jež navíc většinou lemují 
příliš mělké vody, aby tam mohly vzniknout přístavy. Historicky tedy brání 
rozvoji obchodu. Lodě se těžko plaví i po afrických řekách, které jsou opět 
bud příliš mělké, nebo, pokud mají dostatečně hluboké toky, jsou přerušová
ny peřejemi a vodopády (dramatická scenerie je v tomto případě pro ob
chodní účely smrtelná). Přidáme-li tropická vedra a nemoci, jež je provázejí, 
máme jednoduché zdůvodnění, proč je Afrika tak málo rozvinutá. 
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Topografie Evropy umožnila vzestup společenství 
nejrůznějších velikostí - městských států, vévodství, 
republik, národů a císařství. V roce 1500 v Evropě exi
stovalo víc než pět set států, přičemž mnohé nebyly 
větší než jedno město. Tato mnohotvárnost měla dva 
skvělé důsledky. Za prvé, umožňovala různorodost. 
Lidé (ale i jejich myšlenky, umění a dokonce i technolo
gie) v jednom místě nevítaní nebo nepovšimnutí se 
často výborně uplatnili jinde. Za druhé, podporovala 
soutěživost mezi státy, což zvyšovalo politickou, hos
podářskou a vojenskou vyspělost. Úspěšné postupy 
byly napodobovány, slepé uličky se obcházely. Pozo
ruhodný hospodářský i politický úspěch Evropy, který 
historik ekonomie Eric Jones nazval "evropským 
zázrakem", může být docela dobře důsledkem její 
neobvyklé geografické podoby. 6 

Šlechta a král 

Při formování politického řádu Evropy jako by se ze
měpis spojil s historií. Rozpad římského impéria a za
ostalost germánských kmenů, které ho zničily, vyústi
ly na celém kontinentu v decentralizaci moci - žádný 
panovník nedokázal administrativně zvládnout tak 
rozsáhlá království obývaná mnoha nezávislými kme
ny. Jaký rozdíl oproti Číně za vlády dynastií Ming 
a Čching, Indii za vlády Mughalů či osmanské říši, 
které ovládaly rozsáhlá území obydlená nejrůznějšími 
národy! V Evropě však měli svá území v moci místní 
šlechtici a vojenští velitelé a ti si vytvářeli těsné spoje
nectví se svými vazaly. Tím se evropský feudalismus 
výrazně liší - významné skupiny vlastníků půdy byly 
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v podstatě nezávislé. Od středověku až po 17. století 
byli evropští panovníci jacísi v dáli žijící tvorové, ovlá
dající svá království většinou jen na papíře. Francouz
ský král byl v Bretani považován pouze za vévodu 
a měl v tomto regionu po celá staletí jen omezenou 
moc. Prakticky vzato, pokud chtěl panovník zahájit vál
ku nebo vybudovat pevnost, musel si půjčovat peníze 
a kupovat vojáky od místních vládců, kteří se během 
tohoto procesu stali hrabaty, vikomty či vévody. 

Evropská vrstva vlastníků půdy se tak stala aristo
kracií s vlastní mocí, penězi a legitimitou - čímž se 
významně lišila od ponížených a závislých dvorních 
šlechticů v ostatních zemích světa. Tento téměř rovno-: 
právný vztah mezi šlechtou a králem hluboce ovlivnil 

vývoj svobody. Jak napsal velký historik liberalismu 
Guido de Ruggiero, "bez účinného odporu zvlášť pri
vilegované třídy by monarchie nestvořila víc než 
národ otroků"? Ve zbytku světa se to také panovní
kům podařilo. Ve středověké Evropě vyžadovala aris
tokracie od králů, aby jim zaručili určitá práva, která 
nesměla porušit ani koruna. Aristokracie si ustavila 
reprezentativní instituce - parlamenty, generální sta
vy, shromáždění šlechty - díky nimž byly jejich poža
davky stále slyšet. V této středověké dohodě leží zá
klady toho, čemu dnes říkáme "vláda práva". Navíc 
byla tato dohoda vystavěna na římských tradicích a po
silována mocí šlechty. Podobně jako zápas mezi církví 
a státem, i konflikt mezi aristokracií a monarchií je dru
hým, velice významným politickým činitelem evrop
ských dějin, který pomohl vytvořit, opět bezděčně, zá
kladní podmínky svobody. 

Anglická aristokracie byla v celé Evropě nejméně 
závislá na královské moci. Šlechtici žili na svých pan-
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stvích, ovládali sice své poddané, ale také je ochraňo
vali. Na oplátku vybírali daně, díky nimž byli mocní 
a bohatí. Byli, jak to vyjádřil jeden historik, "pracující 
aristokracií": své postavení si nezajišťovali pomocí slo
žitých dvorních intrik, ale tím, že si na všech úrovních 
vydobyli podíl na politické moci.8 Angličtí králové, 
kteří své pozice upevnili dříve, než se to podařilo jejich 
protějškům v kontinentální Evropě, pochopili, že jejich 
vláda bude vždy záviset na spolupráci se šlechtou -
nebo alespoň s její podstatnou částí. Pokud se panov
ník snažil příliš upevnit svou moc, hrozila mu zároveň 
odveta jeho baronů. Král Jindřich II., korunovaný 
v roce 1154, vysílal do všech koutů země své soudce, 
aby tam prosazovali královské dekrety. Usiloval o sjed
nocení země a vytvoření všeobecného práva (Common 
Law) . Aby toho dosáhl, musel středověkou aristokracii 
zbavit moci a zvláštních výsad. Plán mu nějaký čas 
vycházel, nakonec však šlechta povstala do zbraně, až 
byl Jindřichův syn, král Jan, po čtyřiceti letech bojů 
v roce 1215 přinucen podepsat na poli nedaleko wind
sorského zámku příměří. Tak vznikla Magna Charta čili 
Velká listina svobod, která už ve své době byla pova
žována za základní soupis šlechtických práv. Obsaho
vala však také ustanovení zaručující svobodu církve 
a městskou autonomii. Magna Charta se stavěla (velmi 
mírně) i proti utlačování poddaných. S postupem ča
su byl tento dokument anglickými soudci rozšiřován, 
až se nakonec proměnil v jakousi obecnou ústavu 
chránící práva jednotlivce. Už v době svého vzniku 
však byla Magna Charta významná tím, že to bylo 
v Evropě první písemné vymezení královských pra
vomocí. Jako taková, poznamenává anglický historik 
Paul Johnson, je "oprávněně označována za první ze 
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Statutů,x o nichž je možno říci, že z nich pramení 
anglické a posléze i americké svobody".9 

Řím proti reformě 

Kromě mocenského zápasu církve se státem a krále se 
šlechtou probíhal podobný boj mezi katolíky a protes
tanty. Jak se ukázalo, byl to nejdelší a nejkrvavější spor, 
který měl pro svobodu nepředpokládané, avšak zcela 
revoluční důsledky. Jeho nepravděpodobným původ
cem byl nepříliš zbožný německý mnich Martin Luther, 
žijící v zapadlém městečku Wittenbergu. Došlo k tornu 

na počátku 16. století, kdy byla celá Evropa velmi 
nešťastná z ohromné a zkorumpované moci papežství. 
Nejskandálnější římskou praxí byl neobyčejně rozšíře
ný prodej odpustků, papežských certifikátů, promíjejí
cích kupci hříchy - někdy i dříve, než je spáchal. Z pe
něz byla financována značná církevní marnotratnost, 
která ohromovala dokonce ještě v éře baroka se vším 
jeho pozlátkovýrn leskem. Trnem v oku se Lutherovi 
stal papežský plán na vybudování největšího chrámu, 
jaký kdy člověk spatřil - katedrály svatého Petra v Ří
mě. Ještě dnes, kráčíme-li hektary vatikánského mra
moru a hledíme na zlato, klenoty, tapiserie a fresky 
pokrývající stěny od podlahy až ke stropu, není obtížné 
si představit "zbožný hněv" Martina Luthera. 

Volání po reformě se ozývalo už před Lutherem, 
například Erasmus Rotterdamský žádal jednodušší 
a skromnější obřad bohoslužby, ale nikdo se neposta-

x Soubor anglických zákonů psaného práva, které tvoří "nepsanou ústa-
vuU• 
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vil církevní autoritě tak zpříma. Martin Luther shrnul 
svoje požadavky v devadesáti pěti přesně formulova
ných článcích, které - jak praví proslavený příběh - při
bil ráno 31. října 1517 na dveře kostela ve Wittenbergu. 
Možná byl v právu, rozhodně však měl štěstí. Se svým 
kacířstvím přišel právě v době, kdy se objevila nová 
technologie. Než se katolická církev vzpamatovala 
a přísně zakázala šíření jeho myšlenek, díky novým tis
kařským strojům se už rychle šířily po celé Evropě. 
Reformace právě začínala. O sto padesát krvavých let 
později byla téměř polovina Evropy protestantská. 

Kdyby Martin Luther viděl dnešní protestantismus 
s jeho tolerantními doktrínami, které mnoho povolují 
a málo vyžadují, zřejmě by se zhrozil. Luther nebyl li
berál. Naopak, obviňoval Vatikán, že je v přístupu k ná
boženství příliš laxní. V mnoha ohledech byl, jak by
chom dnes řekli, náboženský . fundamentalista, který 
žádal, aby se bible interpretovala pokud možno doslo
va. Lutherova kritika papežství je velmi podobná výt
kám, jimiž dnes islámští fundamentalisté kritizují zko
rumpované a výstřední režimy na Blízkém východě, 
které sešly z pravé, zbožné cesty. Luther útočil na pa
peže z konzervativního křídla církve. Někteří dokonce 
tvrdí, že střet mezi katolicismem a protestantismem 
ilustruje známý aforismus, podle něhož je náboženská 
svoboda výsledkem střetu dvou stejně zhoubných fa
natismů, které se navzájem vyruší. 

Většina sekt, které v důsledku reformace vznikly, 
byla dokonce ještě přísnější než luteránství. Nejvliv
nější z nich byla zvlášť tvrdošíjná kalvínská konfese, 
která předpokládá, že lidé jsou beznadějně hříšní, a ma
jí tak jen mizivou šanci ocitnout se mezi několika málo 
vyvolenými, kteří budou spaseni. Nejrozličnější pro-
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testantské sekty však spojovalo především odmítání 
autority papeže, a v důsledku toho pochopitelně i od
mítání veškeré náboženské hierarchie. Společně se tak 
podílely na bOji proti autoritě, a přestože to samy netu
šily, byly také částí phběhu svobody v jeho širším smys
lu.X 

Přes veškerá protivenství otevíraly malé protestant
ské sekty v severní Evropě možnost hledat osobní ces
tu k pravdě, nezprostředkovanou církevní autoritou. 
Pokud si jejich členové vůbec nějaké představené usta
novili, pak ,pouze takové, kteří byli voleni samospráv
nou obcí. Casto šlo o menšinová společenství uvnitř 
větších komunit, bojující za práva všech menšin věřit 
a konat bohoslužby podle vlastní volby. Tyto sekty pak 
v západním světě společně otvíraly prostor nábožen
ské svobodě. Od svobody svědomí a projevu se někte
ré dopracovaly ke kritickému vědeckému zkoumání 
zprvu náboženských textů, jako je bible, a pak i veške
rých převzatých tradic. Věda je koneckonců nepřetrži
tým procesem popírání autority a souboje s dogmaty. 
V tomto smyslu dluží moderní věda náboženským fana
tikům ze 16 .  století neobyčejně mnoho. 

Ještě významnějším politickým důsledkem protes
tantismu byla skutečnost, že knížata a králové získali 
záminku, aby se vymanili z moci arogantního Vatiká
nu, o což vždy usilovali. První velký útok nebyl veden 

x Návštěvníci Ženevy, která se dlouhou dobu považovala za duchovní 
kolébku protestantismu, mohou v největším veřejném parku objevit 
památník reformace. Byl zbudován v roce 1909 a má podobu zdi se 
sochami a basreliéfy oslavujícími její odkaz. Vzdávají čest vzpurným 
otcům hnutí, jako byli Martin Luther, Jan Kalvín a dokonce i Oliver 
Cromwell a američtí puritáni. To, že mnohé z těch sekt se vzájemně 
potíraly, je už zapomenuto - a asi je to tak dobře. 
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na podporu protestantské víry, nýbrž z důvodů méně 
vznešených - anglický panovník se vytrvale pokoušel 
zplodit následníka trůnu. Hlavně proto Jindřich VIII. 
požádal papeže Klementa VII. o zrušení sňatku s Kate
řinou Aragonskou, se kterou neměl mužského potomka. 
(Ne že by se nesnažili: během osmi let se jim narodila 
dcera, pět dětí zemřelo a královna dvakrát potratila.) 
Papež z politických důvodů odmítl, král se s Vatiká
nem rozešel ve zlém a prohlásil se za hlavu církve v An
glii. O teologň se Jindřich s katolickou církví nepřeL Do
konce papeže proti Lutherovi bránil v eseji, za niž ho 
Vatikán odměnil titulem "obhájce víry" (Defensor Fidei), 
jímž se jeho následníci pyšní dodnes. Nová nezávislá 
anglikánská církev tak byla, pokud šlo o doktrínu, 
vlastně katolická - až na onu maličkost týkající se svr
chovanosti papeže. 

Odtržení Anglie bylo první a nejvýznamnější z nábo
ženských vzpour a válek proti Vatikánu, které se nevy
hnuly žádnému státu v Evropě a od Lutherovy výzvy 
trvaly téměř sto padesát let. Války, jež byly důsledkem 
reformace, skončily v roce 1648 tzv. vestfálským mí
rem, který ukončil třicetiletou válku a dal císaři, co je 
císařovo - plus ještě něco navrch, co bývalo Boží (tedy 
ve skutečnosti papežovo). Oživil tak myšlenku z roku 
1555 cuius regio, eius religio (ten, kdo vládne, určuje 
víru svých poddaných), podle níž si knížata mohla 
sama zvolit státní náboženství, avšak výslovně povo
loval náboženskou toleranci jen na úrovni států a migra
ci jednotlivců. Rok 1648 sice není zcela jasným mezníkem 
v oddělení církve a státu, avšak v dějinách Západu 
symbolizuje důležitý posun. Vestfálský mír zasunul do 
zapomnění myšlenku, že Evropa je jedním velkým 
křesťanským společenstvem - "křesťanstvem" ovláda-
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ným duchovně jedinou katolickou církví a světsky 
císařem Svaté říše římské. x Budoucnost už patřila ná
rodnímu státu. 

Osvícenský stát 

Během 17. století už politická výzva královské moci 
nepřicházela z kruhů náboženských, nýbrž od místních 
držitelů moci: od knížat, vévodů, baronů a hrabat. 
V průběhu století však král nad svými protivníky získal 
převahu. Posílil dvůr a vytvořil centrální vládu - stát, 
který ubral lokálním odpůrcům na významu. Stát tri
umfoval z několika důvodů: byly to především technic
ké možnosti, vyšší úroveň vojenských konfrontací, změ
něná podoba nacionalismu a schopnost ústřední moci 
vybírat daně. Jeden důsledek stojí za povšimnutí: posí
lení státu svobodě neprospělo. S tím, jak moc panovní
ků rostla, přestávala fungovat většina středověkých par
lamentů, stavů, shromáždění a různých sněmů. Když 
byly na jaře 1789, v předvečer francouzské revoluce, 
svolány generální stavy, bylo to jejich první shromáždě
ní po 1 75 letech! Králové obdaření novou mocí již dlou
ho předtím omezovali mnohovrstevný systém aristo
kratických výhod, regionálních tradic a cechovních 
ochran ve prospěch jednotného právního kodexu, který 
byl spravován panovníkem. Důležitou výjimkou byl 
anglický parlament, který v boji s panovníkem za anglic
ké revoluce v roce 1688 získal suverenitu. tO 

x Myšlenka celosvětového společenství věřících stále ještě existuje v islá
mu: je to umma. V muslimském světě však neexistuje ekvivalent katolic
ké hierarchie nebo papeže (viz kapitola 4). 
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Oslabení aristokracie v Evropě mohlo vypadat jako 
vítězství rovnosti před zákonem a tak bylo také tehdy 
vykládáno. Když začaly v 17. století putovat Evropou 
osvícenské myšlenky, filozofové jako Voltaire a Dide
rot fantazírovali o " racionalizaci " a "modernizaci" 
vlády. V praxi však tyto tendence znamenaly posílení 
ústřední vlády a oslabení moci regionální. "Osvícenský 
absolutismus", jak se tomu později říkalo, však obsa
hoval také určité prvky pokroku. Vládci, jako byli 
Fridrich II. v Prusku, Kateřina Veliká v Rusku a Josef II. 
v Rakousku, projevovali náboženskou toleranci, zavá
děli právní reformy, umělce, hudebníky a spisovatele 
štědře zahrnovali penězi a přízní (čímž lze vysvětlit, 
proč vlastně mají dodnes tak dobrou pověst). Posílení 
ústřední moci však zároveň oslabovalo jediné spole
čenské skupiny, které byly schopny omezovat pravo
moci krále. Svoboda nyní závisela na panovníkově 
velkorysosti. I ten nejmírnější vládce - a zvláště jeho 
méně laskaví následníci - přestal být tolerantní a za
sáhl proti disentu, jakmile se dostal pod tlak, ať už 
zahraniční nebo domácí. Koncem 18. století, kdy vál
ky, revoluce a domácí vzpoury začaly narušovat klid 
v Evropě, se osvícenský absolutismus stával víc abso
lutistickým než osvícenským. 

Svého vrcholu dosáhla monarchie ve Francii za Lud
víka XIV. Feudalismus ve Francii se vždy lišil od feuda
lismu anglického. Francie mezi dvěma nepřátelskými 
sousedy neustále mobilizovala a díky tomu udržovala 
silnou centralizovanou vládu. (Z padesáti čtyř let, po 
které Ludvík XlV. vládl, byla jeho země celých třicet let 
ve válečném stavu.) Monarchie využívala geopolitic
kých problémů, aby šlechtu držela na uzdě. Ludvík XIV. 
stavěl na základech zbudovaných obratným kardiná-
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lem Richelieu; připravoval šlechtu o moc v místech, 
kde sídlila, a nahrazoval ji svými regionálními úřední
ky. Omezoval rovněž úlohu místních rad a shromáždě
ní. LudVIKa nazývali "Králem slunce" nikoli pro lesk 
jeho vzhledu a značný majetek, jak se často soudí, ale 
proto, že jeho postavení v zemi bylo absolutně nejdůle
žitější. Ve srovnání s ním všechny ostatní hodnosti 
bledly. Ludvík XIv. přivedl francouzskou aristokracii 
trvale do Paříže - nalákal ji tam na nejskvělejší evrop
ský dvůr, ve skutečnosti mu však šlo o to, aby ji oslabil. 
Pověstné výstřelky francouzské monarchie - nekoneč
né hry, bály, lovy a dvorní rituály, divy Versailles - byly 
současně chytrým politickým tahem, jak držet panstvo 
ve zlaté kleci. Pod drahým hedvábím a napudrovaný
mi parukami ztrácela francouzská šlechta moc a změ
nila se v bezmocné dvořany.u 

Francouzská revoluce (1 789) mnohé v zemi změnila, 
dostředivé tendence však zůstaly. Revoluce Francii 
dokonce ještě víc zcentralizovala. Na rozdíl od anglické 
revoluce (1688), kter<i pozemkovou aristokracii posílila, 
francouzská revoluce ji naopak zničila. Ochromila i cír
kev a oslabila venkovské panstvo, farnosti a banky. Jak 
konstatoval anglický učenec a politik 19 .  století lord 
Acton, tahle revoluce omezovala vše, co se stavělo do 
cesty státní moci. Francouzi, jak píše, "si sice od Ameri
čanů vypůjčili jejich teorii revoluce, nikoli však jejich 
teorii vlády - vzali si návod, jak látku stříhat, ale ne UŽ, 
jak šít". Svrchovanost lidu převzala veškerou pompu 
i neomezenou moc královské svrchovanosti. "Lid" stál 
nade vším a své cíle proklamoval slovy liberté, égalité, 
fraternité. Svoboda, kdysi závislá na královské velkory
sosti, nyní závisela na okamžitém rozpoložení "obča
nů", samozřejmě zosobněných vůdci revoluce. 
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Byl tu však ještě jiný model svobody a jako první si 
ho povšiml právě Francouz. Montesquieu - plným 
jménem Charles-Louis de Secondat, baron de La Brede 
et de Montesquieu - obdivoval, podobně jako mnozí 
osvÍCenští liberálové 18 .  století, Anglii pro způsob, ja
kým vládla. Montesquieu šel ještě dál než ostatní a roz
poznal, v čem spočívá genialita anglického systému: 
v tom, že místo pouhé teoretické proklamace svobodu 
skutečně garantuje. V zhledem k tomu, že se na vládě 
podíleli král, aristokracie (Sněmovna lordů) a neuro
zený lid (Poslanecká sněmovna), žádná z těchto tří 
mocenských složek nemohla získat nadvládu. Takové 
rozdělení moci zaručovalo, že budou zajištěny občan
ské svobody a náboženský disent bude tolerován. Mon
tesquieu však zároveň odmítal slepě věřit mechanismům 
vlád a ústavám; jeho stěžejní dílo se ostatně jmenuje 
O duchu zákonů. 

Během sta let byla moc britské monarchie postupně 
omezena natolik, že už koncem 18 .  století byla Bri
tánie, třebaže formálně zůstala monarchií, ve skuteč
nosti aristokratickou republikou, v níž vládla třída 
vlastníků půdy. Montesquieuova lichotivá interpreta
ce tohoto stavu silně ovlivnila i samotné Angličany. 
Významný anglický právník oné doby William Black
stone dokonce jeho myšlenky používal v komentářích 
k anglickému právu. Americká politická filozofka Ju
dith Shklarová zdůrazňuje, že při zakládání americké 
republiky se stal Montesquieu "nejvyšší duchovní au
toritou". James Madison, Thomas Jefferson, John Adams 
a další se při tvorbě nového politického systému snaži
li stavět na jeho zásadách. Citovali ho častěji než ostat
ní současné autory (vÍC citovali snad už jen z bible). 
Měl pro ně takové kouzlo, píše Shklarová, že "argu-
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menty těch, kdo novou ústavu podporovali, i těch, 
kdo se proti ní stavěli, se často opíraly o Montes
quieua"Y 

Důsledky kapitalismu 

Koncem 18. století získala ojedinělá britská politická 
kultura další rozhodující posilu: kapitalismus. x Boje 
mezi církví a státem, panstvem a králem, katolíky 
a protestanty otevřely dveře vedoucí ke svobodě jed
notlivců, ale kapitalismus přímo bořil zdi. Nic nefor
movalo moderní svět s větší silou než právě kapitalis
mus, který obrátil v trosky po tisíciletí existující vzorce 
hospodářského, společenského a politického života. 
Během staletí zničil jak feudalismus, tak monarchii 
založenou na rodokmenu a urozenosti. Vytvořil nezá
vislou třídu podnikatelů, kteří vděčí státu jen za málo 
a kteří jsou dnes dominující silou všech rozvinutých 
společností světa. Ze změny a dynamiky - spíše než 
z pořádku a tradice - učinil vládnoucí filozofii moder
ní doby. Kapitalismus vytvořil nový svět, zcela odliš
ný od světa existujícího po celá tisíciletí. Své kořeny 
zapustil nejpevněji v Anglii. 

V znikl na nejrůznějších místech. V průběhu 14. sto
letí začal v mnohých částech Evropy znovu rozkvétat 
obchod ve všech podobách, po většinu středověku 

x O nejrůznějších definicích kapitalismu byly napsány celé knihy. Použí
vám tento výraz ve smyslu, který odpovídá většině slovníkových defi
nic, včetně té z Oxford Paperback Encyclopedia (1998): "Systém organizace 
hospodářství založený na tržní soutěži, v jehoŽ rámci jsou výrobní a dis
tribuční prostředky i prostředky směny v soukromém vlastnictví řízeny 
buď jednotlivci, nebo společnostmi. . .  " 
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zmrazený. Nové zemědělské technologie přinesly pře
bytky obilí, které muselo být prodáno nebo vyměně
no. Z měst s trhy a z přístavů - Antverp, Bruselu, 
Benátek, Janova - se stala střediska hospodářské akti
vity. Podvojné účetnictví, zavedení arabských číslic 
a vzestup bankovnictví proměnily vydělávání peněz 
z amatérské činnosti na systematické podnikání. 
Obchodní podněty se z přístavních měst rychle šířily 
zejména do Nizozemí a později do Anglie, kde našly 
uplatnění ve všech formách zemědělství, řemesel, 
výroby a služeb. O tom, proč se kapitalismus šířil nej
prve právě v těchto zemích, se stále debatuje, většina 
historiků ekonomie však souhlasí s tím, že kompetent
ní stát, schopný ochránit soukromé vlastnictví, byl 
důležitým faktorem. Kapitalismus vítězil všude tam, 
kde "byla vytvořena zejména vlastnická práva", na
psali přední odborníci na tento jev Douglass North 
a Robert ThomasY Během 16 .  století se v Evropě ustá
lil názor, že "majetek patří rodině, svrchovanost kníže
ti a jeho úředníkům". V 15. století to španělský právník 
vysvětloval takto: "Králi je svěřena správa království, 
a ne vláda nad věcmL"14 Pouze v Anglii však byl nako
nec král (Karel 1.) popraven - kvůli tomu, že chtěl 
svévolně vybírat daně. 

Systematická ochrana vlastnických práv proměňo
vala společnost. Znamenalo to, že spletitý systém feu,.. 
dálních zvyků a privilegií - který byl překážkou efek
tivního využívání majetku - lze eliminovat. Vůdčí role 
v modernizaci anglického zemědělství se ujala elita 
vlastníků půdy. Díky procesu ohrazování pozemků, 
což byl ve své podstatě brutální způsob, jak si zajistit 
práva na pastviny a obecní pozemky uvnitř svých pan
ství, donutili rolníky, kteří na pozemcích žili, aby se 
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začali věnovat jiným, specializovanějším a efektivněj
ším formám práce. Pastviny se začaly využívat k chovu 
ovcí a sloužily tak vysoce výnosné produkci a obcho
du s vlnou. Tím, že anglická třída vlastníků půdy pře
dešla nadcházející kapitalistickou revoluci, si zajistila 
moc a zároveň nap�máhala modernizaci společnosti. 
Francouzští aristokraté byli naopak věčně nepřítom
nými majiteli panství, kteří dělali pramálo pro to, aby 
zvýšili produktivitu svého majetku, a zároveň nepře
stávali od svých nájemců a poddaných vyžadovat tvr
dé feudální daně. Stejně jako většina ostatních evrop
ských aristokratů, i oni obchodem pohrdali. 

Kromě podnikavých šlechticů vytvořil kapitalismus 
novou skupinu bohatých a mocných mužů, kteří za své 
bohatství nevděčili půdě, kterou jim propůjčila koruna, 
ale své nezávislé hospodářské činnosti. Tito angličtí 
"zemani" (yeomen) - patřili k nim drobní šlechtici 
i podnikaví rolníci - tvořili, řečeno slovy jednoho histo
rika, "skupinu ctižádostivých, agresivních malých ka
pitalistů".15 Byli prvními příslušníky buržoazie, třídy 
vlastnící průmysl, kterou Karel Marx definoval jako 
třídu "majitelů společenských výrobních prostředků 
a zaměstnavatelů dělníků". Marx dobře rozpoznal, že 
právě tato třída je předvojem politické liberalizace Evro
py. Protože jejím příslušníkům přinášely kapitalismus, 
vláda zákona, svobodný trh, vzestup profesionalismu 
a meritokracie velký prospěch, podporovali všechny 
reformy, jež tyto tendence prohlubovaly. Ve svém díle, 
v oblasti společenských věd dnes již legendárním, se 
harvardský badatel Barrington Moorre Jr. zabýval tím, 
kde všude se svět vyvíjel k demokracii a kde k diktatu
ře. Nakonec to podstatné shrnul do pouhých čtyř slov: 
"Bez buržoazie není demokracie. ,,16 
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Postupně, jak se podnikatelská aktivita stávala prvo
řadým prostředkem společenského vzestupu, prochá
zela revolučními změnami i britská politika. Poslanec
ká sněmovna, která si v 17. století vydobyla moc na 
králi a vedla nyní zemi, se naplnila nově zbohatlými 
kupci a obchodru1<y. Počet titulovaných šlechticů byl 
v Británii vždy nízký: na konci 18. století jich bylo 
méně než dvě stě.17 O úroveň níže stála rozsáhlá třída, 
často nazývaná English gentry: Obvykle měla jisté 
vztahy k aristokracii a často přebírala i zodpovědnost 
v komunální sféře rozhodování. Svou prestiž a moc 
však čerpala především z obchodu a podnikání, z pro
fesních povolání a z výkonného farmaření. Mnozí z těch
to lidí vstupovali do veřejného života a díky zdravé
mu odstupu od starého řádu prosazovali svobodný 
obchod, práva jednotlivců a svobodu vyznání. 

lrl britští předsedové vlád 19. století, kteří dosáhli 
největší moci - Robert Peel, William Gladstone a Ben
jamin Disraeli - pocházeli všichni právě z této střední 
vrstvy. Tato nová a stále mocnější třída sice přebírala 
mnohé znaky charakteristické pro aristokracii - zá
mecká sídla, způsob oblékání, slavnostní hony -, byla 
však méně stabilní. "Gentlemani" byli široce respekto
váni a módní trendy určovali dokonce víc než vysoká 
aristokracie. Během 18 .  století se anglický gentleman 
stal téměř mytickou postavou a většina společnosti 
usilovala o to, aby se mu podobala. Jedna služebná prý 
požádala krále Jakuba 1., aby jejího syna povýšil mezi 
gentlemany, a on jí na to odpověděl: "Gentlemana 
z něho udělat nedokážu, ale lorda bych z něj udělat 

• Společenská třída zahrnující nejen nižší šlechtu a panstvo, ale i vyšší 
střední vrstvy. (Pozn. překl.) 
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mohL " Francouz, který navštívil Anglii té doby, si tro
pil posměch ze snahy místní aristokracie napodobovat 
střední vrstvy: "V Londýně se dnes páni snaží oblékat 
jako jejich sluhové a vévodkyně napodobují své ko
morné. "18 Dnes se nám pod slovy "anglický gentleman" 
vybaví především anglický dandy, na jehož estetickém 
jemnocitu je postaven celosvětový marketing značky 
Ralph Lauren. Jeho původ je však těsně spjat se zro
dem anglické svobody. 

Anglo-Amerika 

Kapitalismus byl na vzestupu, moc vlád byla omezo
vána, vlastnická práva a ústavnost během 18 .  století 
sílily v celé Evropě, ale Anglii lze považovat za zcela 
jedinečnou. Byla bohatší, dokázala přicházet s novými 
nápady, byla také svobodnější a stabilnější než ostatní 
země v Evropě. Všiml si toho Guido de Ruggiero: "Svo
body jednotlivce, zejména osobní bezpečnost a ochra
na vlastnictví, jsou v Anglii pevně zajištěny. Administ
rativa je decentralizována a autonomní. Soudy jsou 
zcela nezávislé na ústřední vládě. Královské výsady 
jsou značně omezeny. . .  Politická moc se soustředila 
do rukou parlamentu. Mohla kontinentální Evropa 
nabídnout něco podobného?" Mnozí pozorovatelé v té 
době dospěli k téměř stejným závěrům, přičemž oce
ňovali anglickou ústavnost a národní charakter. Ně
kteří se zaměřili na ekonomii. Podle Voltaira "obchod, 
na němž Anglie zbohatla, Angličanům pomohl, aby se 
osvobodili . . .  svoboda zase na oplátku umožnila růst 
obchodu. " Francouzský duchovní abbé Coyer tehdy 
zaznamenal, že britská vláda, místo aby povzbuzova-
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la dekadentní radovánky šlechty, pomáhala "poctivé 
střední vrstvě, vážené součásti národa".19 Svobodný 
trh umožnil střední třídě zbohatnout a ta pak prosazo
vala rozvoj svobody. Zdálo se, že je to solidní spojenec
tví. 

Ze všech ostatních zemí se Anglii nejvíc podobaly 
kolonie v Americe. Kolonisté zde ustanovili vládní sys
tém, v mnohém podobný tomu, který zanechali v tu
dorovské Anglii. V roce 1776 se kolonisté vzbouřili pro
ti Jiřímu III. a svou revoltu prohlásili za volání po 
stejných právech, jaká měli Angličané. Z jejich pohle
du to vypadalo tak, jako by je tyranský vladař, který 
neuznával staré svobody, přinutil vyhlásit nezávislost. 
Svým způsobem to bylo opakování anglické revoluce 
proti Jakubovi II., kdy se parlament vzbouřil proti své
volnému panovníkovi, jehož hlavním hříchem bylo 
zvýšení daní bez souhlasu poddaných - lépe řečeno 
těch, jež zdaňoval. V roce 1688 i v roce 1 776 zvítězily 
pokrokové, moderní a obchodně orientované elity. 
(Spolu s králem prohráli staří toryové, kteří v Anglii 
17. století a v 18. století v Americe zůstali vůči koruně 
loajální. )  

Jestliže byla Anglie výjimečná, Amerika byla vý
jimkou z výjimky. Byla to Anglie bez feudalismu. Sa
mozřejmě i Amerika měla bohaté rodiny vlastnící po
zemky, avšak bez titulů, bez práv prvorozených a bez 
politické moci srovnatelné s tou, jíž disponovali členo
vé Sněmovny lordů. Historik Richard Hofstadter na
psal, že ten, kdo chce pochopit Ameriku 18. století, musí 
si umět představit "středostavovský svět".20 Jestliže se 
v hospodářství i ve společnosti objevovaly aristokra
tické prvky, jen vzácně převažovaly. Na severu začaly 
koncem 18. století dokonce slábnout. Historik Gordon 
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Wood zaznamenal, že "v osmdesátých letech 18 . stole
tí můžeme pozorovat první proměny ještě nemoderní 
společnosti v moderní. Obchodní zájmy a spotřebitel
ské záliby obyčejných lidí začínaly převažovat. /I Ame
rická revoluce, která vyprodukovala, řečeno s Woodem, 
"výbušnou podnikatelskou sílu", vytvořila propast 
mezi Amerikou a Evropou.21 Amerika byla nyní ote
vřeně buržoazní a byla na to pyšná. Již během prvních 
dnů ve Spojených státech si Tocqueville zapsal do de
níku, že v Americe to vypadá, jako by se "celá společ
nost roztavila do střední třídy". 

Americká cesta k liberální demokracii byla ovšem 
výjimečná. Většina zemí nezačíná svou zkušenost sa
mostatného státu jako nová společnost bez feudální 
minulosti. Američané, nezatíženi staletími monarchie 
a aristokracie, nepotřebovali ani silnou ústřední vládu, 
ani násilnou společenskou revoluci, aby svrhli starý 
řád. Liberálové v Evropě se na jedné straně moci státu 
obávali a na druhé o ní snili. Snažili se ji omezit, ale 
přitom ji potřebovali k modernizaci společnosti. Zná
mý je Tocquevillův postřeh, že "Američané mají vel
kou výhodu, protože dospěli k demokratickému sta
vu, aniž by museli projít demokratizační revolucí . . .  
Rovnoprávní se narodili, a tak se jimi nemuseli teprve 
stát. /1 

Na počátku 19 . století už svoboda jednotlivce a rov
nost před zákonem v Británii a ve Spojených státech 
posílily. Ani jedna z těchto zemí však nebyla demokra
cií. Až do volební reformy v roce 1832 mohlo v Anglii 
volit pouze 1 ,8 % obyvatel. Po přijetí zákona o reformě 
vzrostl jejich počet na 2,7 %.  Po dalším rozšíření voleb
ního práva v roce 1867 to bylo 6,4 % a po roce 1884 už 
12,1 % .22 Teprve v roce 1930, kdy získaly volební právo 

61 



také ženy, dosáhla Velká Británie stavu, který dnes 
považujeme za standardně demokratický, tedy vše
obecného hlasovacího práva. Přesto byla považována 
za modelový ústavněliberální stát - tedy takový, který 
chrání svobodu a je podřízen vládě zákona. 

Spojené státy byly demokratičtější než Velká Bri
tánie, avšak zdaleka ne o tolik, jak si někdy lidé myslí. 
V prvních desetiletích měli právo volit pouze bílí 
muži, kteří vlastnili nemovitost - což byl systém velice 
podobný zemi, jejíž nadvlády se Američané právě zba
vili. V roce 1824 - čtyřicet osm let po vyhlášení nezá
vislosti - vhodilo v prezidentských volbách hlasovací 
lístek do urny pouze 5 % Američanů. Jejich počet se 
prudce zvýšil po Jacksonově revoluci,' kdy byl majet
kový volební limit z větší části odstraněn. Avšak ani 
v předvečer občanské války se nedalo říci, že ve Spoje
ných státech mají volební právo všichni bílí muži. Čer
noši ho pak sice teoreticky získali v roce 1870, ale na 
Jihu začalo ve skutečnosti platit až o století později. 
Ženy mohly volit od roku 1920. Bez ohledu na omeze
nou demokracii byly však Spojené státy a jejich systém 
zákonů a práv pro celý svět předmětem závisti. 
S postupem času vedl ústavní liberalismus k demo
kracii, jež zase vedla k prohlubování svobody a ta opět 
vyústila v další demokratický rozvoj. 

Na nelehkou cestu k demokracii se po vzoru Velké 
Británie a Spojených států postupem času vydaly také 
ostatní evropské země. Proces, který zvolna a mírumi
lovně proběhl v Británii a v Americe, se kodrcavě a lec
kdy s krveprolitím začal odehrávat i v ostatních evrop-

• Sedmý americký prezident Andrew Jackson se úspěšně zasazoval o vět
ší podíl občanů na tvorbě vlády. (Pozn. překl.) 
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ských zemích (o tom budeme hovořit v další kapitole) .  
Většina z nich však ukončila svůj vývoj k liberální 
demokracii až koncem čtyřicátých let 20. století, ve 
zbylých zemích k tomu došlo teprve po roce 1989 
a zdá se, že tento stav byl rychle a důkladně upevněn. 
Důvod je zřejmý: dějiny všech západoevropských 
zemí mají společné ústavněliberální tradice, byť v roz
dílných podobách. Případ Anglie je to, čemu odborní
ci říkají "školní příklad", lze na něm celý proces snad
no znázornit. I nejzpátečnější evropské vlády však 
byly ve srovnání s režimy v Asii a Africe fakticky libe
rální. Práva občanů byla v západních zemích Evropy 
vymezena způsobem, o němž se poddaným vládců ne
západních zemí mohlo jen zdát. Vladaře v nich ome
zovaly zákony i zvyklosti. Občanská společnost, slože
ná ze soukromých podniků, církví, univerzit, cechů 
a nejrůznějších společenství, rozkvétala a stát do jejího 
rozvoje nezasahoval. Soukromé vlastnictví požívalo 
ochrany a svobodné podnikání kvetlo. Všechny tyto 
svobody byly sice silněji zakotveny v teorii než v pra
xi a autokratičtí mocnáři je často zneužívali, avšak ve 
srovnání se zbývajícím světem byl Západ opravdo
vým prostorem svobody. 

Kultura jako osud 

Tato stručná historie svobody může působit jako pří
ručka, která má poněkud brzdit nadšení. Naznačuje, 
že každá země, jež doufá, že se vyvine v liberální de
mokracii, by se nejspíš měla přesunout na Západ. 
A vskutku, být součástí západního světa - dokonce 
i jeho okrajových částí - je politickou výhodou. Ze 
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všech zemí, které získaly po zhroucení sovětského 
impéria nezávislost, se nejlépe vedlo a vede - pokud 
jde o rozvoj liberální demokracie - těm, jež měly mož
nost sdílet onu "západní zkušenost", tedy těm, které 
patřily k rakouské říši. Hranice dělící kolem roku 1500 
západní a východní křesťanství dnes odděluje úspěšné 
liberální demokracie od neúspěšných a neliberálních. 
Polsko, Mad'arsko a Česká republika, které byly sou
částí západní Evropy nejzřetelněji, rychle postupují 
v upevňování demokracie a země Pobaltí je následují. 
Dokonce i na Balkáně se dobře daří zemím na západní 
straně dělící linie, jako jsou Slovinsko nebo Chorvat
sko, zatímco transformaci Srbska či Albánie (na výcho
dě) provází mnohem víc problémů. 

Hraje zde tedy kultura osudovou roli? Tento silný 
argument vznášeli nejváženější badatelé od Maxe We
bera po Samuela Huntingtona a dnes je tato myšlenka 
znovu aktuální. Pro kdekoho, obchodními konzultan
ty počínaje a armádními stratégy konče, jsou kulturní 
rozdíly tím nejjednodušším vysvětlením všech háda
nek. Proč se americké hospodářství ve dvou posled
ních dekádách rozvíjelo tak bouřlivě? To je přece zřej
mé: díky naší jedinečné kultuře podnikání. Proč je 
Rusko tak neschopné zavést tržní hospodářství? To je 
rovněž jasné: panuje v něm feudální, antikapitalistická 
kultura. Proč se Afrika zmítá v bídě? A proč plodí arab
ský svět teroristy? Příčinou je vždy kultura. 

Takové odpovědi jsou však příliš jednoduché. Ko
neckonců, americká kultura přinesla také velkou hos
podářskou krizi a stagflaci: A někdejší feudální kultu-

• Pojem zavedený ekonomy po roce 1970 označuje dříve neznámou 
kombinaci pomalého hospodářského růstu a inflace. (Pozn. překl.) 
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ry Japonska či Německa se zjevně přizpůsobily kapita
lismu tak dobře, že jsou dnes druhou a třetí nejbohatší 
zemí na světě. Jednotlivé státy mohou v různých do
bách dosáhnout úspěchu i propadnout, často v rozme
zí pouhých desetiletí. Z toho lze usuzovat, že příčinou 
může být i něco jiného než jen kultura, která se relativ
ně vzato nemění. 

Vynikající singapurský politik a myslitel Li Kuang
-jao mi jednou vysvětlil, že když chci vidět, jak funguje 
kultura, mám si porovnat výkon německých a zambij
ských dělníků kdekoli na světě. Brzy tak dojdu k závě
ru, že v obou kulturách je cosi velice odlišného, co tyto 
výsledky vysvětluje. S podobnými důkazy přicházejí 
i vědci: Joel Kotkin v zajímavé práci Tribes (Kmeny) tvr
dí, že chcete-li hospodářsky uspět v moderním světě, je 
k tomu jednoduchý klíč - musíte být Žid, Ind a úplně 
nejlépe Číňan. 

Li i Kotkin mají přirozeně pravdu ve svém konstato
vání, že určité skupiny - Číňané, Indové nebo Židé - si 
vedou lépe než jiné bez ohledu na prostředí. (Upřímně 
řečeno, právě tato varianta kulturní teorie mi připadá 
zvlášť přitažlivá, protože sám jsem indického původu.) 
Jestliže však být Ind je klíčem k ekonomickému úspě
chu, jak vysvětlit neutěšený stav indického hospodář
ství pět desetiletí po získání nezávislosti v roce 1947 -

a vlastně i po celá dlouhá staletí předtím? V době, kdy 
jsem v Indii vyrůstal, jsem si rozhodně nemyslel, že jsou 
Indové hospodářsky úspěšní. Namísto toho si dobře vy
bavuji den, kdy legendární člen indického parlamentu 
Piloo Mody položil předsedkyni vlády Indíře Gándhío
vé otázku: "Může nám paní předsedkyně vysvětlit, proč 
se zdá, že Indové hospodářsky velice prosperují pod 
všemi vládami na světě s výjimkou své vlastní?" 
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Stejné otázky lze klást i v Číně, další zemi, která si 
s výjimkou posledních dvaceti let vedla z hospodář
ského hlediska po staletí mizerně. Jestliže vše, co potře
bujete, jsou Číňané, pak Šína samotná jich má víc než 
miliardu. A pokud jde o Zidy, i když se jim na mnoha 
místech vede velice dobře, v jediné zemi, v nÍŽ tvoří 
většinu - v Izraeli - panoval až donedávna jen hospo
dářský chaos. Zajímavé je, že ekonomický růst těchto 
tří zemí (Indie, Číny a Izraele) se začal zřetelně zvyšo
vat v osmdesátých letech 20. století. Nedošlo k tomu 
proto, že by získaly novou kulturu, ale proto, že jejich 
vlády změnily svou hospodářskou politiku a vytvořily 
příznivější tržní podmínky. Čínské hospodářství dnes 
roste rychleji než indické, je to však dáno více skuteč
ností, že Čína své hospodářství ve srovnání s Indií 
reformuje rozsáhleji, než tím, že by snad konfuciánská 
morálka byla nadřazena hinduistickému povědomí. 

Li Kuang-jaův důraz na kulturní odlišnosti je oprav
du zvláštní. Singapur se přece od sousední Malajsie 
kulturně příliš neliší. Je sice víc čínský a méně malaj
ský, avšak ve srovnání s ostatním světem mají obě 
země mnoho společného. Na rozdíl od svých sousedů 
však má Singapur mnohem efektivnější vládu, která 
sleduje rozumnější hospodářskou politiku. Právě to, 
rozhodně více než vrozené rozdíly, vysvětluje jeho 
úspěch. Jinými slovy, klíčem k úspěchu Singapuru je 
Li Kuang-jao, nikoli Konfucius. Neříkám, že by kultu
ra nebyla důležitá, naopak, představuje historickou 
zkušenost, je zakotvena v institucích, formuje názory 
a očekávání. Ale kultura se může změnit. Německá 
kultura z roku 1939 se velice liší od té, která tu byla 
v roce 1959, tedy o pouhých dvacet let později. Evro
pa, kdysi srdce vypjatého nacionalismu, je dnes post-
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nacionalistická a evropské státy jsou ochotné přesou
vat své pravomoci na nadnárodní instituce v měřítku, 
jaké si Američané jen stěží dovedou představit. Spoje
né státy byly kdysi izolacionistickou republikou, která 
hleděla na stálou armádu s hlubokým podezřením. 
Dnes je to hegemon s vojenskými základnami po ce
lém světě. Číňané bývali zaostalí zemědělci; dnes jsou 
to velmi schopní obchodníci. Hospodářské krize, války, 
politické vůdcovství - to všechno změnilo svět. 

Před sto lety, když se zdálo, že východní Asie 
zůstane navždy chudá, mnozí badatelé - mezi nimiž 
vynikal Max Weber - tvrdili, že konfuciánská kultura 
přímo potlačuje všechny vlastnosti nezbytné pro úspěch 
v kapitalistickém systému.23 Když byla před deseti 
lety východní Asie na vrcholu rozkvětu, obrátili vědci 
toto tvrzení na hlavu a tvrdili, že konfuciánství ve sku
tečnosti zdůrazňuje právě ty prvky, které jsou pro hos
podářskou dynamiku nezbytné. Dnes se vše opět oto
čilo a řada lidí tvrdí, že "asijské hodnoty" obsahují 
veškeré prvky zastaralého kapitalismu. Weber ve své 
práci spojil hospodářský úspěch severní Evropy s "pro
testantskou etikou" a předpověděl, že katolický jih 
zůstane chudý. Itálie a Francie se však během posled
ního půlstoletí rozvíjely rychleji než protestantská 
Evropa. Je samozřejmě možné vyjít ze stereotypu ne
spolehlivých Jihoameričanů a pracovní morálky po
znamenané přístupem mafiana a zdůvodnit tím, proč 
některé země dosahují tak nízkého výkonu, ale jak 
potom vysvětlit úspěch Chile? Tamnímu hospodářství 
se vede stejně dobře jako nejsilnějším z asijských "  tyg
rů". Jeho úspěch je často přisuzován další skupině la
tinských hodnot: silným rodinným vazbám, nábožen
ským hodnotám a odhodlání. 
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Ve skutečnosti nelze najít jednoduchou odpověď, 
proč jsou určité společnosti v určitých dobách úspěš
né. Ve zpětném pohledu se často zdá, že úspěch té kte
ré společnosti byl nevyhnutelný. Tyto společnosti pak 
zkoumáme a hledáme v jejich kulturách zárodky úspě
chu. Kultury jsou však složité a každý v nich může na
jít, co je mu libo. Chce-li někdo objevit v kultuře vý
chodní Asie pracovitost a hospodárnost, objeví je. Chce-li 
místo toho najít sklon k slepé poslušnosti a nepotismu, 
najde je též. Kdo si s tím dá práci, odhalí tyto rysy ví
ceméně ve všech kulturách. 

Kultura je pochopitelně velmi důležitá. Může být ta
hounem i brzdou, změny zpomalovat i urychlovat. 
Bývá zakódována v institucích a návycích, jež se mo
hou stát překážkami na cestě k úspěchu. Indická kultu
ra m<?žná škodí hospodářskému růstu a možná také ne, 
indická byrokracie jim však škodí zcela určitě. Západní 
dějiny umožnily vznik institucí a postupů, které - tře
baže nejsou přímo předávány nějakými západními ge
ny - lze těžko bez důkladné přípravy uplatnit v jiných 
společnostech. Možné to však jistě je. 

Východoasijský model 

Podíváme-li se na většinu nezápadních přechodů k li
berální demokracii, které se odehrály v průběhu po
sledních tří desetiletí, všimneme si, že země, které sle
dovaly evropskou dějinnou zkušenost, se dostaly 
nejdál: nejprve kapitalismus a vláda práva, teprve po
tom demokracie. A tak v Jižní Koreji, na Tchaj-wanu, 
v Thajsku a Malajsii buď vládly po desetiletí vojenské 
junty, nebo systém jedné politické strany. Tyto režimy 
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nejdříve osvobodily hospodářství, postupně zavedly 
právní systém, svobodu vyznání i pohybu, a teprve 
o desetiletí později vypsaly svobodné volby. Vytvořily 
si tak, možná náhodou, dva základní předpoklady dob
ré vlády, které zdůrazňoval James Madison v Listech 
federalistů . Za prvé, vláda musí být schopna vládnout, 
za druhé musí být schopna ovládat sama sebe. Tedy 
pořádek a svoboda - právě tyto dva aspekty vytvářejí 
z dlouhodobého hlediska legitimní vládu, prosperitu 
a liberální demokracii. Jistě se to ale snadněji řekne než 
provádí. 

V padesátých a šedesátých letech většina západních 
intelektuálů východoasijskými režimy opovrhovala 
a vyzdvihovala místo nich populární africké vůdce, 
kteří vypisovali svobodné volby a hlásali vládu lidu -
například v Ghaně, Tanzanii a Keni. Většina těchto zemí 
však rychle zdegenerovala v diktatury, zatímco vý
chodní Asie se vydala přesně opačným směrem. Zmí
nění učenci by si nepochybně měli lámat hlavu s odpo
vědí na otázku, proč nejlépe zavedené demo�acie 
existují právě v zemích, jako je Chile, Jižní Korea či 
Tchaj-wan, které po dlouhá léta ovládali generálové. 
Ve východní Asii stejně jako v západní Evropě základy 
stabilním liberálním demokraciím položily liberalizu
jící se autokracie. 

V podstatě ve všech případech otevíraly diktatury 
své ekonomiky pomalu a jen částečně, avšak tento pro
ces vládu zároveň stále víc liberalizoval. Jak napsal 
přední badatel o východní Asii Minxin Pei: 

Nezaměnitelným rysem východní Asie po druhé světové válce 
je postupný proces institucionalizace autoritářskými prostřed
ky. Ve středu tohoto procesu je pomalý vznik moderních politic-
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kých instituCÍ, vykonávajících formální i neformální vládu 
pomoCÍ dominantní strany, státního aparátu, částečně oteVŤené 
volební procedury a právního systému, jehož všechny složky 
trvale nabývají autonomních rysů. Proces má dva pozitivní 
znaky - vyšší stabilitu a ochranu vlastnických práv (vymáha
ných tlakem na vládce ze strany tržních sil a nových politických 
norem).24 

Ve východní Asii se stále setkáváme s korupcí, ne
potismem a volebními podvody - ale stejně tomu bylo 
i v západních demokraciích, dokonce ještě před pade
sáti lety. Dnešní volby na Tchaj-wanu nejsou dokonalé, 
ale pravděpodobně jsou svobodnější a regulérnější, 
než byly volby na americkém Jihu v padesátých letech 
(nebo v Chicagu kolem roku 1960) . Velká konsorcia 
podniků (čeboly) dnes mají nezákonný vliv na jihoko
rejskou politiku, ale stejně tomu bylo s podobnými sle
eenci v Evropě a ve Spojených státech před sto lety. 
Zelezniční, ocelářské, loďařské firmy a velcí finančníci 
byli v minulosti zřejmě ještě mocnější, než jsou dnešní 
východoasijští magnáti. To oni ovládali Ameriku v zla
tých dobách na konci 19. století. (Dokázali byste vůbec 
jmenovat některé politické současníky r P. Morgana, 
E. H. Harrimana nebo Johna D. Rockefellera?) Nové 
demokracie bychom dnes neměli

' 
posuzovat podle mě

řítek, podle nichž by většina západních zemí propadla 
dokonce ještě před třiceti lety. Dnes je východní Asie 
směsicí liberalismu, oligarchie, demokracie, kapitalis
mu a korupce - v mnohém se tak podobá Západu ko
lem roku 1900. Většina východoasijských zemí je však 
mnohem liberálnější a demokratičtější než naprostá 
většina nezápadních zemí. 

Na jeden do očí bijící důkaz, že ústavněliberální 
minulost může přinést liberálnědemokratickou sou-
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časnost, upozornil politolog Myron Weiner v roce 1983. 
Zdůraznil, že "veškeré země třetího světa s populací 
minimálně milionu občanů, které mají přetrvávající 
demokratickou zkušenost, jsou bývalé britské kolo
nie".25 Britská nadvláda neznamenala demokracii -
kolonialismus je ve své podstatě nedemokratický -, ale 
omezený ústavní liberalismus a tržní hospodářství. 
Dnes už ve třetím světě existují i další demokracie, 
obecně vzato však Weinerův postřeh stále platí. Takové 
konstatování vůbec neznamená obhajobu kolonialis
mu. Sám jsem vyrůstal v postkoloniální zemi a nikdo 
mi nemusí připomínat, co je to institucionální rasismus 
a zneužívání moci, jež byly rovněž součástí imperiál
ního dědictví. Je však nepopiratelným faktem, že brit
ské impérium po sobě zanechalo odkaz práva a kapi
talismu, které pomáhaly posilovat liberální demokracii 
v mnoha bývalých koloniích - i když zdaleka ne ve 
všech.x Naproti tornu Francie podporovala na obsaze
ných územích ústavnost a svobodný trh jen pramálo, 
místo toho některým svým koloniím v severní Africe 
udělila volební právo. Příliš uspěchaná demokratizace 
ve všech těchto případech vyústila v tyranii. 

Západní cesta vedla a vede k liberální demokracii 
i daleko od západního světa. Záleží na pořadí i načaso-

x V mnohých koloniích, vytvořených v době, kdy britské impérium už 
bylo za svým vrcholem, a v nichž tedy k dekolonizaci došlo jen po pár 
desetiletích - například v Africe a na Středním východě -, už Britové 
nestihli vybudovat instituce a zavést vládu práva. Co hůř, rýsovali 
i nevhodné hranice a zatížili tak státy etnickými a náboženskými pro
blémy od samého počátku jejich samostatné existence. Naproti tomu 
v jižní Asii, v Karibiku a samozřejmě v osadnických koloniích (Kanada, 
Austrálie a Nový Zéland) je vztah mezi britskou nadvládou a demokra
cií zcela nepopiratelný. 
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vání demokratizačních kroků. Většina zemí třetího 
světa, které se hned po získání nezávislosti prohlásily 
za demokracie, jakkoli chudé a nestabilní, se během 
desetiletí proměnily v diktatury. Giovanni Sartori, vý
znamný politolog z Kolumbijské univerzity zabývající 
se teorií demokracie, soudil, že jediný možný přechod 
je od ústavního liberalismu k demokracii; opačný po
stup nevede nikam. Dokonce i evropská odchylka od 
angloamerického vzoru byla schopna vyvinout libe
rální demokracii mnohem obtížněji. Chceme-li se tedy 
věnovat komplikacím, které může přinést předčasná 
demokratizace, musíme se vrátit do srdce Evropy na 
počátek 20. století. 
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KAPITOLA 2 

CESTA DLÁŽDĚNÁ OMYLY 

Na počátku minulého století Vídeň jako metropole jen 
kvetla: bylo patrné, že je to město kosmopolitní, v umě
ní avantgardní a v politice dobrodružné. Skládali tu 
Richard Strauss a Gustav Mahler, malovali Gustav Klimt 
a Egon Schiele, psali Robert Musil a Arthur Schnitzler, 
Theodor Herzl přispíval do novin, Sigmund Freud 
praktikoval psychoanalýzu a Lev Trockij vysedával po 
kavárnách. Těmi byla Vídeň proslavená a středoevrop
ští intelektuálové je vyhledávali - opojně se v nich mí
sil alkohol a tabákový kouř s řečmi, které vedli. V jedné 
z takových kaváren - pravděpodobně to bylo u Landt
mana - si na jaře roku 1895 zapálil Sigmund Freud 
doutník, a jak se dalo od něj čekat, šlo o víc než jen o pou
hý doutník. Byla to oslava svobody - proti demokra
cii.I 

V březnu toho roku totiž Vídeň zvolila starostou 
ultranacionalistu Karla Luegera. Jeho politický program 
byl odporný. Pravidelně přirovnával Židy k saranča
tům, žádat aby byli rozdrceni v půdě jako hnojivo 
nebo naloženi na loď a utopeni v moři. Rakouský císař 
František Josef I. usoudil, že zvolení Luegera ohrožuje 
ve městě občanské svobody, a učinil něco nečekané
ho - odmítl volbu uznat. V tomto rozhodnutí ho pod-

73 



porovala katolická církev, další ze starých, autoritativ
ních rakouských institucí. Vídenští intelektuálové sto
jící tradičně v opozici proti monarchii a církvi se ocitli 
v nepříjemné situaci, protože byli najednou s císařem 
na jedné lodi proti lidu. Freud chtěl císařovu rozhod
nutí veřejně zatleskat, a proto si zapálil doutník, tra-
diční symbol oslavy. 

_ 

Luegera nemohl nikdo považovat za vzor demokra
ta, ale jeho mocenský vzestup byl přímým důsledkem 
rozmachu demokracie v Rakousku. V šedesátých a sedm
desátých letech 19. století tu mohla volit jen bohatá 
a vzdělaná střední třída a jejím programem byla svo
boda projevu, ústavnost a hospodářský liberalismus. 
Proslulý vídeňský kosmopolitismus a pokrokový cha
rakter byly produktem právě tohoto omezeného vo
lebního práva. V osmdesátých a devadesátých letech 
voličů přibylo - paradoxně díky požadavkům liberá
lů. Volit teď mohla velká většina dospělých mužů 
a atmosféra v zemi se brzy změnila. Dělníky a země
dělce obdařené novým právem občanské reformy bur
žoazie nezajímaly a snadno je ovlivňovala plamenná 
rétorika socialistů (ta byla mezi dělníky zvlášť účinná) 
a ultranacionalistů (na kterou zase slyšeli venkované). 
Lueger skvěle sestavil svůj volební program, spojil 
v něm nacionalistické cíle s komunistickými - a nazval 
ho křesťanským socialismem. Adolf Hitler, který žil 
během Luegerova starostování ve Vídni, mu za to poz
ději věnoval v knize Mein Kampf pochvalná slova; jeho 
nacionální socialismus Luegerův křesťanský socialis
mus nápadně připomínaL 

Hitlerův vzestup poháněla stejná demokratická dy
namika, která pomohla k moci Luegerovi. Řada lidí se 
domnívá, že se nacisté v Německu dostali k moci buď 
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díky štěstí ve volbách, nebo proto, že šlo o tajný puč. 
Ve skutečnosti však nacistická strana už v roce 1930, 
pouhých jedenáct let po svém založení, skončila druhá 
s 18  % hlasů. V roce 1932 se v Německu konaly dvoje 
všeobecné volby a nacisté zvítězili v obou - poprvé 
získali 37 % hlasů a podruhé 33 % (druzí v pořadí, 
sociální demokraté, získali 21 %, respektive 20 % hla
sů) . V proslulých volbách v roce 1933 pak nacisté do
stali 44 % hlasů, tolik jako všechny tři další strany 
dohromady, takže byli pověřeni sestavením vlády.2 
Tzv. výmarská republika, která vznikla v Německu po 
první světové válce, byla dobře vybudovanou demo
kracií se svobodným tiskem a regulérními volbami. 
Nacistická strana demokratického procesu plně využi
la, aby se zorganizovala a pronikla do všech velkých 
i malých měst v zemi. Krize, které ve dvacátých a tři
cátých letech 20. století zmítaly Německem, připravily 
tradiční vládní instituce o věrohodnost. Tváří v tvář 
stále zoufalejší společenské situaci se liberalismus 
i ústavnost měnily v plytké fráze. Prostí Němci a ně
mecká střední třída, šokovaní důsledky krize a hyperi
nflace, se chytili Hitlerových slibů, že bude odvážným 
vůdcem, který vrátí národu jeho sílu. Čím extrémnější 
byla Hitlerova rétorika, tím byl populárnější. Politolog 
Jack Snyder uzavírá svou zevrubnou studii procesu 
demokratizace takto: "Rasistický autoritářský nacio
nalismus koncem výmarské republiky triumfoval ni
koli navzdory demokratizaci politického života, nýbrž 
právě díky ní. "3 

Vídeňská i výmarská zkušenost se střetem svobody 
s demokracií není výjimečná. Všude v Evropě se kon
cem 19.  a počátkem 20. století dostával liberalismus do 
úzkých, protože prim hrála demagogická politika pro 
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davy. A obvykle i zvítězila. V Luegerově případě císař 
František Josef I. vydržel dva roky, avšak po čtvrtých 
volbách ho v roce 1897 jako vídeňského starostu nako
nec musel uznat. 1aké ve Francii tradice republikánské
ho liberalismu zaměřeného proti monarchii zejména po 
roce 1871 rychle sílila. Musela ovšem čelit neúnavným 
útokům zleva (od socialistů) i zprava (od monarchistů, 
aristokratů a církve). O několik desetiletí později dokon
ce i ve Velké Británii, mateřské zemi a baště moderní 
liberální politiky, byla kdysi silná liberální strana vytla
čena mnohem radikálnější labouristickou stranou a tra
dičnějšími konzervativci.4 V důsledku šíření demokracie 
byl umírněný liberální program založený na právech 
jednotlivce, svobodném trhu a ústavnosti zatlačen do 
pozadí a vrchu nabýval živočišně přitažlivý socialismus, 
náboženské proudy a nacionalismus. 

Populistické běsnění nerozdmychávali jen socialisté 
a ultranacionalisté. Legendární německý kancléř Otto 
von Bismarck zavedl v roce 1871 v právě sjednoceném 
Německu všeobecné hlasovací právo pro muže, proto
že dobře věděl, že omezené volební právo prospívá 
městským liberálům, kteří měli sklon monarchii kriti
zovat. Bismarck věřil, že prostí lidé budou volit mo
narchistické konzervativce. A měl pravdu. Jeho konzer
vativní spřízněnec Benjamin Disraeli dospěl ve Velké 
Británii ke stejnému závěru a prosadil druhý reformní 
zákon z roku 1882, který rozšířil volební právo na vět
šinu britských mužů. Pokud si však chtěli konzerva
tivci zajistit hlasy nově posílené dělnické třídy, museli 
si jí hledět. 

Bismarck i jeho následovníci šli do všech dalších vo
leb s jednoduchými nacionalistickými hesly, s využi
tím veškerých symbolů vlastenectví, které se nabízely. 
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Fungovalo to - vždycky vyhráli. Střední třída se do
konce rozdělila. Část naslouchala volání konzervativ
ců po národní hrdosti, část zůstala věrná svým liberál
ním tradicím. Nové voliče lákala německá politická 
elita stále častěji a bez rozpaků taktikou zastrašování 
a vyvoláváním obav z rozvratu. Katolíci, socialisté 
a další "nepřátelé říše" byli démonizováni a pronásle
dováni. Tato strategie totiž vyžadovala, aby byl identi
fikován vnější i vnitřní nepřítel. Politici, ochotní chlá
cholit vlivné lobbistické skupiny, jako byl Německý 
lodní spolek" byli stále militarističtější, budovali útoč
nou vojenskou sílu a v agresivní expanzi viděli zahra
ničněpolitické zájmy státu. Výsledkem byla celá řada 
nezodpovědných politických kroků, doma vysoce 
populárních, které zároveň zčásti zavinily, že Evropa 
byla v roce 1914 vržena do světové války. 

Proč se Německo nestalo Anglií? 

Jak se ukázalo, sama demokracie nevedla v Německu ke 
svobodě. Teprve poté, co země prošla obrovskými šo
ky - když prohrála druhou světovou válku, byla zbave
na značného území, rozdělena, okupována a zvnějšku jí 
byl vnucen nový politický řád - tehdy se ze Západního 
Německa stala plnohodnotná liberálnědemokratická 
společnost. Avšak Německo, zejména za Bismarcka 
a císaře Viléma 1., mělo stejně jako většina evropských 
zemí silné liberální a pokrokové rysy.5 Ve většině zemí 

• Německý lodní spolek (Deutsche Flottenverein) byl založen v roce 
1898 na podporu vzniku námořní bitevní flotily. Jeho vliv vrcholil před 
první světovou válkou, poté upadal, až v roce 1934 zanikl. (Pozn. překl.) 
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Evropy soupeřily dvě tradice: liberalismus a populistic
ké autoritářství, které bylo zosobňováno Luegerem 
a Hitlerem. V první polovině 20. století prohrál liberalis
mus, v druhé půli bylo poraženo a zdiskreditováno po
pulistické autoritářství. Vzhledem k tomuto střetu byla 
evropská cesta k liberální demokracň spletitá a krvavá, 
plná zvrácených revolučních epizod, fašistických dikta
tur a válek. Samozřejmě, existovala i část Evropy, která 
se vyvíjela způsobem bližším britskému vzoru - v Dán
sku, Belgň, Nizozemí, Norsku a ve Švédsku tento vývoj 
měl podobné důvody (raný rozvoj kapitalismu). Dějiny 
velkých států evropského kontinentu - Německa, Ra
kousko-Uherska a Francie - jsou však pohnutější. Proto 
mohou dnes poskytnout klíč k lepšímu porozumění 
problémům demokratizace, protože jen málokde v sou
časném světě dochází k té zvláštní kombinaci okolností, 
které umožnily vznik liberální demokracie v Anglli a ve 
Spojených státech. Asijské, latinskoamerické a africké 
země daleko více nesou rysy, jež se do jisté míry kdysi 
vyskytovaly na části evropského kontinentu. Novými 
demokraciemi po celém světě dnes zmítají podobné 
otřesy, jaké byly charakteristické pro Vídeň a Berlín bě
hem několika prvních desetiletí 20. století. 

Když odborníci porovnávali britský příklad s ostat
ními zeměmi Evropy, kladli si jednoduchou otázku, 
kterou jednoznačně formuloval britský politolog Ralf 
Dahrendorf v roce 1968: "Proč se Německo nestalo 
Anglií? "6 Je to užitečná otázka, protože nám může po
moci pochopit, jak lze v moderním nedokonalém světě 
dosáhnout liberální demokracie. 

Odpověď je komplikovaná; jejím podstatným rysem 
je skutečnost, že Německo na rozdíl od Anglie postráda
lo hospodářsky a politicky nezávislou buržoazň. Anglic-
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ká buržoazie, zrozená v průmyslové revoluci a odkojená 
svobodným obchodem a vlastnickými právy, porazila 
starý feudální řád, a teprve poté přetvořila zemi k obra
zu svému, a to především obchodně; zaměřila ji na zisk, 
dala jí sociální mobilitu a dynamiku. Zrodila se nová 
obchodnická reprezentace. 'Napoleon Angličany vý
směšně označil za "národ kupců". V Německu byla na
opak industrializace zahájena a podporována vládními 
subvencemi, regulacemi a cly. V důsledku toho byla 
tamní buržoazie slabá, roztříštěná a ve vztahu ke státu 
a vládnoucí feudální elitě podřízená. Marx s pohrdáním 
popsal německou obchodní třídu jako "buržoazň bez 
světového historického smyslu".7 

Německo mělo velmi silnou úřednickou tradici, na 
niž bylo pochopitelně hrdé. Stát byl ve zvládání mno
ha problémů s industrializací a urbanizací dokonce 
pokrokovější i efektivnější - zvláště pokud šlo o veřej
né zdravotnictví, dopravu a penzijní systém - než kte
rákoli jiná evropská země. Místo aby se němečtí pod
nikatelé snažili udržet si nezávislost na státu, horlivě 
usilovali o státní výhody a odměny. Být obchodníkem 
a mít k tomu ještě titul Komerzienrat (obchodní rada) 
bylo považováno za velkou čest. "Muži už neusilovali 
o získání šlechtictví a s tím spojeného panství, " kon
statoval jeden historik, "nýbrž o titul zdravotního ra
dy. " Za povšimnutí stojí i role, jakou hrál tisk. Zatímco 
v Anglii sloužil nezávislý tisk jako důležitý, často až 
zuřivý hlas politického nesouhlasu, v Prusku naproti 
tomu založil první noviny sám Fridrich Veliký jako or
gán státní propagandy. Německá podnikatelská a ob
chodní třída po většinu 19 .  století namísto toho, aby 
vyvíjela tlak na liberální reformy, hledala kompromis 
s vládnouCÍ feudální elitou. Dokonce i po završené 
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industrializaci zůstalo Německo smíšeným režimem, 
v němž se prvky nové buržoazní společnosti proHnaly 
se starým řádem. Liberální intelektuál Friedrich Nau
man v roce 1909 o Německu napsal, že je to "průmys
lová společnost v hávu zemědělského státu. Naše poli
tická situace se podobá moderní továrně vybudované 
v ,prostorách starého statku. Moderní stroje stojí pod 
starými střešními trámy a z hliněných stěn trčí železné 
traverzy. " 

Starý řád stále držel vládu na krátkých otěžích. V ro
ce 1891 bylo 62 % pruských správních úředníků šlech
tického původu. V zahraničních službách jich bylo ještě 
víc. V roce 1914 bylo ve službách německého minister
stva zahraničí osm knížat, dvacet devět hrabat, dvacet 
baronů, padesát čtyři nižších šlechticů a pouze jedenáct 
nešlechticů.8 Také směřování Francie, země s tradiCÍ sil
ného státu a nevýrazné občanské společnosti, k liberál
ní demokracii bylo zdlouhavé a spletité. Společenské 
síly, které tento proces ve Velké Británii urychlovaly, 
byly ve Francii, jejíž aristokracie i třída obchodní1.<ů zá
visely na vládě, slabé. Cambridge Economic History of 
Europe (Hospodářské dějiny Evropy) v popisu "charak
teristických rysů buržoazního zastupitelského vládního 
systému" - tedy vlády práva, rovnosti před zákonem, 
soukromého vlastnictví, svobodného podnikání a občan
ských svobod - dodávají, že "nic takového ve FraI1cii 
před revoluCÍ neexistovalo".9 Porevoluční Francie tak 
přijala demokracii bez tradice ústavního liberalismu. 
Svoboda byla spíše teoreticky proklamována než prak
ticky zajišťována (tím, že by jednotlivé moci byly odděle
ny a nestátní instituce jako soukromý obchod a podniká
ní, občanská společnost a nezávislá církev posilovány) . 
Revolucionáři totiž soudili, že se Montesquieu zcela 
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mýlil, když vyžadoval omezený a oddělený způsob 
vlády. Absolutní vláda krále byla tak bez omezení pře
dána novému Národnímu shromáždění, které začalo 
věznit a vraždit tisíce lidí, konfiskovat jejich majetek, 
trestat je za víru, a to vše ve jménu lidu. Někteří badate
lé proto jakobínský režim výstižně nazvali " totalitní 
demokracií". V moderních dějinách je to první ph1dad 
neliberální demokracie.1O 

Francie opět vyzdvihla stát nad společnost, demokra
cň nad ústavnost, rovnost nad svobodu. V důsledku 
toho byla po většinu 19. století demokratickou zemí 
s rozsáhlým volebním právem a s volbami, avšak jen 
stěží státem liberálním. Svoboda jednotlivce byla v tom
to prostředí bezpochyby mnohem méně chráněna než 
v Anglii nebo Americe. Smíšený francouzský režim zo
sobňoval Napoleon III., vládnoucí v letech 1848-1870.+ 
Vládl sice se souhlasem lidu, pomocí voleb a referend -
přitom však současně užíval k potlačování svobody 
myšlení, slova a činu metod policejního státu. I fran
couzská třetí republika, ++ podobně jako mnohé další 
liberální experimenty v Evropě, nakonec zanikla a Fran
cie dosáhla liberalismu a demokracie až po druhé světo
vé válce, víc než sto padesát let po revoluci, přičemž 
mezitím musela projít dvěma monarchiemi, dvěma cí
sařstvími, pěti republikami a jednou polofašistickou 
diktaturou. Dnes v ní vládne režim, který jeho zakladatel 
Charles de Gaulle nazval "volební a demokratickou 
monarchií". Mínil to přitom jako kompliment. 

+ Charles Louis Napoleon Bonaparte, synovec Napoleona 1., byl nejprve 
v r. 1848 zvolen prezidentem (období tzv. druhé francouzské republiky), 
r. 1851 provedl s podporou armády státní převrat a r. 1 852 byl prohlášen 
císařem. (Pozn. red.) 
+ +  Období 1871-1940, zahájené vyhlášením Pařížské komuny. (Pozn. red.) 
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Téměř demokratický 

Existovala však ještě jedna, lepší tvář Evropy, která 
v sobě nesla zárodky liberální demokracie, totiž liberál
ní tradice. Ta tu byla přítomna vždy, byť většinou pro
hrávala. Existovala především v Německu, přestože 
právě tato země se ocitla ve třicátých letech 20. století 
v krizi. Řada seriózních odborníků považovala Němec
ko kolem roku 1900 za nejpokrokovější zemi světa. Mě
lo moderní, psanou ústavu, na všech úrovních vysoce 
rozvinutý správní systém a první skutečně sociální 
stát. Panovala tu liberální politická kultura a města 
jako Berlín se vyznačovala avantgardní estetickou vní
mavostí. Woodrow Wilson, jeden z předních americ
kých badatelů, zabývajících se tehdy srovnáváním 
vládních systémů, velebil v roce 1887, kdy učil na Prin
cetonské univerzitě, Prusko "pro jeho . . .  obdivuhodný 
systém . . .  vysoce propracovaný a téměř dokonalý . . .  
který proměnil arogantní a nefunkční [byrokracii] ve 
spravedlivou veřejnou správu"Y (Je ironií dějin, že 
Wilson, který Německo tolik obdivoval, nakonec právě 
proti němu vedl svou vlast do války.) Politologové té 
doby často Německo hodnotili lépe než Anglii. Měli za 
to, že v Anglii panuje příliš centralizovaný politický 
systém, vkládající do rukou Dolní sněmovny příliš 
mnoho moci. Spolu s anachronickou Horní sněmov
nou plnou výstředních lordů, nepsanou ústavou 
a mystickými tradicemi to ztěžovalo jakoukoli inovaci. 

Zdálo se, že Německo na přelomu století se vydává 
na cestě k demokracii správným směrem. Pak přišla 
první světová válka, která připravila o život na dva 
miliony Němců, zanechala hospodářství v troskách 
a byla ukončena versailleským mírem, který byl pro 
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Německo potupným trestem a pokořením. Během 
poválečných let prchaly z Polska, Ruska a dalších vý
chodních zemí zpět do Německa masy etnických Něm
ců (tato migrace byla příčinou nesmírných zmatků); 
reparace způsobily hyperinflaci a nakonec přišla velká 
hospodářská krize. Nad liberálními rysy německé spo
lečnosti převážily temnější síly a politický řád se zhrou
til. Zejména hyperinflace - kterou Niall Ferguson vý
stižně nazval "antiburžoazní revolucí" - zlikvidovala 
úspory střední třídy a zcela ji odcizila výmarské repub
lice. Země se stala snadnou kořistí extremistických 
ideologů a vůdců. Při zpětném pohledu do historie nám 
obvykle připadá, že Německo bylo předurčeno, aby se 
stalo kořistí Adolfa Hitlera, ve skutečnosti i Velká Bri
tánie a Spojené státy americké měly svá temná údobí 
a zuřivé demagogy, kteří během velké hospodářské kri
ze získávali na síle. Kdyby obě tyto země měly projít 
dvacetiletím porážek, ponižování, chaosu, hospodář
ské krize a likvidace střední třídy, dost možná by je ta
ké nakonec ovládli demagogové, jako byli Huey Long' 
nebo Oswald Mosley," a nikoli státníci typu Franklina 
Roosevelta nebo Winstona Churchilla. 

První světová válka odstranila ve většině států 
Evropy monarchie, bohužel však jich řadu natolik 
zpustošila, že se z nich staly kolébky fašismu a dikta
tur. Na liberalismus začali ve třicátých letech dvacáté
ho století útočit zprava fašisté a zleva komunisté, při
čemž k jeho zničení často využívali právě demokracie. 
Bylo zapotřebí další války, aby byli tito demagogové 

• Americký politik, guvernér Louisiany (1928-1932) a senátor (1930-1935), 
který se pokoušel zavádět prvky diktatury a proslul jako politický de
magog. (Pozn. překl. )  
M Britský politik, zakladatel a vůdce britské fašistické strany. (Pozn. překl.) 
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s konečnou platností zlikvidováni. Evropa se po roce 
1945 pustila za štědré pomoci Spojených států do 
budování nového politického řádu. Během padesáti 
let uspěla víc, než mohl kdo doufat. 

Liberální demokracie ohrožovaná zprava - zprvu 
feudálními, později fašistickými oponenty - se v roce 
1945 téměř úplně osvobodila (s ryjimkou Iberského 
poloostrova; ovšem ani Franco ve Spanělsku, ani Sala
zar v Portugalsku neměli zájem, aby svůj režim vyvá
želi). Demokracii pak ohrožovaly zleva pouze komu
nistické strany, často podporované Moskvou. Západní 
spojenectví však tomuto nebezpečí dokázalo účinně 
čelit. Následovala pozoruhodná, stěží postřehnutelná 
a nedostatečně zaznamenaná transformace. Západní 
Evropa, v níž se po dvě století svářel liberalismus 
s extremistickými ideologiemi zprava i zleva, potichu 
a bez velkých proklamací přijala za svou umírněnou 
ústavní politiku. Badatel z Chicagské univerzity Mark 
Lilla tento proces popsal jako "další sametovou revo
luci": 
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Ohlédneme-li se zpět, můžeme pozorovat, že mír garantovaný 
americkým dohledem a bohatstvím přinesl tři desetiletí neví
daného hospodářského růstu stejně jako posílení sociálního 
státu, zmírnil tradiční vliv levicově orientovaných politických 
stran . . .  Dnes mají všechny západoevropské státy ústavou ome
zenou vládu, nezávislé soudnictví, volby v podmínkách plura
lity, všeobecné volební právo, občanskou kontrolu nad armá
dou a policií, právo na svobodné shromažďování, svobodu 
vyznání, rozsáhlou střední třídu a rozvinutou spotřebitelskou 
ekonomiku. Navzdory existenci nových nacionalistických a re
gionalistických stran, občasným výbuchům etnického násilí 
a potížím s přistěhovalci žádná z vlád v západní Evropě nesto
jí tváří v tvář takovému ohrožení vlastní legitimity, jakému mu
sely ve dvacátých letech čelit všechny liberální vlády.l2 



V sedmdesátých letech 20. století získaly úplnou de
mokracň i poslední tři země patříá k západní Evropě -
Řecko, Španělsko a Portugalsko. Konečným dějstvím 
dramatu evropského liberalismu se pak staly převraty 
v roce 1989. Řada zemí východní Evropy sice sdílela ne
jedno historické východisko se západoevropskými státy, 
avšak vzhledem k tomu, že měly tu smůlu a "osvobodi
la" je v roce 1945 Rudá armáda, byly uvězněny v komu
nistickém impériu. Ohlédneme-li se zpět, můžeme kon
statovat, že v zápase se Sovětským svazem a při libe
ralizaci vlastní společnosti jim pomohly tytéž síly, jež 
známe z vlastního přIběhu. Byla to árkev a odborové 
svazy v Polsku, skupiny založené na principu občanské 
společnosti v Československu, reformistické elity v Ma
ďarsku a nevelká střední třída ve všech těchto zemích. 
Jakmile se tyto země zbavily sovětského jha, pustily se 
rychle do upevňování liberální demokracie, která v nich 
zapustila pozoruhodně pevné kořeny. Další bývalé ko
munistické země jako Rumunsko a Bulharsko stále pro
cházejí obtížnou liberální a demokratickou transformaá, 
některé s větším, jiné s menším úspěchem. Po více než 
deseti letech od zhroucení komunismu se tak Evropa při
blížila až svůdně blízko ke stavu, který bychom mohli 
označit slovy George Bushe st. jako "úplný a svobodný". 

Bohatství národů 

Žádná země si neumí přidělit novou minulost. Má však 
v moci proměny své budoucnosti a může napomáhat 
liberálnímu a demokratickému vývoji. Proměna rozvo
jových zemí, zvláště ve Střední Americe, v důvěryhod
nou demokracii je tou nejdůležitější a nejobtížnější vý-
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zvou dneška. Abychom lépe pochopili, jakým způso
bem mohou tyto země uspět, musíme si vzít poučení 
z dějin a podívat se, jaké podmínky jsou pro vytvoření 
liberální demokracie nezbytné. 

Nejjednodušším vysvětlením politického úspěchu 
nové demokracie je její hospodářský úspěch - přesněji 
řečeno, příjem na hlavu. V roce 1959 upozornil socio
log Seymour Martin Lipset na jednoduchý, ale zásadní 
princip: "čím víc se nějakému státu daří, tím větší má 
šanci uchovat si demokracii"Y Lipset dokazuje, že 
hospodářský rozvoj posiluje občanskou společnost 
a zlepšuje metody, jak zachovat liberální vládu. Z Lip
setovy teze vycházely celé školy, zatímco jiné ji popíra
ly. Byla ověřována i odmítána empirickým průzku
mem, jednou se dostávala na ústup, jindy se o ni 
opíraly nové hypotézy. Po čtyřiceti letech ověřování je 
už jisté, že s malými výhradami ji lze přijmout. 

Jistě, i z některých chudých zemí se staly demokra
cie. Když se však někde prosadí demokracie v počáteč
ní fázi politického vývoje, obvykle skomírá. (Existují 
výjimky jako Indie, o té více později.) Nejrozsáhlejší 
politická studie tohoto problému pochází od politologů 
Adama Przeworského a Fernanda Limongiho, kteří se 
zabývali všemi státy světa v období 1950-1990. Spočí
tali, že v každé demokratické zemi, v níž příjem na oby
vatele nedosahoval 1500 dolarů ročně (měřeno dnešní 
kupní silou dolaru), měl režim průměrnou životnost 
osm let. Pokud se průměrný příjem pohyboval mezi 
1500-3000 dolary, přežívaly demokracie už osmnáct 
let. Nad 6000 dolarů na obyvatele už byly demokratic
ké vlády vysoce odolné. Pravděpodobnost, že padne 
demokratický režim v zemi s průměrným příjmem vyš
ším než 6000 dolarů ročně, byla 1 : 500. V bohaté společ-
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nosti je demokracie prakticky nesmrtelná. Dvaatřicet 
demokratických režimů v zemích s průměrným pří
jmem vyšším než 9000 dolarů ročně dnes už přežívá 
dohromady téměř 740 let a žádný z nich dosud nepadl. 
Naproti tomu v 69 chudších zemích se jich zhroutilo 39 -
jejich úmrtnost tedy dosáhla téměř 57 %.14 

Lze proto konstatovat, že pokud se o přechod k de
mokracň pokusí země s hrubým domácím produktem 
(HDP) mezi 3000 a 6000 dolary na obyvatele, bude 
úspěšná. Přechodné období platí dokonce i pro dávněj
ší minulost. HDP evropských zemí, které se v roce 1820 
pokusily o první kroky k rozšíření volebního práva, se 
pohyboval kolem 1700 dolarů na obyvatele (podle kup
ní síly z roku 2000) a vzrostly asi na 2700 dolarů v roce 
1870. V roce 1913, těsně před zničující první světovou 
válkou, dosáhly 4800 dolarů na obyvatele.15 Historické 
výpočty HDP vycházejí z poněkud odvážných odhadů, 
nepochybně však všechny náležely k dolnímu okraji 
přechodného pásma. Většinu těchto zemí bylo možno 
zařadit mezi stoprocentně liberálnědemokratické až po 
roce 1945, kdy už dosáhly zhruba 6000 dolarů na hlavu. 
Ohlédneme-li se na další úspěšné transformace z po
sledních třiceti let, počínaje Španělskem, Řeckem a Por
tugalskem, téměř všechny dosáhly demokracie, až když 
se octly v horním pásmu. Také ve středoevropských ze
mích, které kolem roku 1989 měly vyšší příjmy, v Pol
sku, Československu a Madarsku, se demokracie konso
lidovala rychlejším tempem. Těm u dna nebo na nižším 
stupni škály - Rumunsku, Albánii - to trvá mnohem 
déle. Souvislost mezi demokracií a výší HDP tedy platí 
i v Evropě, a to dokonce i z historického pohledu. Zádný 
faktor, ani ten nejdůležitější, nevypovídá o všem, avšak 
vzhledem k počtu zkoumaných zemí, ležících v růz-
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ných světadílech, s velmi rozdílnými kulturami a v roz
dílných fázích vývoje, stojí za povšimnutí, jakou vypo
vídací hodnotu může mít tak jednoduchý údaj, jako je 
výše HDP. 

Jestliže je HDP tak důležitý, mohlo by se zdát, že 
v boji o demokracii není zapotřebí politických vůdců. 
Není to však pravda. Žádná politická změna nemůže 
úspěšně proběhnout bez vůdců a hnutí, jež ji prosazu
jí a zápasí o větší míru svobody. Lidé jako Václav Havel, 
Nelson Mandela, Lech Wal�sa a Kim Tá-džung mají 
v dějinách svobody své čestné místo. V zájmu přesnosti 
se však musím ptát, proč právě oni uspěli. Jednoho z od
borníků tato úvaha natolik rozčilila, že napsal: do Jižní 
Koreje nepřinesl demokracň průměrný příjem, nýbrž 
"morální odhodlání".16 Ovšem. Dozajista také v Ugan
dě, Bělorusku a Egyptě žijí odhodlaní a mravní muži 
a ženy, kteří znovu a znovu usilují o zavedení demokra
cie. Ani jihokorejští aktivisté v šedesátých, sedmdesá
tých a osmdesátých letech minulého století neuspěli. 
Teprve korejský disident Kim Tá-džung, jenž byl dlou
há léta ve vězení, se stal nakonec prezidentem. Proč ne
uspěl v sedmdesátých letech, ale až o dvacet let pozdě
ji? Získal snad "morální odhodlání" až v devadesátých 
letech? Statečný tchajwanský politický vůdce Lej Čchen, 
šéfredaktor deníku Free China, se pokusil zavést demo
kracň na Tchaj�wanu už v roce 1960, kdy založil Čín
skou demokratickou stranu. Nebyl o nic méně statečný 
než Čchen Šuej-pien, aktivní zastánce lidských práv, 
který byl v roce 2000 zvolen tchajwanským preziden
tem. Proč jeden aktivista neuspěl a druhý ano? 

Ani ty nejlepší historické předpoklady nám ne
umožní předvídat, jak určitá země přijme demokracii. 
Často totiž záleží na celém souhrnu nejrůznějších his-
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torických okolností. Proč se Španělsko vydalo na cestu 
k demokracii právě v roce 1977, a ne dřív? Protože 
místní doživotní diktátor o dva roky dříve zemřel. 
Proč Maďarsko v roce 1989? Protože mu Sovětský svaz 
přestal hrozit vojenskou invazí. Proč Indie v roce 1947? 
Protože tehdy území, na němž leží, přestalo být sou
částí britského impéria. A tak dále. Daleko zajímavější 
otázkou však je, jak se demokracie drží při životě. Poli
tické režimy se z různých důvodů mění - největší změ
ny má na svědomí válka, hospodářská krize, úmrtí 
vládce. Jestliže se však zhroutí autokratický režim a li
dé se pokusí vybudovat demokracii, jaké síly umožní, 
aby přetrvala? Nejlepší z jednoduchých odpovědí na 
tuto otázku zní: je to bohatství. 

Proč svobodě prospívá bohatství? Připomeňme si 
evropské příklady: proces hospodářského rozvoje ob
vykle vytvoří dva prvky, které jsou pro úspěch liberál
ní demokracie zásadní. Za prvé: nejdůležitější jsou sou
kromé podniky a sílící buržoazie, získávající moc ne
závislou na státu. Za druhé: při vyjednávání s těmito 
novými společenskými elitami nemůže být stát tak la
kotný jako dříve, musí víc ctít pravidla a vnímat potře
by společnosti, přinejmenším potřeby elit. Výsledkem 
procesu je často bezděčná liberalizace. Minxin Pei popi
suje tchajwanskou cestu k liberální demokracii v osm
desátých a devadesátých letech 20. století v pojmech, 
jež jsou srovnatelné s evropskou zkušeností: 

Rychlý ekonomický růst vedl k liberalizaci, kterou vládnoud 
režim ne zcela předvídal. Tchajwanské hospodářství vykazo
valo všechny rysy typické pro rozvíjejíd se kapitalistickou spo
lečnost: rostla gramotnost, masová komunikace, příjem na 
obyvatele, diferencoval se život ve městech - včetně práce, roz
voje profesní střední třídy a vzniku podnikatelské třídy. Díky 
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své nezávislosti stála za pozornost zejména vrstva podnikatel
ská. I když byly jednotlivé podniky malé a špatně organizova
né, vymaňovaly se přece jen z pout vlády jedné strany.l7 

Tento příběh se s místními odchylkami opakoval ve 
většině zemí východní Asie. Hospodářská svoboda stej
ně jako v Evropě vytvářela nejprve buržoazii a občan
skou společnost a po desetiletích vývoje nakonec vedla 
i k liberální demokracii. Stejně jako v Evropě ani tady si 
autokraté nemysleli, že demokratizují. Tím, že umož
nili ekonomický rozvoj, uvolňovali síly, které už nedo
kázali udržet na uzdě. Historik Phillip Nord popisuje 
celý proces takto: 

Diktatury se domnívají, že usilují pouze o hospodářský roz
voj země, ale ve skutečnosti dělají vážnou chybu, když ho 
podporují. Rostoucí ekonomika příznivě ovlivňuje vzestup 
vzdělané střednítřídy, plodí "pluralistickou infrastrukturu", 
rozvětvenou občanskou společnost, která je obtížněji ovla
datelná . . .  Autoritářský stát se v kritické chvíli může rozhod
nout uvolnit otěže, jimiž ovládá veřejný život. Je to však pro 
něj osudové rozhodnutí, neboť do prostoru vytvořeného 
liberalizací proudí nashromážděná nespokojenost a projevu
je se poté jako otevřená opozice. lB 

Nord popisuje demokratizaci Francie v 19. století, 
avšak jeho práce platí stejně dobře pro vývoj ve vý
chodní Asii na konci století dvacátého. 

Blahoslavení chudí 

Samotné peníze svobodu nepřinášejí, protože bohatství 
musí být zasloužené. Během posledního půlstoletí ně
které režimy velice zbohatly, a přece jsou to diktatury: 
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například území v Perském zálivu ovládaná šejky, Ni
gérie či Venezuela. Bohatství ropných států nevytváří 
podmínky pro pozitivní politickou změnu, protože se 
jejich hospodářský vývoj od základu liší od evropského 
i asijského modelu. Hospodářství se tu totiž nevyvíjelo 
podle kapitalistických pravidel, tedy systematicky od 
zemědělství přes průmysl k vysoce kvalifikovaným 
službám, nýbrž díky využití velkých zásob ropných 
nebo jiných nerostných surovin. Modernizace bylo do
saženo pouhým nákupem nemovitostí, nemocnic, vel
kých sídel, automobilů a televizorů a tato životní úro
veň byla zpřístupněna lidem, kteří zůstali v podstatě 
stejní jako předtím - nevzdělaní a primitivní. Stát do
konce dováží technologii a pracovníky z ciziny, aby ne
mocnice, školy a televizní stanice vůbec mohly fungo
vat. Výsledkem je podnikatelská třída naprosto závislá 
na státu, místo aby na něm byla nezávislá. 

Některá čísla jsou výmluvná. Například v Saúdské 
Arábii, nehledě na vysoký příjem na obyvatele, umí 
číst a psát jen 62 % dospělých a ženy dokonce jen z 50 %. 
Kuvajt, Katar a Spojené arabské emiráty jsou na tom 
o něco lépe, gramotných je tam kolem 70 % dospělých 
obyvatel. Pro srovnání - na Filipínách a v Thajsku, v ze
mích s nejnižší gramotností ve východní Asii, odkud 
do oblasti Perského zálivu přichází významná část 
nekvalifikované pracovní síly, dosahuje úroveň gra
motnosti dospělých více než 9.0 %. A právě vzdělanou 
nebo alespoň gramotnou populaci, která je podmín
kou pro demokratickou vládu, pohádkově bohaté arab
ské státy postrádají. 

Ne každé bohatství je stejné. Liberální demokracii 
prospívá nejlépe kapitalistické bohatství. Mezi první
mi, kdo si toho povšimli, byl Marx, když poznamenal, 
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že kapitalismus si jako oblíbenou formu vlády vytvořil 
buržoazní demokracii (nemyslel to samozřejmě jako 
pochvalu) . Chtěl tím říci, že kapitalismus vytvořil pod
nikatelskou buržoazii, která nevyhnutelně zničila starý 
aristokratický řád a založila řád ochraňující vlastnictví, 
smlouvy, pravidla a veškeré svobody. Tam, kde se bur
žoazie chová a projevuje jinak, jako tornu bylo v 19.  sto
letí v Německu, se společnost nezmění. Vezměme si 
Latinskou Ameriku: během téměř celého 20. století zde 
v.zkvétaly podnikání a obchod prostřednictvím státní
ho kapitalismu. Tamní oligarchové ve spojení s armá
dou a byrokracií ochraňovali své podniky a vytvářeli 
byzantinské propletence cel a regulací, jež jim umožňo
valy žít v co největším pohodlí. Takový systém brání 
opravdovému hospodářskému rozvoji a neprospívá 
ani politice. Střední podnikatelská třída zůstala slabá 
a v podřízeném vztahu vůči státu. Až donedávna byl 
politický vývoj Latinské Ameriky variací na německý 
model z 19.  století. Není náhoda, že první latinskoame
rická země, která nekompromisně tuto tradici opustila 
a vydala se na cestu svobodného trhu a obchodu, tedy 
Chile, je dnes hospodářsky nejúspěšnější. 

Bohatství tvořené přírodními zdroji brání jak politické 
modernizaci, tak hospodářskému růstu. Dva harvardští 
ekonomové, Jeffrey D. Sachs a Andrew M. Wamer, se 
zabývali vývojem devadesáti sedmi rozvojových zemí 
v období posledních dvou desetiletí (1971-1989) a zjistili, 
že velké přírodní bohatství úzce souvisí s hospodářským 
neúspěchem. Obecně vzato, čím byla země bohatší na 
nerostné suroviny nebo čím příznivější podmínky měla 
pro zemědělství, tím pomaleji rostlo její hospodářství -
vzpomeňme na Saúdskou Arábii či Nigérii. Státy s rela
tivními zásobami - jako je tornu v západní Evropě - udr-
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žovaly míru růstu mezi oběma extrémy. Existuje však 
několik výjimek: Chile, Malajsie a Spojené státy americ
ké. Všechny tyto země jsou bohaté na suroviny, a přece se 
hospodářsky a politicky rozvíjely. Základní pravidlo 
však platí s překvapivou přesností.19 

Proč je nezasloužené bohatství takovým prokletím? 
Jelikož překáží vývoji moderních politických institucí, 
práva a správního systému země. Předpokládejme 
cynicky, že hlavním cílem každé vlády je získat co nej
větší moc a bohatství. Aby stát zbohatl, musí v zemích 
bez přírodních surovin zbohatnout nejprve společnost, 
jejíž bohatství může stát zdanit. V tomto smyslu je 
požehnáním pro východní Asii, že je tak chudá. Zdejší 
režimy si musely dát práci, aby vytvořily efektivní vlá
du, protože to je jediná cesta ke zbohatnutí země, 
a tudíž i státu. Vlády s poklady pod zemí to mají snazší; 
jsou to vlastně státy-rentiéři. Tloustnou díky příjmům 
z nerostů a prodeje ropy a nic je nenutí vypořádat se 
s mnohem obtížnějším vytvářením zákonů a institucí, 
v jejichž rámci teprve může vznikat bohatství státu (při
pomeňme si Nigérii, Venezuelu, Saúdskou Arábii) . Tu
recký básník Jusuf, žijící ve 13. století ve Střední Asii, 
tuto poučku kdysi převedl do veršů: 

Udržet říši, to chce mnoho vojáků, jezdců i pěšáků; 
udržet si ty vojáky, to chce taky hodně peněz. 
Mít peníze, to chce být bohatý. 
Zbohatnout, to chce spravedlivé zákony. 
Pokud jedno z toho chybí, nic z celého čtvera není; 
pokud z čtvera nic není, říše se rozpadá?O 

Jiná verze této teorie praví, že každý stát, který má 
snadný přístup k penězům - například může-li zpo
platnit pohyb zboží po klíčově důležité vodní cestě 
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(jako tomu bylo v Egyptě), nebo dokonce díky cizí po
moci (jako v několika afrických zemích) - se přestane 
politicky rozvíjet. Snadno získané peníze nenutí vlá
du, a'hy od občanů vybírala daně. Když vláda občany 
zdaňuje, musí jim za to na oplátku poskytovat proti
služb}j musí se jim zodpovídat a musí zemi dobře spra
vovat, což vede ke svobodě a zastupitelskému principu. 
Tato vzájemná směna - zdanění za zastoupení - dává 
vládám v dnešním světě legitimitu. Pokud má vláda 
své vlastní příjmy, takže nemusí ve společnosti zapus
tit kořeny, je to jen dvůr, nikoli stát, a obchodníci či 
podnikatelé jsou jen dvořané.x Saúdská královská ro
dina svým poddaným nabízí odlišnou směnu: "My od 
vás nechceme žádné hospodářské zázraky a vy zase po 
nás nechtějte žádné politické zázraky. " Je to vlastně 
heslo americké revoluce naruby - žádné daně, žádné 
zastoupení. 

Nechceme samozřejmě tvrdit, že by národy měly tou
žit po tom, aby byly chudé na přírodní suroviny. De
mokracie a kapitalismus se nerozvinuly ani v mnoha 
chudých zemích. Záleží hodně na politických institu
cích, prozíravosti a štěstí. Některé bohaté země se roz
víjejí asi jako schopné děti bohatých rodičů. Řada evrop
ských zemí se začala demokratizovat, až když na tom 
hospodářsky byly o mnoho lépe než zbytek světa. 
Evropa však měla jedinečnou výhodu. Její dlouhé ději
ny střetů církve a státu, katolíků a protestantů, panov
níků a šlechty vytvořily svobodné instituce a omezily 
moc státu. V některých mimoevropských zemích pro
běhly různé varianty takových konfliktů. Politická 

x Toto konstatování do jisté míry osvětluje i dění v rozvinutých zemích: naf
ta a ochranářská politika donedávna šly ve státech jako Texas ruku v ruce. 
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pestrost Indie s mnoha regiony odlišných náboženství 
a jazyků může ve skutečnosti její demokratickou bu
doucnost spíš zajistit než ohrozit. Polskou demokracii 
nepochybně posiluje silná a nezávislá církev. Obecně 
vzato lze dojít k závěru, že nejlepším způsobem, jak 
svrhnout starý feudální řád a vytvořit efektivní stát 
s kontrolovanou, nikoli neomezenou mocí, je rozvíjet 
tržní hospodářství, přičemž určité historické a institu
cionální stránky tomu mohou být nápomocné. 

Chvála státu 

Obhájci svobodného trhu často chybně považují kapi
talismus za opozici vůči státu. Z hlediska placení daní 
vypadá tento přístup jako zcela samozřejmý, realita je 
však mnohem složitější. Je sice pravda, že ve 20. stole
tí zbytněly mnohé státy natolik, až své hospodářství 
zcela zadusily, ale v širší historické perspektivě jen legi
timní a výkonný stát dokáže vytvořit pravidla a záko
ny pro fungující kapitalismus. Pokud vláda nedokáže 
ochránit vlastnická a lidská práva, svobodu projevu a ob
chodní smlouvy, zavést antimonopolní zákony a ochra
nu spotřebitelů, vládne ve společnosti nikoli právo, ale 
ten, kdo je silnější. Kdo se chce podívat, jak vypadá 
slabá vláda, může si vzít za příklad Afriku - a to není 
právě ráj svobodného trhu. 

V rozvojovém světě musel stát odstartovat kapita
lismus často skokem. Opět se tu zrcadlí evropský pří
klad, protože stát někdy musel zkonfiskovat velkou 
část zemědělské půdy feudální šlechtě, aby mohla být 
využita. Zlomilo to vaz velkým majitelům půdy, kteří 
byli nejkonzervativnější vrstvou společnosti. Miliony 
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hektarů nevyužité půdy se dostaly z nehybných feu
dálních rukou do tržního systému. Noví vlastníci, kte
ří půdu sami obdělávali, ji využívali efektivněji, poně
vadž k tomu měli motivaci, případně ji pronaja1i nebo 
prodali někomu, kdo takovou motivaci měl. Zpočátku 
bylo zapotřebí do značné míry rozdělit bohatství, aby 
kapitalismus mohl fungovat. 

Modernizace zemědělství trvala v Evropě staletí. Ve 
třetím světě proběhla zemědělská reforma v průběhu 
posledního půlstoletí a měla podobný efekt. Zbavila 
feudální vlastníky půdy a dala ji nájemcům, kteří na ní 
žili a pracovali po generace. Ponechme stranou, zda je 
takové jednání spravedlivé. Tento proces uvolnil pů
du - v předindustriální ekonomice je nejhodnotnějším 
výrobním prostředkem - a vložil ji do tržního hospo
dářství. Pozemková reforma byla jedním z klíčů k hos
podářskému a politickému úspěchu ve východní Asii 
(zvláště v Japonsku, na Tchaj-wanu a v Jižní Koreji) 
a pokud k ní došlo, i v Latinské Americe (nejvýrazněji 
v Kostarice, Mexiku a Chile) . 

Západní konzervativci se během studené války čas
to stavěli proti pozemkové reformě, protože jim připo
mínala marxismus a ti, kdo ji prosazovali, byli většinou 
levičáci. Ve skutečnosti však pozemková reforma pod
poruje kapitalismus, a tudíž i demokracii. Pozemková 
reforma je rozhodujícím krokem k proměně zaostalého 
rolnického světa v moderní demokratickou a kapitalis
tickou společnost. V zemích třetího světa, kde pozem
ková reforma neuspěla, např. v některých částech Střed
ní a Jižní Ameriky, v Pákistánu, Zimbabwe a mnoha 
dalších afrických zemích, se zemědělství nikdy nedo
stalo na komerční úroveň, protože tyto země si zacho
valy silnou kvazifeudální vrstvu, a tudíž měly s demo-
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kracií jen tristní zkušenost. Také v Indii je demokracie 
nejméně funkční v oblastech (severní státy Uttarpradéš 
a Biliár), kde byla pozemková reforma neúspěšná. Ame
ričané považují vztah mezi soukromým vlastnictvím 
půdy a svobodou za zcela přirozený, což vedlo k tomu, 
že vláda po skončení občanské války poskytla občanům 
půdu zdarma zákonem o osídlování. Jak před časem 
prokázal peruánský politický aktivista Hernando de 
Soto, neochota zemí třetího světa poskytnout chudým 
úplná vlastnická práva k půdě zůstává jednou z hlav
ních překážek jejich hospodářského (a já dodávám: 
i politického) vývoje.21 

Příští vlna 

Kde by se napříště měla demokracie uchytit a rozvíjet? 
Samozřejmě nevíme, která země to v budoucnu s de
mokracií zkusí, to bude záležet na mnoha okolnostech. 
Lze však předpokládat, kde by mohla zapustit kořín
ky. Nejslibnější z velkých zemí, která se momentálně 
vydává na cestu k demokracii, je Mexiko. Naděje je 
o to silnější, že zvolilo východoasijskou cestu (která je 
variantou cesty evropské) : nejprve reforma hospodář
ská, teprve po ní reforma politická. 

Od počátku existence moderního státu v Mexiku 
v roce 1926 zde vládl tuhý centralismus s jedinou stra
nou. Mexická Institucionální revoluční strana uzurpo
vala veškerou moc ve státě. Volby i parlament byly 
pouhou hrou na demokracii, prostě běžný podfuk. 
Teprve velká krize a zadluženost na počátku 'osmdesá
tých let přiměly vládnoucí stranu, aby začala s hospo
dářskou reformou a otevřela se světovému hospodář-

97 



ství. Největším kapitalistickým impulsem k reformám 
byl vznik Severoamerické dohody o volném obchodu 
(NAFfA), která pomohla Mexiku změnit jeho orienta
ci. Na konci devadesátých let začala vláda zavádět 
i politické reformy a v roce 2001 prezident Ernesto 
Zedillo odvážně a prozíravě poprvé v historii Mexika 
povolil skutečně svobodné volby. Vyhrál opoziční 
kandidát Vicente Fox a v roce 2001 se stal prvním de
mokraticky zvoleným prezidentem země. 

Přestože se Mexiko vydalo po stejné dráze jako jiho
východní Asie, komentáře západního tisku byly velmi 
nevlídné. Bez ohledu na významnou právní a hospo
dářskou liberalizaci je vládní strana obvykle popisována 
jako zastánce autoritářské politiky. Mexická demokratic
ká transformace se odehrála v době, kdy příjem na oby
vatele přesáhl 9000 dolarů, což už samo o sobě by mělo 
zaručovat stabilitu jeho nové politické orientace. Podí
váme-li se prismatem tohoto jednoduchého měřítka na 
státy, které jsou zralé na demokratické změny - tedy na 
země s příjmem mezi 5000 a 6000 dolary na hlavu ročně 
(s pominutím těch, jejichž bohatství pochází z přírod
ních zdrojů), zbývají nám především tyto státy: Rumun
sko, Bělorusko, Bulharsko, Chorvatsko, Malajsie, Turecko, 
Maroko, Tunisko a Írán.x Všechny mají dobré vyhlídky, 
že se v nich demokracie, pokud se o to ovšem pokusí, 
ujme v opravdové a liberální podobě. 

Rumunsko (6800 dolarů), Bělorusko (7550 dolarů), 
Bulharsko (5530 dolarů) a Chorvatsko (7780 dolarů) 
jsou v pásmu nad 6000 dolarů ročního příjmu na oby-

x I když Írán patří mezi ropné státy, stojí za to zařadit ho na seznam. 
Hospodářství, které nebylo založeno na produkci ropy, má rovněž vel
ký význam. Více se však Íránu budeme věnovat v kapitole 4. 
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va tele nebo těsně pod ním, což jim dává silnou naději, 
že se v nich demokracie upevní. Vzhledem k tomu, že 
jde o evropské země, kde už v minulosti existovaly jisté 
nezávislé instituce, měly by být schopny demokratiza
ce i v případě nižší příjmové úrovně. Zvláštním přípa
dem je Bělorusko, jehož hospodářství je příliš závislé na 
Rusku. Pokud se však zbaví svého zvoleného autokra
ta Alexandra Lukašenka, může tu dojít k překvapivě 
rychlému pokroku. 

Ze zemí s polodemokratickými systémy jsou v pás
mu nad 6000 dolarů ročního příjmu na obyvatele Ma
lajsie (8360 dolarů) a Turecko (7030 dolarů), z čehož 
vyplývá, že mají rovněž slušné naděje na úspěch. Ma
lajsie se vydala z větší části východoasijskou cestou: 
nejprve liberalizovala hospodářství, politiku ponecha
la pod zámkem (bohužel i doslova, mám-li na mysli 
uvězněného Anvara Ibrahima) a zvolna začala chystat 
půdu k opravdové demokratizaci. Rovněž Turecko je 
velice slibný, byť poněkud složitý případ. Nejde o zce
la rozvinutou demokracii. Armáda tu třiapůlkrát svrh
la zvolenou hlavu státu (k polovičatému převratu doš
lo v roce 1998, kdy odstranila zvolenou vládu v čele 
s Islámskou stranou způsobem, který turecký novinář 
Jengiz Candar označil za "postmoderní převrat") . 
Turecká armáda sama sebe považuje za ochránce svět
ského státu a spolu se stejně smýšlejícími soudci pád
nou rukou prosazuje rozdělení církve a státu. Obě tyto 
elity v turecké společnosti představují moderní, stabil
ní prvek, jejich cíl však už dávno přestal být užitečný. 
V Turecku dnes existuje podstatný tlak na liberální změ
ny: vyhlídky na členství v Evropské unii vládu nutí, 
aby dala svou správu do pořádku. Turecký parlament 
v říjnu 2001 schválil čtyřiatřicet ústavních dodatků, jež 
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mají ústavu sladit s Evropskou unií. Od té doby uskuteč
nil ještě další významné refonny. Kdyby Evropská unie 
měla dlouhodobou strategickou vizi, její členové by si 
všimli, že přijetí Turecka, a to čím dříve, tím lépe, bude 
nesmírně prospěšné pro obě strany. Světu by tím názor
ně předvedla, že moderní a demokratickou muslimskou 
společnost může západní svět přijmout do svých řad. 

Ově další zajímavé možnosti představují Tunisko 
(6090 dolaru) a Maroko (3410 dolaru) . Tunisko je dikta
tura, Maroko monarchie, obě země však už podnikly 
jisté kroky k uvolnění svého hospodářství. Tuniský pre
zident Zín al-Ábidín Ben AH vládne už druhé desetiletí 
velmi pevnou rukou, politické otěže uvolňuje jen velmi 
zvolna, na obzoru není ani refonna právního řádu. 
Hospodářský rust Tuniska je však zřejmý a týká se řady 
oblastí. Podle některých odhadů vzrostla v Tunisku 
střední třída desetinásobně a patří do ní dnes víc než 
polovina populace. Tamní hospodářské reformy jsou ve 
fázi, kdy mohou být převedeny do oblasti práva, cesto
vání a infonnací. Pokrok bohužel zatím postupuje vel
mi pomalu. Maroko je na tom dokonce ještě hůř: zatím 
jde víc o slova než o činy. Král Mohamed VI. zdědil po 
svém otci Hasanu II. téměř středověkou politickou 
moc. Mladý král sice mnohokrát mluvil o hospodář
ských refonnách, o vládě práva, o rovných právech pro 
ženy a o větších svobodách pro své poddané, ale ani po 
třech letech jeho vlády se nic nezměnilo. Ve srovnání 
s arabským světem jsou však Tunisko i Maroko přece 
jen relativně otevřené společnosti. Pokud s liberalizací 
svého hospodářství a politiky uspějí, dají tím světu 
nepřehlédnutelným způsobem najevo, že žádná kultu
ra, žádné náboženství, žádná oblast nejsou vůči demo
kracň ze své podstaty rezistentní. 
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Stroj nelze zastavit 

K nejdůležitějšímu testu vztahu mezi kapitalismem 
a svobodou dojde v průběhu příštích několika deseti
letí v Číně. Způsob, jímž bývají čínští předáci občas 
představováni v médiích, je opět pramálo povzbudivý. 
Politici a komentátoři o nich někdy mluví jako o "pe
kingských řeznících". Všichni víme, že se na náměstí 
Tchien-an-men odehrál brutální masakr studentů. Mno
hem výstižnější by však bylo uvažovat o čínské vlád
noucí elitě jako o nervózních bázlivých aparátčících, 
kteří nevědí, jak reformovat nejlidnatější zemi světa 
a přitom se udržet u moci. Když se jim to podaří, budou 
hodnoceni jako budovatelé světové průmyslové vel
moci, a když ne, budou povražděni nebo skončí v mon
golském vyhnanství. 

Pokus čínských vůdců uvolnit hospodářství a moder
nizovat zemi, aniž by ztratili kontrolu nad politickými 
změnami, je snadné karikovat. Vypadá to jako kapita
lismus naroubovaný na fašistický stát. Samozřejmě, za
vedení kapitalismu znamená mnohem víc než pouhé 
ekonomické změny, a proto byly povoleny i významné 
reformy správního a právní no systému. Diskuse o libe
rálních změnách je v celé Číně velmi otevřená. V něko
lika vesnicích režim dokonce experimentoval s vypsáním 
svobodných voleb a dovolil obchodníkům a podnika
telům, aby vstupovali do komunistické strany. Politický 
systém je však i nadále pod striktní kontrolou a opozi
ce je brutálně potlačována. Čínští předáci se právem 
domnívají, že předčasná demokratizace by v zemi tak 
rozlehlé, chudé a plné velkých rozdílů vyvolala chaos. 
Mají však i mnohem sobečtější důvody: komunistická 
strana by ztratila svůj mocenský monopoL 
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Hospodářské výsledky čínských reforem jsou ohro
mující. Průměrný příjem se mezi lety 1980 až 2000 té
měř ztrojnásobil, vzrostl z 1394 na 3976 dolar&.. Zhru
ba 170 milionů lidí se dostalo nad hranici chudoby. 
Export z pobřežních provincií s dynamickým hospo
dářstvím raketově vzrostl. V roce 1981 prodal Šen-čen* 
zboží za 17  milionů dolarů; o deset let později to bylo 
5,9 miliard dolarů a dnes je to 30 miliard. Zahraniční 
investice se do těchto oblastí jen hrnou. Další změny 
už přicházejí pomalejším tempem. Téměř polovinu 
čínské průmyslové výroby produkují státem vlastněné 
podniky - velké továrny patřící vládě -, i když jejich 
podíl ve srovnání s rokem 1980 klesl na 80 % a dál 
prudce klesá. Znatelně se zpomalila pozemková refor
ma. Pokud budou tyto trendy pokračovat i nadále, 
během dalších dvou desetiletí bude z Číny prosperují
cí země s tržním hospodářstvím, jež se stane význam
nou součástí světového hospodářství. Pro Čínu by to 
znamenalo velkou proměnu. Musela by už jenom kvů
li své dohodě se Světovou obchodní organizací v roz
sáhlých oblastech domácího hospodářství prosadit 
transparentnost, zodpovědnost a tržní disciplínu. Čí
na patrně díky tomu bude procházet pozvolnou, avšak 
hlubokou proměnou, a to nejen hospodářství. 

Podle některých názorů je čínská transformace vě
rohodným důkazem toho, že ekonomická liberalizace 
nevede k politickým změnám. Komunisté jsou konec
konců stále u moci. Lze namítnout, že Čína je stále ješ
tě relativně chudá země třetího světa s poměrně úzkou 

• Město v jihovýchodní Číně, které bylo jednou z prvních zvláštních hos
podářských zón Číny a dosahovalo ohromujícího tempa hospodářské
ho růstu. (Pozn. překl.) 
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vrstvou buržoazie. Možná právě proto, že jde stále 
o zcela nedemokratickou zemi, mají lidé sklon nechat 
se oslepit ohromnými politickými a společenskými 
proměnami. V prvním desetiletí hospodářských refo
rem, zhruba mezi lety 1979 a 1989, byl zaznamenán 
rychlý růst politického disentu. Hnutí "demokratické 
zdi", které vzniklo v Pekingu, se rozšířilo do více než 
dvaceti měst a na svém vrcholu vyprodukovalo více 
než čtyřicet publikací. V listopadu 1987 se komunistic
ký premiér Čao C'-jang pokusil uzákonit politickou 
opozici a v proslulé zprávě přednesené na třináctém 
sjezdu strany zdůraznil, že ústředním tématem sjezdu 
je urychlit a prohloubit hospodářskou a politickou 
reformu. Popsal cíl strany jako " proměnu Číny v pro
sperující, silnou, demokratickou, kulturně vyspělou a mo
derní socialistickou zemi". Rozdílné skupiny lidí mají 
rozdílné zájmy a názory, řekl, a tudíž potřebují více 
příležitostí k diskusi. 

Hospodářský a politický disent na konci osmdesá
tých let narůstal závratnou rychlostí. Částečně vinou 
špatného zvládnutí situace, částečně vinou korupce se 
hospodářství vymklo kontrole a v roce 1988 vyskočila 
inflace z 8 na 18 % .  Politická kritika režimu byla stále 
intenzivnější a opírala se už o širší základnu - protestu
jící získali dokonce i podporu majitelů soukromých 
firem. Když v dubnu 1989 zemřel faktický vůdce opo
zičního hnutí, liberál v čele strany Chu Jao-pang, od
startoval jeho pohřeb řadu demonstrací, protestů a oku
pačních akcí. O dva měsíce později vjela čínská armáda 
na náměstí Tchien-an-men a za použití tanků, kulek 
a slzného plynu demonstranty rozehnala. Otevření 
politiky, jak je prosazovali Chu a Čao, touto střelbou 
skončilo a Čao byl sesazen z vedení strany. 
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Po jistém období zd!ženlivosti sve hospodářské re
formy opět rozběhly. V Sanghaji a v Sen-čenu byly v ro
ce 1990 a 1991 zřízeny burzy. Směnný kurz začal citli
věji odrážet mezinárodní tržní tlaky. Uvolňovaly se 
zákony o cizích investicích a příliv zahraničních inves
tic na sebe nenechal dlouho čekat. V roce 1992 nejvyšší 
čínský vůdce Teng Siao-pching navštívil podnikatel
sky aktivní přímořské regiony Kanton a Šen-čen a po
žehnal jejich politice svobodného trhu. Od té chvíle 
začala opozice proti hospodářským reformám ztrácet 
na významu. Čína pokračuje v omezování hospodář
ských pravomocí státu, v integraci do světového trhu 
a v přijímání mezinárodních pravidel a regulací. V po
litické sféře se toho děje podstatně méně, i když vlád
ní aparát začal novou podnikatelskou a obchodní tří
du otevřeně chválit a umožnil jí přístup do svých řad. 
Čína také podepsala mezinárodní dohody o sociálních, 
hospodářských, kulturních, občanských a politických 
právech. Jsou to sice zatím jenom sliby na papíře, 
avšak stejně jako přijetí Helsinského závěrečného aktu 
vyvolalo určitý tlak na Sovětský svaz, tak tyto dohody 
nepochybně ovlivní chování čínského režimu. 

I když se může někdy zdát, že politický disent v Čí
ně v posledních letech zmlkl, mnozí pozorovatelé sou
dí, že si jen hledá nové prostředky, jak právně a admi
nistrativně zélútočit na vládnoucí třídu. Podobně jako 
v jihovýchodní Asii, také v Číně modernizace hospo
dářství přinesla nezamýšlené politické důsledky. V rám
ci smluv se Světovou hospodářskou organizací muse
la vláda provést rozsáhlé reformy čínských právních 
norem a poskytnout svým občanům nejen větší hospo
dářská, ale i občanská práva. Výsledkem byla lavina 
soudních sporů včetně sporů mezi státními orgány 
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a občany. Číňané se začali soudit se státem - a vyhrá
vat - v rekordním množství (90 557 případů v roce 
1997, zatímco ještě v roce 1984 to nebyl ani jediný pří
pad). Harvardský odborník na čínské právo William 
Alford, jinak skeptický, pokud jde o čínskou politickou 
reformu, vysvětluje nezamýšlené důsledky čínské práv
ní reformy takto: 

Režim nejenže prostřednictvím svého práva poskytl právní, 
mravní a politický slovník, jehož může využít každý, kdo se 
chce s režimem střetnout, ale také těmto jednotlivcům nabídl 
jedinečnou platformu, z níž mohou své zájmy hlásat. Režim 
ve snaze nalézt pro své vlastní cíle vhodnou formu zákon
nosti bezděčně dal oponentům do rukou zbraň, jež jim 
umožňuje uskutečňovat jejich vlastní, odlišné cíle. 

Disidentský veterán Sti Wen-li s touto analýzou 
naprosto souhlasí a tvrdí, že od nynějška by čínské 
opoziční hnutí mělo být "otevřené a v souladu s čín
skou ústavou". 

Mluvíme-li o čínském disentu, snadno bychom moh
li nabýt mylného dojmu, že čím více demokracie, tím 
automaticky více svobody. Ve skutečnosti se však 
i v krátkodobé perspektivě ukázal pravý opak. Čínská 
vláda je v mnoha ohledech liberálnější než sami obyva
telé. Když v březnu 2001 přinutili Číňané k přistání 
americké výzvědné letadlo, byli Američané rozhořčeni, 
že čínská vláda je při vyjednávání s Washingtonem pří
liš tvrdá. Čínská veřejnost však naopak zastávala názor, 
že vláda je na Američany příliš měkká. V celé řadě 
otázek, počínaje právem a pořádkem a konče postoji 
k Tchaj-wanu, Japonsku a Spojeným státům, je čínský 
režim daleko méně populistický, nacionalistický, agre
sivní a netolerantní než jeho vlastní občané. 
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Zkoumat veřejné mínění v Číně je nepochybně vel
mi obtížné. Lze čerpat jen z několika málo výzkumů 
povolených vládou, z internetových diskusí, ze zpráv 
zahraničních novin a z různých náznaků. Už fakt, že 
všechny zdroje poukazují na totéž, sám o sobě dost 
naznačuje. V této perspektivě by Čína mohla jít stej
ným směrem, jakým se před ní ubíraly země jako Ně
mecko či Rakousko-Uhersko, jež se modernizovaly na 
konci 19 .  století . I ony se nalézaly, stejně jako Cína 
dnes, v pasti mezi nedostatečně liberalizovaným reži
mem na straně jedné a sílícími masovými hnutími, 
hypernacionalistickými, fašistickými a komunistický
mi, rovněž neliberálními, na straně druhé. Z tohoto 
tvrzení vyplývá, že pekingský režim by neměl potla
čovat opozici a zpomalovat politické reformy. Naopak, 
pouze právní, sociální a politické reformy umožní čín
skému vedení čelit nestabilní domácí situaci. Udělá 
však dobře, bude-li zavádět nové svobody opatrně a po
stupně. 

Elita čínské komunistické strany - podobně jako všich
ni autokrati usilující o modernizaci před nimi - věří, že 
dokáže najít rovnováhu mezi hospodářskou liberali
zací a politickou kontrolou. Vzorem je pro ně bývalý 
singapurský premiér Li Kuang-jao. Tomu se totiž splnil 
sen každého vládce silné ruky: zmodernizoval nejen 
hospodářství, ale dokonce i celou společnost, aniž by 
musel změnit její politický systém. Všichni liberalizují
cí autokrati věří, že mohou stejně jako Li zemi zmoder
nizovat a demokracii odložit na jindy. To však bohužel 
nemohou. 

Kromě zemí Perského zálivu bohatých na ropu je 
Singapur jedinou zemí s hrubým domácím produk
tem na obyvatele vyšším než 10 000 dolarů, která není 
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demokracií (HDP na hlavu zde činí 26 500 dolarů) . Je 
to však malý městský stát, žijící ve stínu velkých sou
sedů, jenž má pozoruhodně moudré vedení. Je zcela 
zjevnou výjimkou z pravidla, která zřejmě dlouho ne
vydrží. Už nyní totiž disponuje silnými a spolehlivě 
chráněnými prvky ústavního liberalismu, dynamic
kým svobodným hospodářstvím, právem na vlastnic
tví, svobodou vyznání, pohybu apod. Vůči světu je 
zcela otevřený. (Dokonce i absurdní zákaz dovozu ně
kterých zahraničních novin se stává vzhledem k ne
omezenému přístupu k internetu věcí minulosti.) Občané 
Singapuru jsou vzdělaní, kosmopolitní, o zbývajícím 
světě dobře informovaní. Světové ekonomické fórum 
i jiná nezávislá uskupení pravidelně oceňují Singapur 
jako jednu z hospodářsky nejsvobodnějších zemí svě
ta, která má navíc naprosto transparentní státní sprá
vu. Avšak svoboda tisku je omezena, ještě víc potla
čována je i politická opozice, o volbách ani nemluvě. 
Každý návštěvník Singapuru mohl vidět, jak se zdejší 
situace mění, jak je mladší generace stále méně ochot
ná tolerovat uzavřený politický systém. I starší lidé jí 
dnes přitakávají. Pokud Liovi nástupci v následujících 
patnácti letech zemi zdemokratizují podle svých před
stav, budou mít naději, že si udrží moc i politickou zá
kladnu. Pokud ne, hrozí jim náhlá změna, která je 
pravděpodobně o moc připraví. Tak či onak se Singa
pur jistě stane ještě během života dnešní generace funkč
ní liberální demokracií. 

V Evropě dopadla většina liberalizujících autokratů 
špatně. Po prohrané válce nebo krizi, během níž stáli 
v čele, byli buď vyhnáni, nebo popraveni - někdy je 
čekalo obojí. Války a hospodářské krize jsou však čas
to užitečné, protože nakonec likvidují starý režim. Prv-
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ní světová válka připravila o důvěru mnoho vládnou
cích evropských monarchií a druhá zničila fašismus. 
Ve východní Asii je tento proces mírnější a pouze hos
podářské recese. v něm hrají podobnou roli, jakou hrá
ly v Evropě války. Prudký hospodářský pád v půli 
osmdesátých let otřásl jihokorejskou vojenskou jun
tou, která se už nikdy nevzpamatovala. Indonéský 
prezident Suharto a thajské vládnoucí elity byli zbave
ni moci v roce 1998, když už si nevěděli rady s asijskou 
finanční krizí. Kdyby musela Čína projít rozsáhlým 
hospodářským otřesem, byla by patrně také zpochyb
něna legitimita komunistické strany. Role modernizu
jícího autokrata je biblická; může jako Mojžíš svou ze
mi vést, sám však zaslíbené země dosáhne jen zřídka. 

Čínští komunisté by si snad svého Marxe měli pře
číst znovu. Věděl totiž, že když země modernizuje své 
hospodářství, přijímá kapitalismus a vytváří buržoa
zii, odrazí se to v proměně politického systému. Změny 
v "základně", řečeno marxisticky, vytvářejí změny v "nad
stavbě". Ať už jsou úmysly čínských předáků jakékoli, 
Říše středu se vydala na cestu, jež vede bud k demo
kracii, nebo k anarchii. Co přijde v budoucnosti, závisí 
na vládě v Pekingu. Přijme nové skutečnosti a umožní, 
aby hospodářská liberalizace vedla k liberalizaci poli
tické, jako to udělali ostatní autokrati ve východní 
Asii, nebo bude bojovat až do konce a držet se moci 
zuby nehty? Rozhodně nepřeháníme, řekneme-li, že 
vyhlídky na mír a svobodu v Asii - a vlastně na celém 
světě - budou závislé na jejich rozhodnutí. 
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KAPITOLA 3 

NELIBERÁLNÍ DEMOKRACIE 

Existuje-li nějaký symbol definitivního konce sovětské
ho komunismu, pak je to obraz Borise Jelcina stojícího 
na tanku. Psal se 19.  srpen 1991 . Toho rána někteří čle
nové politbyra vyhlásili v Sovětském svazu stanné prá
vo. Nazvali se výborem pro výjimečný stav a zavřeli 
generálního tajemníka komunistické strany Michaila 
Gorbačova do domácího vězení. Do ulic vyslali armá
du, aby udržovala pořádek, a oznámili obrat v Gorba
čovových reformách. Komisařům se snad mohlo zno
vunastolení diktatury v zemi podařit, nebýt Jelcina, 
právě drtivou převahou zvoleného prezidentem Ruské 
republiky. To on podnikl odvetný úder, odsoudil puč, 
vyzval Rusy, aby se postavili proti, a armádní jednotky, 
aby neuposlechly rozkazů. Prokázal přitom nejen ne
obyčejnou odvahu, ale i smysl pro politické divadlo. 
Vydal se mezi vojáky, kteří obklíčili mramorovou bu
dovu ruského Parlamentu, vyšplhal na tank, potřásl si 
s překvapenou posádkou rukama a uspořádal tisko
vou konferenci. Všechno ostatní jsou už jen dějiny. 

Pro Rusko to byla velká chvíle, ale přesto se už na 
samém vrcholu tohoto demokratického triumfu dala 
předvídat tragédie ruské demokracie. Jelcin totiž na tan
ku přečetl několik dekretů, jednostranných prezident-
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ských výnosů, jež potom charakterizovaly celou jeho 
osmiletou vládu. V srpnu 1991 (a znovu v roce 1993, kdy 
rozpustil legislativu a předložil novou ústavu) bojoval 
za přežití křehké demokracie proti komunistickým 
gangsterům. Jenže z vládnutí prostřednictvím dekretů 
se stal běžný provozní postup. Kdykoli se Jelcin octl 
před složitým problémem, nehoufoval své příznivce, 
nebojoval politicky, nepokoušel se o kompromisy. Místo 
běžné politické praxe výměnou "něčeho za něco" použí
val své moci a popularity k vydávání prezidentských 
nařízení, někdy s pochybným právním zdůvodněním. 
Když mu pak regionální a místní úřady začaly údery 
vracet, zrušil celý jejich systém. Když se mu na odpor 
postavili gubernátoři, vyhodil je. Když ruský ústavní 
soud odmítl jeden z jeho dekretů, Jelcin odmítl soudní 
výnos respektovat a předsedu soudu zbavil funkce. 
S výjimkou svého vlastruno úřadu si Jelcin institucí své 
země vážil pramálo a při každé příležitosti legislativu 
i soudy oslaboval. Bez nejmenšího zájmu o konzultace 
nebo o nám tak dobře známý systém brzd a pojistek se 
pustil do brutální války v Čečensku. Během posledních 
měsíců v úřadu provedl podle historika Richarda Pipese 
(svého velkého příznivce) "státní převrat": šest měsíců 
před vypršením konce svého volebního období ustano
vil předsedu vlády Vladimíra Putina výkonným prezi
dentem. Nadcházející volby tak proměnil ve zbytečný 
akt, byly spíše potvrzením držitele moci než skutečnou 
soutěží o moc. Putin jako úřadující prezident šel do 
voleb proti partě nádeníKů, obestřen svatozáří a autori
tou hlavy státu, navíc jako muž, který vede válku. 

Na sklonku své vlády byl už Jelcin považován 
doma i ve světě za postavu z minulosti. Nestálý, ne
mocný, zestárlý a často opilý vypadal spíše jako poli-
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tická vykopávka. Možná však naopak ukázal, že je 
věrozvěstem budoucnosti, typem politického vůdce, 
který se vyskytuje stále častěji: oblíbený autokrat. Od 
pádu komunismu se po celém světě setkáváme s po
dobným režimem, v němž se volby mísí s autoritář
stvím - s neliberální demokracií. 

Návrat Ruska 

Dvě nejdůležitější země světa, které nepatří mezi libe
rální demokracie, jsou Rusko a Čína. Snaha nalézt po
litický a hospodářský systém, jenž by v nich mohl fun
govat, má pro celý svět nesmírný význam. Kdyby se 
z obou těchto zemI staly liberální demokracie západní
ho stylu, pak by všechny významné světové mocnosti 
byly stabilní a zavládla by všeobecná dohoda občanů 
a právo. Nutně by to nemuselo přinést trvalý mír nebo 
ukončit mezinárodní soupeření, ale mohlo by to zna
menat jiný a pravděpodobně bezpečnější svět. Obě 
země se však vydaly rozdílnými cestami. Čína se pus
tila do reformy hospodářství a velmi opatrně do další 
reformy svého právního a administrativního systé
mu. Pro zavádění demokracie učinila jen pramálo. 
Naproti tomu Rusko se nejprve pustilo do politické 
reformy. Dokonce i za Gorbačova v něm bylo víc glas
nosti (politické otevřenosti) než perestrojky (hospodář
ské rekonstrukce) . Po pádu komunismu Rusko rychle 
zavedlo svobodné a regulérní volby v naději, že přine
sou liberální demokracii podobnou té západní. Na 
počátku devadesátých let odstartovalo explozi hospo
dářských reforem s tím, že přinesou západní kapitalis
mus, avšak reformy většinou nefungovaly. Zjednodu-
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šeně řečeno, Čína dala přednost reformě hospodářství 
před reformou svého politického systému, Rusko po-
stupuje v opačném pořadí. 

v 

Proto je dnes Rusko svobodnější zemí než Cína. Pa
nuje v něm větší úcta k právům jednotlivce, dodržuje 
se větší svoboda tisku, dokonce i ruské hospodářství je 
teoreticky otevřenější konkurenci a zahraničním inves
ticím. Čína zůstává uzavřenou společností řízenou ko
munistickou stranou, je však pozvolna liberalizována, 
a to zejména hospodářsky a právně. Která země nako
nec prokáže, že vykročila na stabilnější dráhu k libe
rální demokracii? Vyjdeme-li z předpokladu, že rozvoj 
ekonomiky a střední třídy isou klíčovými faktory pro 
zachování demokracie, je Cína na správné cestě. Bě
hem posledních pětadvaceti let její hospodářství dra
maticky roste. Hrubý domácí produkt Ruska se naopak 
od roku 1991 scvrkl téměř o 40 % a začal se zvyšovat 
teprve v posledních letech, převážně díky růstu cen 
ropy. Půjde-li Čína dál svou cestou, bude-li její růst po
kračovat, rozvine vládu práva, vybuduje svou buržoa
zii a pak se může transformovat v opravdovou demo
kracii. 

Přestože v Rusku je teoreticky zajištěno více svobod 
(v praxi ovšem porušovaných), bude v případě, že 
Rusko půjde dál svou cestou k autokracii, narůstat ko
rupce zabudovaná do hospodářského i politického sys
tému a Rusko zůstane sice demokratické, leč nesvobod
né. Může skončit jako varianta režimů, jež převládaly 
v Jižní Americe v šedesátých a sedmdesátých letech 
minulého století. Byly zčásti kapitalistické a vyznačo
valy se typickým spojenectvím elit podílejících se na 
vládě. Zatímco v Latinské Americe to bylo spojenectví 
velkého byznysu s armádou, v Rusku by to mohlo být 
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spojenectví průmyslových oligarchů s bývalou komu
nistickou elitou. Zdá se, že takovémuto typu režimu se 
ve větší části bývalého Sovětského svazu - ve Střední 
Asň, v Bělorusku, na Ukrajině - daří, přičemž nápad
nou výjimkou jsou jen tři státy Pobaltí. 

Ruská cesta, ať už záměrně nebo ne, porušuje dvě 
klíčová poučení, která lze vytěžit z historické zkuše
nosti demokratizace, totiž nutnost budovat opravdo
vý ekonomický rozvoj a efektivně fungující politické 
instituce. Moskva v obou případech propadá. 

Základním problémem Ruska je, že to není chudá 
země usilující o modernizaci, ale spíše že o moderni
zaci usiluje bohatá země. Děti se kdysi v Sovětském 
svazu ve škole učily, že žijí v nejbohatší zemi světa. Ko
munistická propaganda měla v tomto případě prav
du. Kdyby se jako měřítko vzalo přírodní bohatství, 
bylo by Rusko díky ohromným zásobám ropy, zemní
ho plynu, diamantů, niklu a dalších nerostných suro
vin pravděpodobně na světové špičce. Bylo to právě 
toto bohatství, co nejspíš prodloužilo život sovětské
ho komunismu alespoň o generaci. Stálo však také 
u zrodu nefungujícího státu. 

V bájné zemi sovětského komunismu nepotřeboval 
stát příjem z daní, protože sám vlastnil veškeré hospo
dářství. Větší část výrobmno sektoru však byla v sedm
desátých letech bezcenná. Výrobky často měly dokonce 
"sníženou hodnotu", jinými slovy, suroviny v nich pou
žité byly hodnotnější než konečný výrobek. Sovětský 
stát byl téměř zcela závislý na příjmech z nerostných 
surovin. Proto také, na rozdíl od diktatur v Jižní Koreji 
a na Tchaj-wanu, nikdy nepovažoval za nutné vytvářet 
pravidla a politické podmínky, které by usnadňovaly 
hospodářský růst. Bohaté režimy s nevalnou legitimi-
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tou často uplácejí své občany výhodami, aby se nebou
řili (příkladem je Saúdská Arábie) . Sovětský svaz je 
namísto toho terorizoval. Moskva neměla v úmyslu 
dělit se o přírodní bohatství s občany. Tyto prostředky 
věnovala na · mnohem grandióznější účely, jako bylo 
zbrojení a podpora vazalů ve třetím světě. Po kolapsu 
sovětského komunismu Gorbačovovi následníci zdědi
li stát schopný terorizovat vlastní občany, ale přIliš sla
bý na to, aby dokázal spravovat moderní hospodářství. 

Jelcinova vláda problémy ruského politického vý
voje ještě zhoršila. Jeho příznivci ospravedlňovali Jel
cinovy autokratické kroky konkrétními odkazy na jeho 
boj s dobře opevněnými a nevyzpytatelnými antide
mokratickými silami. Jenže zakladatel politického sys
tému musí po destruktivních činech přijít také s činy 
konstruktivními. Džaváharlál Néhrú strávil téměř tři
náct let ve vězení kvůli svému boji s britskými koloni
álními úřady, ale jako předseda vlády nezávislé Indie 
věnoval mnohem víc . let ochraně britských institucí. 
Nelson Mandela souhlasil s radikálním a násilným od
porem proti apartheidu, avšak když se dostal k moci, 
zachoval se tolerantně k bílým Jihoafričanům, protože 
usiloval o vytvoření mnohonárodní Jižní Afriky . 

. Na rozdíl od Néhrúa a Mandely udělal Jelcin pro bu
dování po�itických institucí v Rusku pramálo. Ve sku
tečnosti aktivně oslaboval téměř všechna konkurenční 
centra moci - legislativu, soudy, regionální gubernáto
ry. Ústava z roku 1993 je katastrofální. Zakotvila slabý 
parlament, závislé soudnictví a prezidentský úřad 
nepodléhající žádné kontrole. Nejvíc je možné litovat, 
že Jelcin nezaložil politickou stranu. Mohl to snadno 
udělat a sjednotit tak všechny reformní proudy. To by 
víc než cokoli jiného zajišťovalo prohlubování a věro-
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hodnost ruské demokracie. Bohužel to neudělal. Něko
mu se to může zdát málo důležité, avšak strany jsou 
mechanismem, jenž občanům v moderní společnosti 
umožňuje vyjadřovat, přijímat a institucionalizovat 
mravní a politické hodnoty. Historik americké demo
kracie Clinton Rossiter kdysi napsal: "Amerika by 
nebyla bez demokracie, demokracie by nebyla bez 
politiky, politika by nebyla bez stran. "  Toto tvrzení pla
tí nejen v Americe. Bez politických stran se politika 
mění v hru jednotlivců, zájmových skupin a despotů, 
což je přesný popis dnešní ruské demokracie. 

Hlavním Jelcinovým odkazem nebyla liberální re
forma, nýbrž úřad superprezidenta, a ten Putin spíše 
p<?sílil. Už v prvním roce své vlády připravil o moc 
oblastní gubernátory tím, že ustanovil sedm "nadgu
bernátorů", dohlížejících na osmdesát devět oblastí, 
a zároveň je vyloučil z parlamentu, v němž zaujímali 
místa v horní komoře. Nahradili je legislativci jmeno
vaní Kremlem. Navíc dnes může být každý gubernátor 
odvolán, pokud prezident usoudí, že překročil zákon. 
Putin rovněž přes'vědčil dumu, + aby schválila zákon 
snižující část daňových příjmů, které jsou přesouvány 
do provincií. Dalším Putinovým terčem se stala média 
a nechvalně proslavení ruští oligarchové, jimž začal 
hrozit raziemi, zatýkáním a vězením. Je to účinná stra
tegie ponižování. Svoboda tisku dnes už v Rusku exi
stuje jen stěží. V dubnu roku 2000 převzalo konsorcium 
blízké Kremlu poslední nezávislou celostátní televizní 
společnost NTV a propustilo téměř celé její vedení. 
Když novináři, kteří po převzetí moci rezignovali, hle-

+ Státní duma, jedna ze dvou sněmoven ruského parlamentu -
Federálruno shromáždění, zřízená ústavou z roku 1993. (Pozn. red. )  
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dali uplatnění v další televizní stanici vlastněné zakla
datelem NTV Vladimírem Gusinským, začaly jejich 
nového zaměstnavatele okamžitě stíhat daňové úřady. 
Tištěná média jsou sice stále formálně nezávislá, ve 
všem podstatném se však shodují s vládní linií. I 

A přesto Putin vlastně jen následuje přání svého 
voličstva. Průzkum uspořádaný v roce 2000 Fondem 
veřejného mínění ukázal, že 57 % Rusů schvaluje cen
zuru. Ještě více veřejné mínění souhlasí s prezidento
vými útoky na oligarchy, z nichž mnozí mají pochybný 
charakter, své bohatství získali nekalým způsobem 
a ještě pochybnějšími metodami jej rozmnožují. Gu
bernátoři se často stávají místními vládci s neoby
čejným sklonem ke korupci. Když však Putin poštve 
tajnou policii na obchodníky a politiky, kteří se mu 
nelíbí, podkopává sám vládu práva. Jeden menší oli
garcha (s celkem čistou reputací) mi jednou v Moskvě 
řekl: "Všichni jsme jistě nějaký ten zákon překročili. 
V Rusku se prostě nedá obchodovat, aniž byste občas 
nepřekračoval zákony. Putin to dobře ví, takže říkat, 
že jen prosazuje zákony, je nesmysL Používá je tak, jak 
se mu to hodí. /I Využívání práva jako politické zbraně 
v nedokonalém systému tak zbavuje veškeré uvažová
ní o rovnosti před zákonem smyslu. 

Ještě důležitější je dlouhodobý dopad Putinova osla
bování oponentů. Pluralismus spočívá v soupeření mo
cenských center. Vladimír Ryžkov, jeden z mála liberálů 
v ruském parlamentu, to explicitně srovnává s evrop
skou minulostí: "Hrabata a baroni, bojující s královskou 
mocí, byli stěží sami počestní, drželi však korunu pod 
kontrolou. Problémem Ruska je, že pokud Putin uspěje, 
nebude už nikdo Kreml kontrolovat. Znovu nám zbude 
jen víra, že car je dobrý. /12 Putin je dobrý car a chce vybu-
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dovat moderní Rusko. Soudí, že potřebuje řád a fungují
Cí stát, aby mohlo liberalizovat hospodářství. A možná 
má dokonce za to, že Rusko bude nakonec schopno svůj 
politický systém i demokratizovat. Pokud uspěje, napo
může tomu, aby se z Ruska stala normáhú průmyslová 
země s jistými liberáhúmi rysy, které k tomuto označení 
patří. "Ruským modelem na počátku devadesátých let 
bylo Polsko po pádu komunismu. Nyní je to Chile za 
Pinocheta," říká Ryžkov. Pinochetovský model je jistě 
možný, protože Pinochet dovedl svou zemi k opravdové 
liberální demokracň. 

Je ovšem poněkud zvláštní vznášet na podporu rus
ké cesty k demokracii argumenty toho typu, že je to 
možné s vůdcem, který nejprve rozdrtí opozici, zadusí 
média, zakáže politické strany a potom bude liberali
zovat hospodářství pomocí výnosů, jež mají nakonec 
přinést opravdovou demokracii. Neliberální demokra
cie je podle této teze dobrá, protože dokázala vyprodu
kovat - zcela náhodou - liberálního autokrata, který 
svou zemi nakonec dovede k opravdové liberáhú 
demokracň. To je ale argument na podporu liberálních 
autokratů, nikoli demokracie. Pořád hrozí, že Putin 
nebo některý z jeho nástupců bude špatný car a využi
je svou enormní moc k méně vznešeným cílům. Což se 
ostatně v minulosti přihodilo už mnohokrát. 

Chybná cesta 

Ruská cesta není nic nového. Také v Africe a v někte
rých částech Asie a Latinské Ameriky během dvou 
posledních desetiletí vykročily k demokracii bývalé 
diktatury s pramalým zázemím ústavnosti a liberalis-
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mu, tedy velmi odlišně od západního nebo výcho
doasijského vzoru. Výsledky nejsou povzbuzující. 

Na západní polokouli se volby konají ve všech ze
mích s výjimkou Kuby. Přesto studie Larryho Diamonda 
ze Stanfordské univerzity, jednoho z nejlepších teoreti
ků demokratizace, napsaná v roce 1993, prokázala, že 
v deseti z dvaadvaceti hlavních latinskoamerických 
zemí je "míra porušování lidských práv tak vysoká, že 
nedovoluje konsolidaci [liberální] demokracie". Od té 
doby se situace - s několika významnými výjimkami, 
jako je například Brazílie - pouze zhoršuje. 

Venezuelský prezident Hugo Cha vez dosáhl v armá
dě hodnosti plukovníka, pak byl degradován a vězněn 
za účast na neúspěšném převratu v roce 1992. O šest let 
později díky svému útočnému a populistickému pro
gramu vyhrál prezidentské volby se solidní podporou 
56 % hlasů. Navrhl referendum, které mělo změnit ve
nezuelskou ústavu, oslabit moc legislativních a soud
ních orgánů a přenést vládní moc na "ústavodárné 
shromáždění". Návrh získal 92 % hlasů, o tři měsíce 
později jeho strana získala též 92 % křesel v novém 
shromáždění. Návrh nové ústavy měl o rok prodloužit 
funkční období prezidenta, umožňoval jeho znovuzvo
lení, zrušil jednu z parlamentních komor, omezil do
hled politiků nad armádou, rozšířil vliv vlády na hos
podářství a připustil, aby nové shromáždění mohlo 
odvolávat soudce. "Směřujeme ke katastrofě," varoval 
dlouholetý zákonodárce a bývalý Chavezův příznivec 
J orge Olavarria. "Tato ústava nás vrhne sto let zpátky 
a z .armády se stane ozbrojené křídlo politického hnu
tí. "3 Nová ústava v prosinci 1999 získala podporu 71 % 
hlasujících. Bez ohledu na to, že Venezuela prošla bě
hem prvních let Chavezovy vlády obtížným hospodář-
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ským údobím, podpora jeho osoby veřejností nikdy 
neKlesla pod 65 %. 

Na počátku roku 2002 se zdálo, že mu konečně do
chází štěstí. Nespokojenost veřejnosti s brutálními meto
dami vlády a s propadajícím se hospodářstvím roznítila 
výbuch masových demonstrací. Annáda a podnikatel
ské elity společně vyvolaly puč a Chavez byl v březnu 
2002 odstraněn - na dva dny. Jako zkušený organizátor 
"moci lidu", v čemž mu notně napomohla zřetelně 
nedemokratická povaha puče, se během týdne zcela 
pohodlně znovu chopil moci. 

Není těžké uhodnout, proč se ve Venezuele demokra
tizaci nedaří. Země má příliš bohaté přírodní zdroje 
včetně největších ropných zásob mimo oblast Středního 
východu. Výsledkem je špatně řízené hosJ?odářství, 
politická korupce a rozklad státních institucí. Ctyři pěti
ny obyvatel žijí pod hranicí chudoby, přičemž před dva
ceti lety měla tato země jednu z nejvyšších životních 
úrovní v Latinské Americe. Svým způsobem byla pro 
revoluci dávno zralá. Dostalo se jí však jen nového 
caudilla, silného vůdce, který tvrdí, že se za ni postaví 
proti celému světu (čímž jsou obvykle míněny Spojené 
státy americké) . Proto dává Chavez najevo obdiv k Fide
lu Castrovi, Saddámu Husajnovi a dokonce i k osamělé
mu Muammaru Kaddáfímu. Bohužel se však k Chave-

' 

zovi v Latinské Americe upínají neutuchající naděje, 
jako by nějaký nový, mesianistický vůdce mohl smést 
trosky minulosti a začít znovu místo budování kon
struktivního pluralistického systému, v němž se ze stře
tu politických stran a zájmů zrodí prospěšná reforma. 
V oblasti And získává tato tendence v posledních letech 
opět podporu, a pokud budou hospodářské potíže 
Latinské Ameriky pokračovat, může se i prosadit. 
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Poslední desetiletí přineslo nesmírné zklamání hlav
ně v Africe. Od roku 1990 proběhly ve dvaačtyřiceti ze 
čtyřiceti osmi subsaharských republik pluralitní volby. 
Vysvitla naděje, že se Afrika přece jen konečně zbaví 
pověsti světadílu hrabivých despotů a bezuzdné ko
rupce. Deník New York Times nedávno tuto volební 
vlnu srovnával s transformací ve východní Evropě po 
pádu komunismu.4 Je to však značně zavádějící analo
gie. Přestože demokracie africkou politiku v mnoha pří
padech otevřela a přinesla lidem větší svobodu, záro
veň vyvolala takovou anarchii, že v mnoha zemích se 
míra korupce a bezpráví ještě zhoršila. Jeden z nejpeč
livějších pozorovatelů Afriky Michael Chege v přehle
du demokratizace v devadesátých letech dospěl k zá
věru, že kontinent "přecenil pluralistické volby . . .  
a zároveň zanedbal zásady liberální vlády". 5 Vzhle
dem k tomu, že většina zemí Afriky není hospodářsky 
ani ústavně rozvinutá, je těžké si představit, jak by zde 
mohla vzniknout nutnost dodržování takových princi
pů. Není jistě náhoda, že dvě africké země, které jsou 
na cestě k liberální demokracii nejdál, Jihoafrická re
publika a Botswana, mají vyšší příjem na hlavu než 
ostatní země Afriky. Hrubý domácí produkt Jižní Afri
ky dosahuje 8500 dolarů a Botswany 6600 dolarů záslu
hou velkého přírodního bohatství. Samozřejmě to ne
znamená, že by si Afrika vedla lépe pod vládou svých 
chamtivých diktátorů, chceme tím jen říci, že potřebuje 
dobré vlády naléhavěji než demokracii. Snad jedinou 
výjimkou je tu Mosambik, kde po šestnácti letech 
občanské války nyní funguje demokracie s tržním hos
podářstvím. Kvalitní systém státní správy se však v té
to zemi budoval za pomoci mezinárodního společen
ství a Organizace spojených národů, což je situace, 
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která se hned tak v některé další africké zemi nevy
skytne. 

Naproti tomu volby ve Střední Asň, přestože byly VÍ
ceméně svobodné, vyústily v silnou exekutivu, slabé 
zákonodárství i soudní moc a jen málo občanských 
a hospodářských svobod. V některých zemích ani žád
né volby neproběhly a vládu drží v rukou populární 
autokrat. Prezident Ázerbajdžánu Gejdar Alijev je bý
valým šéfem tajné služby KGB z dob Sovětského svazu 
a bývalým členem politbyra. Svého předchůdce odstra
nil v roce 1993 pučem, přesto však se většina pozorova
telů domnívá, že by Alijev vyhrál svobodné volby.6 Ani 
hrdinové u moci nic nezmění. V Gruzň vládne Eduard 
Ševardnadze,' Gorbačovův reformní ministr zahraničí, 
který napomohl ukončení studené války. Nepochybně 
zmanipuloval volby ve svůj prospěch (i když by prav
děpodobně vyhrál i ty svobodné) a vládl zemi, o níž lze 
říci jen to, že zde panuje především všudypřítomná 
korupce, zatímco svoboda jednotlivce je nejistá. 

Přirozeně existuje celá škála neliberálních demokra
cií: od těch liberálnějších, jako je Argentina, až k tyra
niím, jako je Kazachstán. Někde uprostřed stojí země 
jako Ukrajina nebo Venezuelq.. Většina z nich jen zřídka 
prochází svobodnými a řádnými volbami jako na Zápa
dě, přesto však odrážejí účast lidu na politickém dění 
a podporu těch, kdo byli zvoleni. Směsice demokracie 
a autoritářství se v jednotlivých zemích dost liší - v Rus
ku jsou například volby svobodnější než ve většině 

• Eduard ševardnadze se vzdal 23. listopadu 2003 na nátlak opozice pre
zidentského úřadu a v následujících prezidentských volbách 4. ledna 
2004 byl do čela státu zvolen jeho oponent Michail Saakašvili, který 
však přeqtím se Ševardnadzem úzce spolupracoval. (Pozn. překl. )  
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z těchto zemí, všude se však projevují tyto zdánlivě ne
slučitelné prvky. Podle databáze, která registruje jed
notlivé země z hlediska demokracie a ústavnosti, 
v posledním desetiletí zřetelně narůstá počet neliberál
ních demokracií. V roce 1990 takto bylo možné katego
rizovat jen 22 % demokratizujících se zemí; v roce 1992 
toto číslo vzrostlo na 35 %; v roce 1997 to bylo už 50 %, 
od té doby se však poněkud snížilo. V době, kdy vznikl 
tento text, měla téměř polovina "demokratizujících" se 
zemí světa neliberální demokracii. 

Takový stav můžeme samozřejmě považovat za do
časnou záležitost, za jakési potíže růstu, jimiž musejí 
mladé demokracie projít. Economist soudí, že se ústav
ní liberalismus lI S větší pravděpodobností projevuje 
v demokracii"? Je však toto obecně přijímané tvrzení 
pravdivé? Otevírají skutečně volby v jednotlivých ze
mích Střední Asie nebo Afriky politický prostor? Posi
lují rozsáhlejší politické, hospodářské a právní reformy? 
Nebo jen poskytují zástěrku autoritářství a populismu? 
Na známkování je ještě brzy - většina těchto transfor
mací stále probíhá - dosavadní výsledky však zatím 
nejsou příliš povzbuzující. Mnohé z neliberálních de
mokracií, a prakticky všechny ve Střední Asii, se rych
le a bez skrupulí proměnily v diktatury. Volby v těchto 
zemích pouze legitimizovaly pokus o uchvácení moci. 
V jiných zemích, zejména v Africe, demokratizace osla
buje stát, což ústí v regionální a etnické protesty proti 
ústřední vládě. Státy jako Venezuela a Peru sice zacho
vávají určitou úroveň opravdové demokracie, ovšem 
s velkou příměsí neliberálních praktik. A konečně jsou 
tu také případy jako Chorvatsko nebo Slovensko, kde je 
neliberálně demokratický systém přece jen ochoten ustu
povat ústavním a reformním omezením. V takových 
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případech je demokratický konsensus zásadní pobíd
kou k reformě, protože chápe, že demokracie lépe od
stavuje od moci břídily a zároveň umožňuje mírumilovný 
přechod od staré gardy k novému režimu. Povšimněme 
si jen, že jak Chorvatsko, tak Slovensko jsou evropské 
země s relativně vysokým příjmem na obyvatele: 6698 
dolarů a 9624 dolarů za rok. Obecně lze však soudit, že 
mimo Evropu se neprokázalo, že by k liberální demo
kracii vedla schůdná cesta přes demokracii neliberální. 

Zamysleme se ještě nad Pákistánem. ZápadIÚ svět byl 
dost zaskočen, když v říjnu 1999 velitel armády generál 
Parvíz Mušaraf svrhl řádně zvoleného premiéra Naváze 
Šarífa. Překvapivý nebyl ani tak puč samotný - byl to již 
čtvrtý v průběhu čtyřiceti let - jako jeho masivIÚ podpo
ra občany. Většina Pákistánců byla ráda, že jedená"ct let 
trvající karikatura demokracie je u konce. Během této 
doby Šaríf i jeho předchůdkyně Bénazír Bhuttová zne
užívali úřadu ke svému osobnímu prospěchu, na mís
ta soudců jmenovali své politické přátele, zbavovali 
se místních zastupitelů, umožňovali islámským fun
damentalistům uplatňovat neobyčejně tvrdé předpisy 
ci plundrovali státIÚ pokladnu. Název článku v jednom 
z nejvýznamnějších pákistánských deru1<ů z ledna 1998 
popisuje stav hospodářství země takto: "Fašistická de
mokracie znamená jen jedno: urvi moc a zacpi hubu 
opozici. "s Západní, zejména americké noviny na to 
reagovaly velmi různě. Samozřejmě všechny puč se 
spravedlivým rozhořčením odsoudily. Během kampa
ně ·před prezidentskými volbami v roce 2000 se George 
w. Bush přiznal, že jméno nového pákistánského vůd
ce sice nezná, má však dojem, že by mohl "do oblasti 
vnést jistou stabilitu". Washington Post ho za pronášení 
tak kacířských názorů o diktátorovi okamžitě odsoudil. 
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o dva roky později ve změněné atmosféře po útoku 
ll . září 2001 se Mušaraf vydal na cestu politických, 
sociálních, školských a hospodářských reforem, kterou 
nepředvídali dokonce ani jeho největší příznivci. Jen 
málokdo z volených pákistánských politiků ho v tom
to úsilí podporovaL Mušaraf si mohl takový obrat v po
litice dovolit jenom proto, že nemusel znovu usilovat 
o svůj úřad a vycházet vstříc zájmům feudálních vůdců, 
islámských extremistů a místních náčelníků. Samozřej
mě neexistuje záruka, že diktátor jako Mušaraf se takto 
zachová. Ale v Pákistánu by žádný volený politik nikdy 
nejednal tak odvážně a rozhodně jako on. V době, kdy 
vznikal tento text, už ledacos napovídalo, že Mušaraf je 
přece jen autokratičtější a méně liberální, než se původ
ně zdálo. O modernizaci a sekularizaci své země usiluje 
i nadále, přestože musí čelit silné feudální a náboženské 
opozici. Hospodářská a politická reforma Pákistánu je 
téměř nadlidský úkoL Podobně jako v Rusku, i v Pákis
tánu patrně nastoupí skutečná liberalizace a jednou 
snad i demokracie nikoli díky vývoji z neliberální demo
kracie, ale jenom proto, že ji umožní liberální autokrat. 

Problémy demokracie 

Současný zájem o volené autokraty v Rusku, ve Střední 
Asii i v Latinské Americe by liberály 19. století, jakým byl 
například John Stuart Mill, vůbec nepřekvapil. Mill uvá
dí svou klasickou práci O svobodě poznámkou, že s po
stupem demokratizace se čím dál víc lidí domnívá, že "se 
klade příliš velký důraz na kontrolu [vládní} moci. Je to 
. . .  reakce na vládu panovníků, jejichž zájmy se liší od 
zájmů občanů". Když se však občané nakonec podílejí na 
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vládě, nepřipadá jim už taková obezřetnost nezbytná: 
"Národ přece nemusí chránit sám sebe před svou vlastní 
vůlí. " Jakoby kdyby chtěl potvrdit Millovy obavy, odpo
věděl Alexandr Lukašenko na otázku o omezení vlastní 
moci po vyhraných volbách v roce 1994 takto: "Jaká dik
tatura, pocházím přece z lidu a pro lid tu i budu." 

Napětí mezi ústavním liberalismem a demokracií 
má největší vliv na autoritu vlády. Podstatou ústavního 
liberalismu je moc omezit; smyslem demokracie je její 
koncentrace a použití. Z tohoto důvodu mnozí liberá
lové v 18.  a 19.  století soudili, že demokracie bude pod
kopávat svobodu. I demokratická vláda však podlé
há přesvědčení, že má právo na absolutní suverenitu 
(tj. moc), což může vést k centralizaci moci, často za po
moci neústavních prostředků a obvykle se špatnými 
výsledky. Končí to pak režimem ne nepodobným dik
tatuře, byť s větší legitimitou. 

V průběhu posledního desetiletí si volené vlády, 
odvolávající se na vůli lidu, pozvolna přisvojují pravo
moci i práva ostatních složek společnosti. Přisvojování 
probíhalo jak na horizontální úrovni (na úkor dalších 
pilířů moci), tak na úrovni vertikální (na úkor regionál
ních a místních úřadů, soukromého sektoru a médií) . 
Putin, Lukašenko a Chavez jsou jen tři příklady. Dokon
ce i bývalý argentinský prezident a bona fide reformátor 
Carlos Menem vydal za osm let v úřadu téměř tři sta 
prezidentských dekretů; tedy téměř třikrát tolik, než 
kolik jich bylo vydáno za celou argentinskou historii od 
roku 1853. Askar Akajev' v Kyrgyzstánu, zvolený šede-

• Askar Akajev rezignoval na prezidentskou funkci 3. dubna 2005 poté, 
co ho vlna demonstrací proti zmanipulovaným volbám, označovaná 
jako "žlutá revoluce", připravila o kontrolu nad situací v zemi a on sám 
uprchl do Moskvy. (Pozn. překl.) 
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sátiprocentní většinou, vyhlásil referendum o zvýšení 
vlastních pravomocí, které v roce 1996 prošlo zcela bez 
problémů. Dnes mezi jeho pravomoci patří jmenování 
všech vysokých úředníků s výjimkou předsedy vlády. 
Akajev však může rozpustit parlament, nelíbí-li se mu 
tři z většinových kandidátů na tuto funkci. 

Horizontální uzurpace moci je zjevnější, vertikální 
zase častější. Během posledních tří desetiletí volené 
vlády v Indii a v Pákistánu běžně rozpouštěly zákono
dárné sbory státu na základě velmi chatrných důvodů 
a podrobovaly tak jednotlivé regiony centrální vládě. 
Typické, byť méně dramatické bylo rozhodnutí vlády 
Středoafrické republiky ukončit dlouhotrvající nezá
vislost univerzitního systému a učinit z něj součást 
státního aparátu. Velmi rozšířené je využívání bezpeč-:
nostního aparátu k zastrašování novinářů - od Peru 
přes Ukrajinu až k Filipínám, což systematicky oslabu
je kontrolu vládní moci. Dokonce i lidé považovaní 
v Latinské Americe za reformní demokraty, jako je 
Alejandro Toledo z Peru, běžně využívají prezident
ských pravomocí k zastrašování svých politických 
protivníků. 

Prezidentské systémy v Latinské Americe a v býva
lém Sovětském svazu nepochybně přispívají k zažité 
představě o vůdcích, kteří se považují za hlas lidu -
a to i v případě, že byli zvoleni jen těsnou většinou. Jak 
upozornil politolog Juan Linz, v roce 1970 byl Sal
vador AUende zvolen chilským prezidentem jen 36 % 
hlasů. Za podobných okolností by se v parlamentním 
systému musel dělit o moc s koaliční vládou. Prezi
denti však sestavují vlády spíše ze svých politických 
přátel než z významných postav své politické strany 
a ponechávají si jen pramálo vnitřních mechanismů na 
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jejich kontrolu. Když se pak jejich názory střetnou 
s názory zákonodárců nebo dokonce soudů, mají pre
zidenti sklon "obrátit se k lidu" a vyhnout se nudné
mu úkolu parlamentních střetů a dohod a vytváření 
koalic. Politologové se často přou o přednostech prezi
dentského nebo parlamentruno systému; pokud ale 
budou chybět řádně rozvinutá alternativní střediska 
moci, jakými jsou silné zákonodárné sbory, soudy, 
politické strany, regionální úřady, nezávislé univerzity 
a zpravodajská média, k uzurpaci moci může nepo
chybně dojít v obou systémech. Mnohé země Latinské 
Ameriky ostatně kombinují prezidentský systém se 
systémem poměrného zastoupení a díky tomu produ
kují populistické vůdce a množství stran - což je kom
binace značně nestabilní. 

Vlády, které si uzurpují moc, stát prakticky nikdy 
dobře nevedou. Silná vláda a efektivní vláda není jed
no a totéž, dokonce může jít o protimluv. V Africe exi
stují státy s vládou bažící po moci a přitom jsou 
naprosto neschopné. Spojené státy mají vládu s velmi 
omezenou mocí, a přece jsou vysoce výkonným stá
tem. Zaměňování obou pojetí vedlo mnohé západní 
vlády a akademiky, aby ve třetím světě povzbuzovali 
vytváření silných a centralizovaných států. Vůdcové 
těchto států tvrdili, že autoritu nutně potřebují, aby 
překonali feudalismus, rozbili zakořeněné koalice, 
potlačili skryté zájmy a do chaotické společností vnes
li řád. Do jisté míry tomu tak je, avšak zároveň se tu 
zaměňuje legitimní vláda s vládou všemocnou. Vlády, 
které jsou omezované, a tudíž považované za legitim
ní, dokáží obvykle udržovat pořádek a sledovat pev
nou politickou linii, byť pomalejším tempem, právě 
vytvářením koalic . Klíčovým testem legitimity v�ády 

127 



je schopnost vybírat daně, neboť ta nevyžaduje ani tak 
policii jako ochotu podřídit se zákonu. Žádná vláda 
nemá policejní síly tak velké, aby donutily lidi platit 
daně. Vlády ve třetím světě mají při výběru daní pří
mo otřesné výsledky. Je to nepochybně tím, že ony 
i jejich politické metody postrádají legitimitu. 

Případ Ruska je opět poučný. Po pádu Sovětského 
svazu dělala západním teoretikům i novinářům těž
kou hlavu slabost ruského státu. Jejich analýzy si vší
maly především neschopnosti vybírat daně - což je 
poněkud pochybné měřítko, neboť ruský stát nic tako
vého nikdy předtím nedělal, a tak před ním stál v post
sovětské éře zcela nový úkol. Ve skutečnosti byl ruský 
stát po pádu sovětského komunismu velice mocný. Byl 
však zkorumpovaný a všeobecně považovaný za nele
gitimní. Dnes, po letech stability a několika důležitých 
reformách (za Putina), vybírá ruská vláda daně zhruba 
na úrovni většiny evropských zemí. Původní teoretic
ké obavy však bohužel měly vliv na politiku. Západní 
státníci byli až příliš ochotni omlouvat nejrozličnější 
Jelcinovy dekrety a tím i uzurpaci moci. Důvěřovali 
mu, když tvrdil, že ústřední vláda je ohroŽena a že 
potřebuje pomoc. 

Putin tuto debatu ukončil tak, jak to může udělat jen 
politik. Během několika měsíců po uvedení do úřadu 
úspěšně znovu prosadil moc Kremlu nad všemi kon
kurenty a ukázal, že staré sovětské instituce jsou stále 
životaschopné. Kde nestačily obvyklé prostředky, po
užil sílu "přesvědčování". Soudci a zákonodárci, odmí
tající hlasovat s Kremlem, přišli o své platy a požitky 
(ruský parlament nemá kontrolu nad vlastními platy 
a tím méně nad vládními fondy) . To vysvětluje, proč 
byla horní komora parlamentu ochotna hlasovat pro 
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omezení své moci i velikosti, což se v politice vskutku 
neděje každý den. Pokud jde o daně, v roce 2000 vybra
la vláda 100 % cílové částky. Ukázalo se, že problémem 
Ruska nebyl nemocný stát, nýbrž nemocný Jelcin. Se 
zdravým a činorodým prezidentem byla zpět i silná vlá
da. Jen budoucnost ukáže, zda je tento vývoj šťastný 
a zda nakonec žádoucí korekturou ruského superstátu 
nebylo oslabení centralizované moci. 

Nekontrolovaná centralizace je z historického hledis
ka nepřítelem liberální demokracie. Když se v průběhu 
19. století v Evropě začala zvyšovat účast občanů na 
politice, země jako Velká Británie nebo Švédsko, kde 
středověká společenství, místní orgány a regionální ra
dy zůstávaly stále silné, ji dokázaly s přehledem zvlád
nout. Naopak země jako Francie nebo Prusko, v nichž 
monarchie měla účinnou a centralizovanou moc (jak 
horizontální, tak vertikální), často skončily jako nelibe
rální a nedemokratické. Není náhoda, že ve Španělsku 
20. století je předmostím liberalismu Katalánsko, po sta
letí zarputile nezávislý a autonomní region. Ve Spoje
ných státech zase množství nejrůznějších institucí - stát
ních, místních a soukromých - umožnilo snáze vstřebat 
rychlé a rozsáhlé rozšíření volebního práva, k němuž 
došlo na počátku 20. století. V roce 1922 vážený harvard
ský historik Arthur Schlesinger st. zdokumentoval, že 
během prvních padesáti let americké státnosti se prak
ticky všechny státy, zájmové skupiny a frakce pokouše
ly oslabit a dokonce rozložit federální vládu.9 Příklad 
mnohem současnější pochází z Indie, jejíž pololiberální 
demokracie přežívá díky - nikoli navzdory - síle regio
nů a rozdílnosti v jazycích, kulturách a dokonce i kas
tách. Je to logické, dokonce tautologické tvrzení: decen
tralizovaná vláda pomáhá vytvářet vládu omezenou. 
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Tyranie většiny 

Přestože demokratický systém mohou zneužívat pře
devším zvolení autokraté, hned na druhém místě jsou 
sami občané. James Madison vysvětluje v Listech fede
ralistů, že "nebezpečí útlaku" v demokracii pochází od 
"většiny ve společnosti". Tocqueville dokonce varuje 
před "tyranií většiny", když píše, že "sama podstata 
demokratické vlády spočívá v absolutní suverenitě 
většiny". Tento problém, pro Madisona a Tocquevilla 
živý a naléhavý, dnes už na Západě může být považo
ván za podružný, neboť existuje důmyslná ochrana 
práv jednotlivců a menšin. V mnoha rozvojových ze
mích však patří k demokratické zkušenosti posledních 
desetiletí, že většiny - často potichu, někdy s hala
sem - nahlodávají oddělení mocí, podkopávají lidská 
práva a rozkládají dlouhotrvající tradice tolerance 
a poctivosti. 

Dovolte mi tento názor ilustrovat několika úvahami 
o Indii, zemi, v níž jsem vyrostl. Indie byla při disku
sích o demokracii posvátným místem. Navzdory to
mu, že byla zoufale chudá, stala se v roce 1947 fungu
jící demokracií. Kdykoli někdo chce dokazovat, že 
nutnou podmínkou demokracie není, aby stát byl hos
podářsky rozvinutý, použije jeden jediný příklad -
Indii. Tato chvála Indie je z větší části oprávněná. Indie 
je opravdu svobodnou a nezávislou společností. Na
hlédneme-li však pod povrch indické demokracie, 
spatříme mnohem složitější a znepokojivější skuteč
nost. Během posledních desetiletí se Indie začala po
někud lišit od obrazu, který mají ve svých srdcích její 
obdivovatelé. Nestala se méně demokratickou: v důle
žitých záležitostech je dokonce demokratičtější. Je 
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však dnes méně tolerantní, méně nábožensky neutrál
ní, méně liberální a méně ctí zákony. Dva trendy -
demokratizace a neliberálnost - spolu přímo souvisejí. 

Indie získala demokracii díky Velké Británii a straně 
Indický národní kongres. Britové v Indii vybudovali 
a zavedli většinu zásadních liberálních a demokra
tických institucí: soudy, zákonodárství, administrativ
ní pravidla a zdánlivě svobodný tisk. Jen jednu věc 
Indům nedovolili: aby měli uvnitř těchto institucí pří
liš mnoho pravomocí. Když v roce 1947 Indové získali 
nezávislost, zdědili tyto instituce a tradice a pod vede
ním strany Indický národní kongres, která hrála vůdčí 
roli v zápase o nezávislost, začali budovat vlastní de
mokracii. Dokonce i Indický národní kongres vychá
zel ze vzoru britských politických stran, počínaje libe
rálně-nacionalistickou ideologií a konče strukturou 
výborů. Indické soudy se řídily britskou praxí a prece
denty a často používaly britské zákony. Parlament 
v Dillí se řídil pravidly a rituály Westminsteru včetně 
"interpelací předsedy vlády". Bez Britů a Indického 
národního kongresu si nedokážeme představit indic
kou demokracii v podobě, v níž existuje dnes. 

První indický předseda vlády Néhrú jednou sám 
sebe popsal jako " posledního Angličana, který vládne 
v Indii". Byla to pravda. Byl synem poangličtělého 
a britsky orientovaného právníka, měl dokonce domá
cího učitele anglických dějin a literatury. Navštěvoval 
Harrow, jednu z nejprestižnějších anglických soukro
mých škol, a potom studoval na univerzitě v Cambridgi. 
Tehdy se formovala jeho osobnost; hodlal být anglic
kým gentlemanem. Dalších několik let prožil v Londý
ně, kde se připravoval na dráhu advokáta. Dokonce 
i jako indický nacionalista zastával názory typické pro 
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britského levicového intelektuála čtyřicátých let minu
lého století. 

N éhrúovu Indii - byl předsedou vlády od roku 1947 
do roku 1962 - je možné charakterizovat jako demo
kracii s jedinou stranou. Měla svobodné a regulérní 
volby, ale Indický národní kongres jakožto strana, kte
rá Indii osvobodila a jako jediná byla opravdu nacio
nalistická, převládal na všech úrovních a často získával 
v parlamentu i v zákonodárných sborech jednotlivých 
států dvoutřetinovou většinu. Toto záviděníhodné po
stavení mu dávalo veškeré formální i neformální vý
hody a vedlo nakonec k tomu, že se mu téměř nikdo 
nemohl zásadně postavit. Podobně jako tomu bylo 
kdysi s Demokratickou stranou na americkém Jihu, 
i strana Indický národní kongres měla v rukou veške
rou moc. Indie byla demokracií, jedna z politických 
stran byla rovnější než všechny ostatní, byla však zce
la liberální. Indický národní kongres na sebe vzal 
závazek vybudovat skutečné tradice ústavní vlády. 
Zvláště Néhrú měl liberální instituce a tradice v hlubo
ké úctě, stejně jako výsady parlamentu a tisku. Prosa
zoval nezávislost soudnictví, dokonce i v případě, že 
to pro něj bude znamenat porážku. Byl až posedlý 
omezováním vlivu náboženství a náboženskou tole
rancí. Nehledě na vlastní nesmírnou popularitu nebrá
nil šíření nesouhlasných názorů, které ve straně i ve 
vládě často na krátkou dobu vítězily. 

Koncem šedesátých a během sedmdesátých let, kdy 
jsem v Indii vyrůstal, byla tato tradice ještě poměrně 
silná, začínala se však už rozpadat. Indický národní 
kongres se proměnil z energické organizace, vycháze
jící z práce základních organizací, v cosi jako císařský 
dvůr plný podlézavých dvořanů, jmenovaných popu-
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lární a obdivovanou předsedkyní Indírou Gándhío
vou. Paní Gándhíová sledovala populistickou politi
ku, která byla velmi často neústavní a zcela jistě nelibe
rální, jako je znárodňování bank a rušení práv indických 
knížat. Soudy však byly stále převážně nezávislé, tisk 
svobodný a náboženská tolerance nedotknutelná. S po
stupem času ale odhodlání Indického národního kon
gresu udržovat takové instituce a hodnoty neustále 
sláblo. Ještě důležitější bylo, že slábla i strana jako 
dominantní celostátní instituce. Vyrůstali noví politič
tí protivníci, z nichž se do popředí prodrala strana hin
duistických fundamentalistů Bháratíj džanata párti 
(Bharatiya Janata Party, BJP), která je pouze jednou 
z mnoha nových, dynamických stran, jež čerpají svou 
přitažlivost z regionálních, náboženských nebo kastov
ních rozdílů. S nimi vstoupili do politického systému 
noví voliči - téměř všichni pocházejí z chudého nebo 
zemědělského prostředí a z nízkých kast. V padesá
tých letech minulého století volilo asi 45 % populace; 
dnes je to 60 %. Indický politolog Jógéndra Jádav, který 
tento trend zkoumal, tvrdí, že Indie prochází "základ
ní, avšak tichou transformací", jež její politiku otevírá 
mnohem početnější skupině obyvatel, do té doby od
souvané na okraj. Tyto strany činí Indii demokratičtější, 
ale také mnohem méně svobodnou. 

BJP se dostávala k moci kritikou néhrúovského oddě
lení náboženství a státu, podporou militantního hinduis
tického nacionalismu a svou protiislámskou a protikřes
ťanskou rétorikou. Organizovala mohutné celostátní 
kampaně za zbourání mešity v severní Indii (ve městě 
Ajódhja), která byla postavena, jak soudí někteří hin
duisté, na místě, kde se narodil Ráma. Ráma je ovšem 
mytická postava, hinduismus hlásá toleranci a neuzná-
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vá násilí a to, že Indie samotná má s náboženským 
násilím strašlivé zkušenosti (což se znovu zopakovalo, 
když propukla aféra v Ajódhji), znamenalo pro BJP 
pramálo. Rétorika nenávisti se tvrdému jádru voličů 
této strany zamlouvala. V současnosti zformovala BJP 
vládní koalici, a pokud se nechce odcizit ostatním part
nerům, nevyhnutelně musí svá prohlášení zaměřená 
proti islámu, křesťanství a nižším kastám poněkud zmír
nit. Stále však prosazuje politiku "hinduizace" Indie, 
což ji vede k přepisování historických textů, v nichž 
jsou potlačovány nebo dokonce odstraňovány odkazy 
na muslimy a další menšiny. Dokonce zakládá katedry 
astrologie na významných univerzitách a doporučuje 
užívat hinduistické náboženské symboly ve veřejných 
prostorách. Kdykoli se tato strana dostala do politic
kých potíží, zažehla náboženský konflikt, jako to udě
lala v roce 2002 ve státě GudŽarát. Tamní úřady, ovlá
dané BJP, bez jakékoli předchozí provokace vůči nim 
zavinily masakr tisíců nevinných muslimských mužů, 
žen a dětí, vyhftnění desetitisíců lidí z jejich vesnic a měst, 
a dokonce přitom i asistovaly. Vlastně to byl první po
grom v Indii, k němuž došlo za podpory státu. Co hůř, 
všechno nasvědčuje tomu, že to BJP zvýšilo podporu 
její hinduistické základny. Šéf této strany v Gudžarátu 
dokonce doufal, že násilností využije za několika měsí
ců ve volbách. Nadstranický úřední orgán - volební ko
mise - však odvážně dospěl k závěru, že za takových 
okolností nelze volby uskutečnit. 

Náboženská nesnášenlivost je pouze prvním zá
bleskem nové tváře indické demokracie. Neuvěřitel
ná korupce spolu s ne úctou k zákonům indickou 
politiku značně změnily. Vezměme si Uttarpradéš, 
největší indický stát, který býval politickou základ-
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nou Néhrúa a ostatních titánů Indického národního 
kongresu. Uttarpradéš je nyní ovládán BJP a dvěma 
stranami z nižších kast. Tamní politický systém lze 
charakterizovat jako jakousi 1/ banditskou demokra
cii". Volby jsou pokaždé zmanipulovány, volební urny 
plné falešných lístků. Vítězná strana plní úřady - a do
konce i soudy - svými spřeženci a podplácí opoziční 
zákonodárce, aby přeběhli do jejích řad . Pro miliony 
nových voličů z nižších kast je tragédií, že jejich před
stavitelé, které poslušně v masovém měřítku volili, 
rabují veřejné pokladny, bezuzdně bohatnou a nabý
vají stále větší moci, protože značně využívají frází 
o utlačování lidu. 

Nejhorší úrovně dosáhl tento proces v listopadu 
1997, kdy si premiér v Uttarpradéši zajistil parlament
ní většinu vytvořením kabinetu složeného z devade
sáti tří ministrů. Všem zákonodárcům, kteří změnili 
stranickou příslušnost a podpořili ho, bylo slíbeno 
jmenování do vládních úřadů. Noví ministři za sebou 
měli pestrou životní dráhu; devatenáct z nich mělo 
kriminální minulost (nemám na mysli pokuty za pře
kročení rychlosti jízdy). Ministr pro vědu a techniku 
Hari Šankar Tiwari byl dokonce podle policejních spi
sů podezřelý z devíti vražd, deseti pokusů o vraždu 
a tří únosů. Ministr pro implementaci programů (Bůh 
sud, co to znamená) Raghuraj Pratap Singh byl vyšet
řován pro dvě vraždy, tři pokusy o vraždu a několik 
únosů (celkem dvacet pět zločinů). Další z ministrů, 
Pratap Singh, využil svých nově nabytých pravomocí, 
aby se stal jakýmsi feudálním magnátem. Přední indic
ký zpravodajský magazín Outlook popsal život v jeho 
venkovském sídle takto: 
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Pořádá na svém dvoře soudní jednání a vynáší okamžité 
rozsudky - uděluje "chybujícím poddaným" pokuty a tvrdé 
tresty. Poddaní, chudí muži, ženy a děti, se čely dotýkají jeho 
nohou a prosí o milost. Před jeho opevněným panstvím 
Bainti se lidé ohnutí do pravého úhlu každé ráno řadí do 
front, aby ho mohli pozdravit. . .  Tento osmadvacetiletý 
[náčelník] sedlá nádherné koně, drží si slony, projíždí se 
kolem [v terénních autech], doprovázen svými ozbrojenými 
příznivci. Podle policejních záznamů vraždí své oponenty, 
organizuje únosy pro výkupné, páchá loupeže. Nikdy mu to 
však nebránilo v politickém vzestupu. Ještě mu nebylo ani 
čtyřiadvacet let, když vyhrál v roce 1993 své první volby. 
O tři roky později se znovu dal do boje a s výjimkou BJP se 
mu nikdo neodvážil oponovat. lO 

Taková je dnes realita indické demokracie. Nikdo na 
Západě se však na ni nechce podívat příliš zblízka. 
Dáváme přednost romantickému vyprávění o indic
kých volbách a potěšení z největší demokracie světa. 
Přemýšliví Indové to ovšem vidí poněkud jinak. Zkuše
ný novinář Kuldip Najar popsal masakr v Uttarpradéši 
jako "vraždu demokracie za bílého dne". Další dobře 
známý autor Prém Šankar Džha soudí, že se tam demo
kracie vrátila zpět "o dvě staletí". Uttarpradéš však je 
jen stěží ojedinělým příkladem. Politická korupce 
v sousedním Biháru a ve státě Hariana je ještě mnohem 
horší. Parlament a vláda v Dillí mnohé z těchto tendencí 
též odrážejí, i když v méně extrémních podobách. 

Indický soudní systém rovněž přestal být pýchou 
demokracie a stal se zkorumpovanou služkou politic
ké moci. V roce 1975 místní soudce zbavil předsedky
ni vlády Indíru Gándhíovou křesla, protože dospěl 
k závěru, že porušila jeden z méně významných vo
lebních zákonů. V roce 1981 další místní soudce vynesl 
rozsudek proti nejmocnějšímu regionálnímu politiko-
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vi v Indii, předsedovi vlády státu Maháráštra (nejbo
hatší indický stát, v němž leží Bombaj, hlavní město 
indického hospodářství) . Když se dnes některá strana 
dostane v jakémkoli indickém státě k moci, často si 
najde způsob, jak obsadit i místní soud. Soudci, kteří 
tento proces dovedou předvídat, teď sami nabízejí 
politickým vůdcům své služby, jen aby si zajistili setr
vání v úřadu a nárok na důchod. S výjimkou Nejvyšší
ho soudu v Dillí nevykazuje žádný soud v Indii takovou 
nezávislost, jakou se vyznačovaly soudy o generaci dří
ve. 

V Indii vždycky existovala korupce, ale až do roku 
1970 to bylo jen drobné úplatkářství, jež bylo důsled
kem nedomyšlených hospodářských regulací. Typický 
úplatek v šedesátých letech se dával například za po
volení soukromé pohřební firmy. Ekonomickému růs
tu to sice nesvědčilo, nedeformovalo to však politický 
proces jako takový. Existovala také politická korupce, 
ale jen v omezené míře. Néhrúa z korupce nikdo neob
vinil, stejně jako jeho nástupce v úřadu předsedy vlá
dy Lála Bahádura Šástrího ani nikoho z čelných členů 
vlády v padesátých a šedesátých letech. Ze všeho nej
důležitější byla zřejmě skutečnost, že soudnictví bylo 
poctivé a dodržovalo vysoké standardy. V roce 1958 byl 
jeden z nejpřednějších indických právníků, M. C. Chag
la, Néhrúem jmenovén velvyslancem ve Spojených 
státech. Advokátní komora v Bombaji okamžitě vyda
la odsuzující prohlášení, v němž vyjadřovala obavy, že 
jmenování soudce do vysokého vládního úřadu by 
mohlo kompromitovat obraz nezávislého soudnictví. 
Dnes je jmenování poslušných soudců do vládních 
funkcí tak běžné, že to ani nestojí za zmínku. Navzdo
ry korupci a zneužívání moci, které dnes dosahují 
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dosud neslýchaných rozměrů, žádný soudce v žádné 
části Indie nevynese rozsudek proti mocnému politi
kovi. Jediný osamělý pokus očistit volební proces do
hlížejícím úředníkem volební komise byl zameten pod 
koberec. 

Zpětně viděno je zřejmé, že Néhrúova strana Indic
ký národní kongres vnutila Indii v padesátých a šede
sátých letech minulého století zdánlivě liberální řád, 
který začal okamžitě upadat, jakmile se nové, podnika
vé politické strany začaly ucházet o hlasy přímočarými 
apely na kastovní, jazykovou a náboženskou solidari
tu. Nikde to nebylo vidět zřetelněji než v proměně 
atmosféry a tváře mého rodného města. Bombaj je síd
lo zbudované velkými menšinovými komunitami: par
síjskými průmyslníky, gudžarátskými obchodníky, 
muslimskými hostinskými a samozřejmě Brity. Na roz
díl od Kalkaty a Dillí nebyla Bombaj nikdy hlavním 
městem britského místodržitelství. Byl to indický New 
York a Los Angeles dohromady - zbohat1ické a omeze
né město, ale také pulsující, meritokratické a tolerantní. 
Jako v mnoha dalších přístavních městech, i tady byl 
slaný vzduch načichlý kosmopolitismem. 

Tato Bombaj dnes existuje už jen ve vzpomínkách. 
Vzestup hinduistického nacionalismu a jeho místní šo
vinistické odnože, vycházející z etnika Marátha, v po
sledních dvaceti letech staré město systematicky ničily. 
Do čela tohoto hnutí se postavila regionální strana, 
nesoucí název Šiv Sena - podle náčelníka ze 17. století, 
jenž se postavil mughalskému muslimskému císaři, 
sídlícímu v Dillí. Strana se rozhodla zbavit stát Máhá
ráštra, jehož je Bombaj hlavním městem, všech " cizích " 
vlivů. (Muslimové přišli do Indie na počátku 12. stole
tí; osm set let zjevně není dost, aby byli považováni za 
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domácí.) Nejnápadněji se to projevuje v kampani za 
přejmenování měst, silnic i budov, nesoucích jiné než 
ryze hinduistické názvy. Kampaň vyvrcholila v roce 1996 
přejmenováním Bombaje na Mumbai, což samo o sobě 
ilustruje pochybnou úroveň hinduistického nacionalis
mu. Na rozdíl od Pekingu (staré město, jehož název byl 
poangličtěn na Beijing) IIMumbai", než ji Portugalci 
a Britové pojmenovali Bombaj, vůbec neexistovala jako 
město. Stejně jako Hongkong a Singapur to byla jen 
rybářská vesnička. Město vzniklo teprve koloniální 
výstavbou. IIMumbai" není návratem k minulosti, ale 
mýtem. 

Nové názvy měst a předepsané kvóty mohou vypa
dat jako pouhá symbolika, představují však zásadní 
obrat. V krizových situacích má takový názorový po
sun krvavou podobu. Během posledního desetiletí se 
muslimové, největší menšina v Bombaji, stávali často 
obětí možná největších nepokojů od krvavé lázně 
z roku 1947, kdy se indický subkontinent rozdělil. 
O život přišly desetitisíce lidí a sta tisíce prchly z Bom
baje na venkov - byl to děsivý opačný trend oproti 
normálnímu stěhování menšin do měst, při kterém 
hledají rovnoprávnost a nové příležitosti. Nezávislá 
komise obvinila vládu a policii, že nechaly oběti nepo
kojů na holičkách, a že dokonce někdy i stály na straně 
výtržníků. Vedlo to k pokusům muslimů o pomstu, 
a tak atmosféra v celém státě nakonec vyústila do 
dosud nejsilnějšího náboženského nepřátelství. Tento 
vzorec se opakuje v celé Indň - naposledy v Gudžarátu -
a nejen v souvislosti s muslimy. Během let 1998 a 1999 
bylo v Indii z náboženských důvodů zabito čtyřikrát 
víc křesťanů než během předchozích pětatřiceti let. Od 
roku 1999 nemáme k dispozici přesná data, ale jde stá-
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le o překvapivě vysoký počet. Kromě vražd docházelo 
i k vlnám incidentů, při nichž byly páleny bible, pleně
ny kostely a znásilňovány jeptišky. Vláda dokonce 
i v těchto případech bránila vyšetřování zločinů nebo 
je odkládala. 

Etnické konflikty jsou tak staré jako psané dějiny 
a pokud jde o jejich podněcování, jsou diktatury stěží 
bez viny. Nově demokratizované společnosti však 
k nim také často prokazatelně směřují. Příčiny jsou 
jednoduché: společnost se otevírá a politici se derou 
k moci. Snaží se získat hlasy voličů a k tomu využívají 
nejútočnějšího a nejúčinnějšího prostředku: jazyka sku
piny, která je vzájemně solidární v opozici vůči jiné 
skupině. Často tak zažehnou požár etnického a nábo
ženského konfliktu, který se někdy rozvine ve skuteč
nou válku. 

Vállal 

Odlet Jacquese Langa do Bělehradu 8. prosince 1996 byl 
dramatický. Slavného francouzského politika, bývalého 
ministra kultury, k tomuto činu inspirovaly desetitisíco
vé studentské demonstrace proti jugoslávskému prezi
dentovi Slobodanu Miloševiéovi, muži, kterého Lang 
a mnozí další západní intelektuálové považovali za 
zodpovědného za válku na Balkáně. Lang chtěl morál
ně podpořit jugoslávskou opozici. Vůdcové hnutí ho 
přijali ve svém úřadě - bylo to na katedře filozofie tam
ní univerzity - pouze proto, aby ho vyhodili, označili za 
"nepřítele Srbů" a nařídili mu opustit zemi. Ukázalo se, 
že studenti byli v opozici proti Miloševiéovi ne proto, že 
zahájil válku, ale proto, že ji nedokázal vyhrát. 
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Langovy problémy upozorňují na běžnou a často 
chybnou domněnku o tom, že síly demokracie jsou 
silami etnického souladu a míru. Nemusí to být vždy 
pravda. Vyspělé liberální demokracie dokážou obvyk
le urovnat etnické rozpory bez násilí nebo teroru a žít 
v míru s ostatními liberálními demokraciemi. Avšak 
bez základu ústavního liberalismu vnáší příchod de
mokracie do rozdělené společnosti ve skutečnosti na
cionalismus, etnické konflikty a dokonce válku. Celou 
řadu voleb uspořádaných okamžitě po zhroucení ko
munismu v Sovětském svazu a Jugoslávň vyhráli na
cionalističtí separatisté, výsledkem byl rozpad těchto 
států. Ve své podstatě to nebylo špatné, protože dotyč
né státy držely pohromadě jen silou. Rychlé odtržení 
bez institucionálních záruk a podílu na politické moci 
však pro mnohé menšiny žijící na území nově vznika
jících států znamenalo ohrožení a odstartovala se tak 
spirála vzpour a represí v zemích, jako jsou Ázer
bajdžán, Bosna a Gruzie. 

Volby se neobejdou bez politické soutěže o hlasy 
voličů. Ve společnostech bez silné tradice soužití růz
ných etnických skupin nebo úspěšné asimilace se nej
snadněji získá podpora prostřednictvím rasové, etnic
ké nebo náboženské identity. Když se pak některá 
etnická skupina dostane k moci, má sklon ty ostatní 
potlačit. Kompromis se zdá být nemožný: lze se doha
dovat o hmotných záležitostech, jako je bydlení, ne
mocnice nebo sociální příděly, ale jak potlačit rozdíly 
v názorech na státní náboženství? Politická soutěž 
v oblastech, které nás zásadně rozdělují, rychle přerůs
tá v násilí. Opoziční hnutí, ozbrojená povstání a pře
vraty v Africe většinou vypukly proti režimům opíra
jícím se o etnickou základnu, přičemž mnohé z nich se 
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dostaly k moci prostřednictvím voleb. Výzkum rozpa
du afrických a asijských demokracií v šedesátých 
letech 20. století dospěl k závěru, že demokracie "jed
noduše není v prostředí se silnou etnickou orientací 
uskutečnitelná".l1 Nejnovější studie, zvláště z Afriky 
a Střední Asie, tento pesimismus potvrzují. Významný 
expert na etnické konflikty Donald Horowitz dochází 
k závěru, že "tváří v tvář chmurnému konstatování 
. . .  prokazatelných neúspěchů demokracie v rozděle
ných společnostech . . .  by člověk nejraději všechno 
vzdal. Jaký má smysl pořádat volby, když nakonec 
v Zambii režim ovládaný kmenem Bemba nahradí 
stejně úzkoprsý režim kmene Nyanja nebo v Beninu 
vystřídá severní režim jižní, přičemž v obou případech 
ti, kdo přijdou o moc, ztratí veškeré šance?"12 

V průběhu posledního desetiletí se jedna z nejživěj
ších debat odborníků v oboru mezinárodních vztahů 
věnuje problému "demokratického míru" - převažuje 
totiž názor, že žádné dvě moderní demokracie proti 
sobě nemohou vést válku. Tato debata nastolila důle
žité otázky (Počítá se občanská válka v Americe? Není 
důvodem míru spíše existence jaderných zbraní?) 
a zajímavý rozpor vyvolávají dokonce i statistická zjiš
tění. (Jak zdůraznil David Spiro, vezmeme-li nevelký 
počet jak demokracií, tak válek, které se v posledních 
dvou stech letech odehrály, může jejich absenci mezi 
demokratickými státy vysvětlit i pouhá šťastná náho
da. Jak říká, nikdo z jeho rodiny nikdy v loterii nevy
hrál, přičemž jen někteří z příbuzných mají pro tuto 
působivou korelaci vysvětlení.) Připusťme tedy, že sta
tistiky jsou přesné, co však vlastně vysvětlují? 

Immanuel Kant, původce myšlenky demokratického 
míru, tvrdil, že v demokraciích rozhoduje ten, kdo válku 
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platí - tedy veřejnost, a ta je pochopitelně opatrná. Proto 
by demokracie měly být mírumilovnější než jiné státy. 
Ve skutečnosti se však do válek pouštějí častěji a s větší 
vervou a mír udržují jenom s ostatními demokratickými 
státy. Když si domyslíme, co za tímto vztahem stojí, 
začne nám svítat - demokratický mír je ve skutečnosti 
liberální mír. V 18. století, kdy Kant přišel se svou tezí, 
považoval demokracie za tyranské a výslovně je vylou
čil ze své koncepce "republikánských" vlád, fungujících 
v zóně míru . Republikánství pro Kanta znamená oddě
lení mocí, systém brzd a pojistek, vládu zákona, ochranu 
práv jednotlivce a určitou kvalitu zastoupení ve vládě 
(i když zdaleka ještě nebyla řeč o všeobecném hlasova
cím právu). Kantovy další předpoklady "trvalého míru" 
těsně souvisejí s ústavním a liberálním charakterem 
republik: jsou to vzájemná úcta k právům všech ostat
ních občanů, systém brzd a pojistek zajišťující, aby žád
ný vládce nemohl sám zavléct zemi do války, a klasická 
liberální politika (jejímž nejpodstatnějším rysem je vol
ný obchod) .  To vše spolu navzájem souvisí a způsobuje, 
že válka je přI1iš drahá a užitečnější je spolupracovat. 
V knize Ways oj War and Peace (Cesty války a míru) 
z roku 1997 dokazuje přední teoretik tohoto oboru 
Michael Doyle, že demokracie bez ústavního liberalis
mu sama o sobě není zárukou míru: 

Kant, který neduvěřoval neomezenému demokratickém vět
šinovému systému, nepřišel ani s žádným argumentem na 
podporu tvrzení, že všechna politická zřízení založená účas
ti občanu na moci - demokracie - by měla být mírumilovná, 
ať už obecně nebo vuči jiným demokraciím. Mnohé takové 
společnosti byly neliberální. Celá dvě tisíciletí předcházející 
modernímu věku byla lidovláda spojována bud s agresivi
tou (Thukydides), nebo s imperiálním úspěchem (Machia-
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vellD . . .  Mezi rozhodující preference středového voliče může 
patřit dokonce i "etnické čištění" zaměřené proti dalším 
demokratickým společnostem. 

Rozdíl mezi liberální a neliberální demokracií upo
zorňuje ještě na další pozoruhodný vzájemný vztah. 
Politologové Jack Snyder a Edward Mansfield vystou
pili s tezí solidně podloženou daty, podle níž se v po
sledních dvou stech letech demokratizující se státy 
pouštěly do válek zřetelně častěji než stabilní autokra
cie a liberální demokracieY V zemích s nezakořeně
ným ústavním liberalismem přináší nástup demokra
cie často hypernacionalismus a chuť pouštět se do válek. 
Když se politický systém uvolňuje, získávají přístup 
k moci rozdílné skupiny s neslučitelnými zájmy a pro
sazují své požadavky. Političtí a vojenští vůdci, kteří 
bývají často bojovnými pohrobky starého autoritář
ského řádu, zjišťují, že pokud chtějí uspět, musejí spo
lečnost vyburcovat nějakou celonárodní kauzou. vý
sledkem je vždy agresivní rétorika a politika zatahující 
zemi do konfrontací a válek. Za připomenutí stojí pří
klady Francie za Napoleona III., vilémovského Němec
ka, Japonska v éře Taišó či z nedávné doby Ázerbaj
džánu a bývalé Jugoslávie. Demokratický mír je 
reálný, ukazuje se však, že má jen málo společného 
s demokracií. 

Jak na to ? 

Problémy nových demokracií se mohou zdát abstrakt
ní, hodící se nejvýš k debatám teoretických týmů a do 
univerzitních seminářů. Jenže teorie často zasahují do 
skutečnosti. Jednotlivé státy rozhodují, jak se nejlep-
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ším způsobem vydat na cestu demokracie. Spojené 
státy soustavně formulují politiku, jak s těmito země
mi na této cestě nakládat - anebo naopak, jak s nimi 
nakládat, když se z ní odchýlí. Špatné pochopení teo
rie tak jde ruku v ruce se špatným pochopením praxe. 
Povšimněme si například Indonésie, jejíž demokrati
zace si v roce 1998, kdy Mezinárodní měnový fond 
(MMF) a Spojené státy přispěly silou k odstranění dlou
holetého diktátora Suharta, zasloužila promyšlenější 
podporu. 

Indonésie v roce 1998 nebyla ideálním kandidátem 
pro demokracii . Především je ze všech zemí východní 
Asie nejvíc závislá na přírodních zdrojích. Byla rovněž 
připravena o legitimní politické instituce, Suharto to
tiž v zemi vládl s pomocí malé skupiny dvořanů a bu
dování institucí věnoval pramálo pozornosti . A koneč
ně, pokus o demokratizaci se odehrál v situaci, kdy 
průměrný příjem na obyvatele byl velmi nízký (zhru
ba 2650 dolarů v roce 1998) . Výsledky byly otřesné. Od 
chvíle, kdy země přivítala demokracii, se hrubý ná
rodní produkt scvrkl na 50 %, vymazal tak celé jedno 
údobí hospodářského pokroku a uvrhl víc než 20 mi
lionů lidí pod hranici chudoby. Politický systém, který 
se tehdy nově otevřel, navíc v zemi, jež neznala politic
kou kulturu, poskytl příležitost islámským fundamen
talistům a jejich fanatismu. Dnes se už na 20 % členů 
tamního parlamentu označuje za islámské politiky. Po
kud bude militantní politický islám v Indonésii úspěš
ný, ohrozí sekulární charakter země a přivede na svět 
separatistické hnutí, které ji může připravit o celistvost. 
V takovém chaosu se korupce a neprůhledné politické 
vazby ještě prohloubily a hospodářské reformy byly 
rozmělněny. 
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I když nelze všechno svalovat pouze na MMF 
a Spojené státy, je fakt, že během indonéské krize 
v roce 1998 požadovaly okamžité a radikální reformy, 
a tak napomohly zbavit vládu legitimity a svrhnout ji. 
Kdyby předvídaly, že reformy vyvolají politickou ne
stabilitu, možná by své požadavky zmírnily a v zemi 
by vznikla atmosféra příznivější pro postupné změny. 
Suhartův režim byl velmi problematický, ale díky němu 
byl v zemi zaveden pořádek, měla světskou vládu a vlád
la v ní hospodářská liberalizace - což je ve třetím svě
tě příznivá kombinace. Nejhorší však bylo, že náhrada 
za Suhartovu vládu nebyla lepší. Z politiky Západu by 
měli mít prospěch především průměrní Indonésané 
a těm by víc než všeobecná revoluce prospěla postup
ná politická reforma. 

Tvrdá volba mezi řádem a nestabilitou, liberalismem 
a demokracií, sekularismem a náboženským radikalis
mem není dnes nikde na světě tak neúprosná jako na 
Blízkém východě. Proto je důležité, aby Spojené státy 
k tamní situaci přistupovaly v teorii i praxi bez chyb. 

146 



KAPITOLA 4 

ISLÁMSKÁ VÝJIMKA 

Jsou to vždycky tytéž oslnivé kulisy a tentýž smutný 
phběh. Vysoce po stavený americký diplomat vchází 
do velkolepého prezidentského plá ce v Heliopolisu 
v sousedství Káhiry, odkud prezident Husní Mubarak 
vládne Egyptu. Projde mramorovými sály, místnostmi 
plnÝPli zlaceného nábytku, který je špatnou napodo
beninou stylu francouzského císařství (žertovně se mu 
říkalo podle posledního egyptského krále "Ludvík 
Farúk"). Míjí řady strážců a vstupuje do oficiální pra
covny, kde ho s ohromnou zdvořilostí přijímá egyptský 
prezident. Přátelsky spolu hovoří o americko-egypt
ských vztazích, o regionálních záležitostech a o stavu 
mírového procesu mezi Izraelem a Palestinou. Když 
však Američan zlehka nanese téma lidských práv a na
vrhne, že by Egypt mohl zmírnit pronásledování poli
tických disidentů, poskytnout větší svobodu médiím, 
přestat věznit intelektuály, Mubarak ztuhne a vyštěk
ne: "Kdybych se řídil vaším přáním, ovládnou Egypt 
islámští fundamentalisté . Chcete snad tohle?" Rozho
vor se pak opět vrátí k poslednímu vývoji mírového 
procesu. 

Američané a Arabové na toto téma hovořili během 
dlouhých let mnohokrát. Když prezident Clinton po-
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žadoval po palestinském vůdci Jásiru Arafatovi, aby 
souhlasil s mírovým plánem z Camp Davidu, dojed
naném v červenci 2001, poukázal Arafat údajně na to, 
jaký to bude mít dopad: "Poslechnu-li vás, bude zítra 
u moci Hamás. "  Princ Bandar bin Sultan, nejotevřenější 
z mluvčích saúdské monarchie, často americké úřední
ky upozorňuje, že pokud budou na jeho vládu příliš 
naléhat, pravděpodobnou alternativou režimu nebu
de jeffersonovská demokracie, ale teokracie tálibánské
ho ražení. 

Nejhorší je, že pravdu mohou mít oba. Arabští vlád
ci Blízkého východu jsou autokratičtí, zkorumpovaní 
a mají tvrdou ruku. Jsou však pořád liberálnější, tole
rantnější a pluralističtější než ti, kdo by je rádi nahradi
li. Volby v mnoha arabských zemích mohou vynést 
k moci politiky, kteří mají názorově blíž k Usámovi bin 
Ládinovi než k liberálnímu jordánskému králi Abdul
láhovi. Kuvajtský emír před rokem na americké dopo
ručení navrhl zavést volební právo pro ženy, ale de
mokraticky zvolený kuvajtský parlament - obsazený 
islámskými fundamentalisty - jeho iniciativu rovnou 
odmítL Saúdský korunní princ Abdulláh přišel s méně 
dramatickým návrhem, že by ženám v Saúdské Arábii 
mohlo být povoleno řídit auta. (V současné době to 
mají zakázáno, takže Saúdská Arábie musí dovážet půl 
milionu řidičů ze zemí jako Filipíny nebo Indie.) Ná
boženští konzervativci přesto zmobilizovali lidovou 
opozici a donutili ho, aby ustoupiL 

Podobně je tomu i jinde v arabském světě. V Ománu, 
Kataru, Bahrajnu, Jordánsku a Maroku jsou monar
chističtí vládcové ve všech politických záležitostech 
liberálnější než společnosti, jimž vládnou. Dokonce 
i na území Palestiny, kde byli nacionalisté jako Arafat 
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a jeho Palestinská osvobozenecká armáda po dlouhá 
léta nejpopulárnější politickou silou, nabývají na síle 
militantní náboženské skupiny Hamás a Islámský dži
hád, a to zejména mezi mladými lidmi. Přestože stále 
omílají téma voleb, mnohé islamistické strany dávají 
zdrcujícím způsobem najevo své pohrdání demokra
cií, kterou považují za západní import. Bez skrupulí se 
pomocí voleb dostanou k moci a potom nastolí vládu 
teokracie. Díky všeobecným, rovným a přímým vol
bám. 

Srovnejme například naprosto rozdílnou reakci 
státu a společnosti na videonahrávku se škodolibě se ra
dujícím bin Ládinem z listopadu 2001, nalezenou ame
rickými ozbrojenými silami v úkrytu al-Káidy v Kábulu. 
Bin Ládin na nahrávce prokazuje důvěrnou znalost 
podrobností útoku z l l .  září a raduje se ze ztrát na ži
votech, které útok způsobil. Většina vlád v regionu 
uznala záznam za pravděpodobně autentický, a tudíž 
uznala i bin Ládinovu vinu. Princ Bandar vydal do
konce prohlášení, ve kterém se praví: "Nahrávka odha
luje krutou a nelidskou tvář zločinného vraha, který 
nemá úctu ani k posvátné hodnotě lidského života, ani 
k zásadám naší víry. " Šejk Mohammad Saleh, promi
nentní saúdský duchovní a odpůrce režimu, naopak 
prohlásil: "Domnívám se, že záznam je podvržený. " 
Abdul Latif Arabiat, vůdce jordánské islamistic'ké stra
ny Islámská akční fronta, se ptal: "Opravdu si Ameri
čané myslí, že svět je tak hloupý a uvěří, že tahle na
hrávka je snad nějakým důkazem? " 

Disidenti v mnohých společnostech konfrontují stát 
s jeho neúspěchy. Stoupenci demokracie na Blízkém 
východě často hledají unik ve fantazírování, v negaci, 
ve falešných představách. Region je zaplaven konspi-
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račními teoriemi, mezi něž patří tvrzení, že za útokem 
na Světové obchodní centrum v New Yorku ve skuteč
nosti stojí izraelská tajná služba Mossad. Podle prů
zkumu, uspořádaného v únoru 2002 televizní staniCÍ 
CNN v devíti arabských zemích, nevěřilo 61 % dotáza
ných, že za 11 . září jsou zodpovědní Arabové. AI-Dža
zíra, první nezávislá satelitní televizní stanice v oblasti, 
kterou sleduje převážná většina Arabů, je populistická 
a moderní. Moderují v ní často ženy. Vysílá zprávy, 
které oficiální média běžně cenzurují. Avšak i ve vysí
lání této stanice se to jen hemží antiamerikanismem, 
antisemitismem, náboženským fundamentalismem a sy
rovými apely na arabský nacionalismus. 

Arabský svět je dnes vydán na pospas autokra
tickým státům s neliberální společností, které liberální 
demokracii nedávají velkou šanci. Nebezpečné napětí 
mezi těmito dvěma silami vytváří politické klima za
mořené náboženským extremismem a násilím. Čím je 
stát represivnější, tím víc roste rozkladná aktivita uvnitř 
společnosti, což stimuluje stát k dalším represím. Je to 
opak historického procesu, který probíhal v západním 
světě, kde liberalismus vyprodukoval demokracii a ta 
zase stimulovala liberalismus. Arabský svět vytvořil 
diktaturu, která zrodila terorismus. Terorismus je však 
pouze nejnápadnějším projevem nefunkčního vztahu 
mezi státem a společností. Velkou roli tu hraje i paraly
zované hospodářství, stagnace společnosti, intelektu
ální vyprázdněnost. 

Blízký východ se dnes ostře odlišuje od zbytku svě
ta, kde svoboda a demokracie během posledních dvou 
desetiletí získávají prostor. Organizace Preedom House 
zjistila v průzkumu z roku 2002, že 75 % zemí světa je 
nyní bud "svobodných", nebo "částečně svobodných". 
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Na Blízkém východě tak lze charakterizovat jen 28 % 
zemí a tento počet se během posledních dvou deseti
letí ještě snížil . Naproti tomu 60 % afrických zemí je 
dnes označováno za svobodné nebo částečně svobod
né. 

Po 11 . září 2001 si svět náhle uvědomil politickou 
nefunkčnost arabského světa. Západu to doslova vza
lo dech. Kdekomu vrtá hlavou - a mnoho lidí dokonce 
z toho má hlavu značně zamotanou - proč tomu tak je. 
Proč je právě tato část světa takovou politickou chimé
rou? Proč je arabský svět brzdou vývoje, zpátečníkem 
v moderním světě? 

Širý svět islámu 

Bin Ládin na to má jednoduchou odpověď. Podle něj 
spočívá problém arabských režimů v tom, že nejsou 
dostatečně islámské. Muslimové dosáhnou spravedl
nosti jedině návratem k islámu, káže svým stoupen
cům. Demokracie je podle bin Ládina západní vynález. 
Její důraz na svobodu a toleranci vede ke zkaženosti 
a prostopášnosti. Bin Ládin a jemu podobní se snaží 
svrhnout režimy v arabském světě - možná dokonce 
v celém muslimském světě - a nahradit je společností 
založenou na přísných islámských zásadách, na uplat
ňování islámského práva (šaríja) a na principu raného 
chalífátu (islámské království ze 7. století v Arábii) . Je
jich nedávným vzorem byl tálibánský režim v Afghá
nistánu. 

Na Západě také existují lidé, kteří podobně jako bin 
Ládin soudí, že klíčem k řešení problému Blízkého 
východu je islám. Kazatelé Pat Robertson a Jerry Fal-
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well, autoři jako Paul Johnson a William Lind snášejí 
důkazy o represivní a zaostalé povaze islámského 
náboženství. Serióznější badatelé poukazují na složi
tost celého problému. Fundamentalisté považují islám 
za návod pro celý život včetně politického života. V kla
sickém islámu, jak se vyvinul v 7. a 8. století, stěží nalez
neme myšlenku, kterou bychom mohli ospravedlnit 
demokracii. Významný teoretik a specialista na arab
skou politiku Elie Kedourie kdysi napsal: "Myšlenka 
reprezentace, voleb, všeobecného volebního práva, po
litických institucí regulovaných zákony, které by usta
novilo parlamentní shromáždění, a zároveň myšlen
ka, že na dodržování těchto zákonů dohlíží nezávislé 
soudnictví, představa světského státu . . .  to všechno je 
muslimské politické tradici hluboce cizí. III 

Politická reprezentace odpovídající koránu je nepo
chybně autoritářská. Svatá kniha všech muslimů pře
kypuje příklady spravedlivého krále, zbožného vlád
ce, moudrého rozhodčího. Bible nám ovšem rovněž 
představuje svět autoritářských vládců. Králové Staré
ho zákona mohli být jen stěží demokraté. Biblický král 
Šalamoun, vyzdvihovaný jako nejmoudřejší člověk 
všech dob, byl absolutní monarcha. Bible rovněž obsa
huje pasáže, které vyznívají jako ospravedlňování 
otroctví a podřízenosti žen. Hledáme-li klíč k pocho
pení skutečné podstaty islámu v koránu, najdeme jen 
málo. Korán je rozsáhlá kniha, plná poezie a protikla
dů, v tom je podobný bibli i tóře. Všechny tři svaté kni
hy oslavují dobré panovníky, a pokud jde o směšování 
duchovní a světské autority, příklad papežů názorně 
ukazuje, že náboženskou autoritu s pozemskou vlá
dou lze kombinovat v takové míře, v jaké by toho snad 
ani žádný muslimský vládce nedosáhl. Judaismus se 
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s politickou mocí nezapletl tolik jen proto, že do vzniku 
novodobého státu Izrael byli Židé všude na světě 
nepatrnou menšinou. Slovo " teokracie" však jako prv
ní použil ve svém popisu politických názorů starých 
Židů Flavius losephus.2 Základní texty všech tří zmi
ňovaných náboženství byly z valné části psány v do
bách panovníků feudalismu, válek a nejistot a jsou také 
těmito časy poznamenány. 

Západní odborníci v 19. a na počátku 20. století však 
přesto často dokazovali, že islám inspiruje autoritativní 
způsob vlády. Tvrdili to pravděpodobně proto, že byli 
ovlivněni pohledem na osmanskou říši, společenství ně
kolika set milionů muslimů, poslušně pracujících pro 
sultána sídlícího kdesi daleko v Cařihradě, kteří ho pátek 
co pátek oslavovali modlitbou a zpěvem. Projevy úcty 
k politickým autoritám v té době však nevypadaly ve 
větší části světa jinak. V Rusku byl car považován téměř 
za boha. Jako celek byly asijské říše mnohem despotičtěj
ší než ty západní, ale vláda islámu nebyla o nic víc auto
kratická než její čínský, japonský nebo ruský protějšek. 

Pokud stojí nějaký aspekt islámu za zaznamenání, 
není to jeho oddanost autoritě, nýbrž pravý opak: 
islám má silné antiautoritářské rysy, které jsou dnes 
zřetelné v každé muslimské zemi. Pocházejí pravdě
podobně z několika hadíthů čili vyprávění o činech 
proroka Mohameda, v nichž je poslušnost k vládci 
povinností pouze pod podmínkou, jsou-li vládcovy 
příkazy v souladu s Božím zákonem.x Když vládce 

x Hadíthy jsou často důležitější než samotný korán, protože muslimovi 
poskytují rady, jak dodržovat jeho příliš obecná přikázání. Korán napří
klad muslimům nařizuje, aby se modlili, avšak neříká jim UŽ, jak se 
modlit; to nacházejí právě v hadíthu. (Hadíthů je samozřejmě mnoho, 
autenticita mnohých je pochybná a občas si také protiřečí.) 
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přikáže víru porušit, všechny závazky k němu přestá
vají platit. ("Je-li muslimovi nařizováno, aby vykonal 
hříšný čin, nemá ani naslouchat, co [jeho pán] h1<á, ani 
vykonávat jeho příkazy. //3) Náboženství je vždy do jis
té míry vágní, proto je tak snadné se jím řídit - předpisy 
se dají interpretovat různě. Zároveň to však také zna
mená, že je snadné uklouznout, vždycky jsou tu nějaká 
přikázání, která člověk porušil. Islám však nemá hie
rarchii - žádného papeže ani biskupa, který by vydá
val dekrety a interpretoval Písmo. Důsledek je prostý, 
každý může kritizovat stát, že je málo islámský. Připo
míná to americký protestantismus. Stejně jako se kte
rýkoli protestant s chabou náboženskou průpravou 
jako je Jerry Falwell nebo Pat Robertson - smí prohlásit 
za náboženského vůdce, může kterýkoli muslim vy
jadřovat své názory na víru. V náboženství bez duchov
ní hierarchie má bin Ládin stejně velkou nebo stejně 
malou autoritu jako pákistánský řidič taxíku z New 
Yorku. Jinými slovy, potíž je v tom, že islámu nábožen
ská autorita chybí, ne že je dominantní, jak by se zdálo. 

Co je však příčinou současného nepokoje v arab
ských zemích? V Egyptě, Saúdské Arábii, Alžírsku i lec
kde jinde vedou islámské skupinyx krvavá tažení pro
ti státům, které obviňují, že zradily islám. Bin Ládin 
a jeho zástupce Egypťan Ajman az-Zawáhirí, oba laici, 
odstartovali své kariéry bojem proti svým vlastním vlá
dám, protože jejich politiku považovali za neislámskou 
(pro Zawáhirího to byla mírová smlouva s Izraelem, 

x Za "islamisty" jsou označováni lidé, jako je bin Ládin, který chce vyu
žívat islám jako politické ideologie a založit islámský stát, řízený přísně 
podle islámského práva. Užívám tento termín ve shodném významu, 
v jakém je běžněji užíván termín "islámští fundamentalisté", i když 
mnozí badatelé dávají přednost prvnímu označení. 
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kterou v roce 1978 podepsal egyptský prezident Anvar 
Sadat; pro bin Ládina zase rozhodnutí krále Fahda 
z roku 1991 povolit americkým jednotkám používat 
saúdské území) . Bin Ládin v roce 1996 prohlásil, že 
saúdská vláda překročila rámec islámu, a je tudíž legi
timní pozvednout proti ní zbraně: "Režim zradil umma 
[společenství věřících] a spojil se s kufr [nevěřícími], 
aby je podpořil proti muslimům."  Bin Ládin vyzývá 
ke vzpouře proti arabským vládcům a mnozí jeho 
volání vyslyšeli. Vládci Blízkého východu by si prav
děpodobně přáli, aby byli muslimové vůči autoritě 
pokornější. 

Je tu ovšem ještě otázka, proč právě teď: kdyby pro
blém spočíval jen v samotném islámu, proč by mělo 
docházet ke konfliktu právě nyní? Proč se islámský 
fundamentalismus objevil až po íránské revoluci v roce 
1979? Vždyť přece koexistoval se Západem čtrnáct sto
letí. Jistě, byly zde války, ale mnohem více bylo údobí 
míru. Mnozí odborníci upozorňují, že až do čtyřicá
tých let 20. století muslimské vlády pronásledovaly 
menšiny a zvláště Židy daleko méně než jiná nábožen
ství. Také proto byl Blízký východ po staletí domovem 
tolika menšin. Běžně se poukazuje na to, že po vzniku 
Izraele v roce 1948 odešlo nebo bylo vystěhováno z arab
ských zemí až na milion Židů. Nikdo se však neptá na 
to nejdůležitější: jak to, že jich v arabských zemích před
tím žilo tolik? 

Problém jednoznačných prohlášení o "podstatě islá
mu" spočívá v tom, že islám stejně jako jiná nábožen
ství není tím, co stojí v knihách, ale tím, co z něj dělají 
lidé. Pusťme z hlavy chvástání fundamentalistů, jichž 
je menšina. Většina muslimů ve svém každodenním 
životě vůbec nevnímá víru jako opravdu protizápadní 
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a protimoderní. Nejlidnatější muslimská země světa, 
Indonésie, měla světskou vládu od roku 1949, kdy zís
kala nezávislost, a náboženská opozice byla nepatrná 
(i když nyní roste). Pokud jde o slučitelnost islámu 
s kapitalismem, podle Světové banky byla Indonésie 
donedávna vzorovou zemí třetího světa s tržním hos
podářstvím a ročním růstem vyšším než 7 % po dobu 
téměř tří desetiletí. Nyní přijala demokracii (výsledek 
je stále nejistý) a zvolila si dokonce do prezidentského 
úřadu ženu. Další tři státy, v nichž žije největší počet 
muslimů, jsou Pákistán, Bangladéš a Indie (indických 
muslimů je přes 120 milionů). Tyto země nejen mají 
s demokracií značnou zkušenost, ale dokonce si všech
ny do funkce předsedy vlády zvolily ženy ještě dávno 
předtím, než to bylo obvyklé na Západě. Jakkoli jsou 
tedy některé aspekty islámu opravdu neslučitelné s prá
vy žen, skutečnost je občas velice rozdílná. Jižní Asie ne
ní, pokud jde o vztah k islámským ženám, žádnou vý
jimkou. Pokud jde o postavení žen ve společnosti, byl to 
před dvaceti lety zmatku a tyranie právě Afghánistán, 
který byl jedním z nejliberálnějších států v Asii, v Ká
bulu dokonce pracovalo 40 % lékařek. Bin Ládinova tá
libánská verze islámu rozhodně nebyla mezi Afghánci 
populární. Dokazují to snímky mužů v Kábulu a Ma
záre Šerifu, stojících po pádu Tálibánu ve frontách na 
lístky do kina; jinde je vidíme, jak poslouchají hudbu, 
tančí, holí se a pouštějí draky. 

A konečně je tu i Turecko s pátou největší muslim
skou populací na světě, poněkud nedokonalá, ale přece 
jen fungující liberální demokracie, člen NATO a mož
ná jednou i člen Evropské unie. Přidejme k němu mla
dé demokracie, jako je Nigérie nebo Mali, a budeme 
mít trochu celistvější pohled na politický svět islámu. 
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Není to jistě ten nejhezčí obraz. Většina muslimských 
zemí je součástí třetího světa a sdílejí s ním i jeho pro
blémy s bídou, korupci a špatnou vládou, přesto však 
mezi islámem a represí neexistuje přímá spojnice. Jak 
k tomu poznamenává americká nevládní organizace 
Freedom House, "většina muslimů na světě přece jen 
žije v demokratických zemích". Pokud existuje nějaký 
základní rozpor mezi islámem a demokracií, zdá se, že 
800 milionů muslimů o něm neví. 

Skutečný problém neleží v islámském světě, nýbrž 
na Blízkém východě. Když se dostanete do této oblas
ti, spatříte v ostrých konturách veškeré potíže, které si 
lidé dokážou v rámci úvah o dnešním islámu předsta
vit. V Íránu,x Egyptě, Sýrii, Iráku, na západním břehu 
Jordánu, v pásmu Gazy a ve státech Perského zálivu se 
všude projevuje diktatura v mnoha obměnách a libe
rální demokracie je v nedohlednu. Islámský funda
mentalismus zde má zjevně velkou přitažlivost, ať už 
se o něm mluví za zavřenými dveřmi nebo je vášnivě 
vyhlašován v mešitách. Je to území spalovačů vlajek, 
zuřivých mulláhů a sebevražedných atentátníků. Ame
rika sice vyhlásila válku Afghánistánu, ale ani jediný 
Afghánec nebyl nařčen z teroristického útoku proti 
Američanům. Afghánistán byl pouze základnou, od
kud se arabská armáda vydávala do boje proti Americe. 

Arabský svět je důležitou součástí islámského svě
ta - je jeho srdcem. Je však jen jednou částí, navíc po
měrně malou, pokud jde o počet obyvatel. Z 1 ,2 miliar-

x V této kapitole často dávám Írán dohromady s arabskými zeměmi. 
Fakticky mezi ně nepatří: Íránci mluví jazykem farsL Íránská islámská 
revoluce v roce 1979 silně stimulovala rozšíření fundamentalistického 
hnutí a způsobila, že staré dělení islámu na sunnity (většinou jsou to 
Arabové) a šiíty (většinou jsou to Íránci) přestalo hrát takovou roli. 
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dy muslimů žijících v celém světě je jich v Arábii jen 
260 milionů. Lidé na Západě často zaměňují termíny 
"islámský", "blízkovýchodní" a "arabský". V žádném 
případě to však není totéž. 

Arabská mysl 

Nesvalil jsem právě na někoho odpovědnost? Nepod
sunul jsem čtenářům další kulturní teorii, tentokrát na 
úkor Arabů, když jsem naznačil, že v praxi je islám 
méně nepřátelský k demokracii a liberalismu, než se 
tvrdí? I Západ často uplé:ltňoval tento argument, počí
naje britskými koloniálními úředníky, kteří ovládali 
Arábii v 19 .  a na počátku 20. století. Typický výrok to
hoto typu pochází od Johna Bagota Glubba, britského 
velitele jordánské Arabské legie v letech 1936-1956: 

Dali jsme jim možnost, aby si vládli sami, k čemuž nejsou 
vůbec vybaveni. Tíhnou přirozeně k diktatuře. Demokratic
ké instituce rychle ovládne skupina intrikánů - po každém 
převratu se opět vynoří v novém převleku, dokud ji někdo 
neodstraní pomocí atentátu.4 

Dokonce i T. E. Lawrence - britský důstojník, dob
rodruh a přítel Arabů, proslavený filmem Davida Lea
na Lawrence of Arabia - kreslí obraz romantické rasy, 
který snadno vyvrátí každý demagog: 

Araby je možné chytit na nějakou myšlenku a vodit je jak na 
vařené nudli; jejich myšlení, plné nežádané věrnosti, z nich dělá 
poslušné služebníky . . .  Jejich mysl je podivná a temná, samá 
deprese a samé vznícení, sama sebe však nedokáže ovládnout. 
Pokud jsou Arabové o něčem hluboce přesvědčeni, pak je jejich 
víra vášnivější a plodnější než jakákoli jiná na světě.5 
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Analýza Evelyna Baringa, pozdějšího lorda erome
ra, který ovládal Egypt ve službách britské koruny 
v letech 1883-1907, je méně sentimentální, i když podob
ně vystihuje arabskou neschopnost postarat se o své 
vlastní záležitosti. Ve svých rozsáhlých dějinách mo
derruno Egypta staví do protikladu "orientální" a "zá
padní" myšlení: 

Orientální myšlení charakterizuje hlavně snaha o přesnost 
[popisu], která ovšem snadno degeneruje v prolhanost . . .  
Myšlení Orientálce . . .  stejně jako tamní pestré uličky postrá
dá především symetrii. Jeho myšlení tak vlastně není víc než 
pouhý velmi zmatený popis.6 

Charakterizovat dnes někoho jako "Orientálce" by 
bylo považováno za nepřijatelné a připomíná to dobu, 
kdy bylo možné i frenologii považovat za vědu. (A má
me-li mezi "Orientálce" zahrnovat také Číňany a Indy, 
a v oněch dobách tomu tak bylo, jak si potom zdůvod
nit ohromující úspěch těchto národů ve vědě, v mate
matice a v dalších oborech, založených především na 
racionalitě myšlení?) Módní myšlenky často lavírují 
od jednoho extrému k druhému. "Znalce Orientu", uchy
lující se k takovým kulturním stereotypům, nahradila 
dnes nová generace politicky korektních akademických 
odborníků, kteří si raději ani nekladou otázku, proč 
právě arabské země ustrnuly ve společenském a poli
tickém vývoji, jenž se tolik odlišuje od zbytku světa. Ane
bo proč právě v tomto prostředí neexistuje schopnost 
sebekritiky? Většina arabských autorů se víc věnuje ob
hajobě národní cti v polemice s dávno nežijícími orienta
listy než snaze pochopit dnešní obtíže arabského světa. 

Skutečnost je ale výmluvná. Ani v jediném z dvaa
dvaceti států arabské ligy není zavedena demokracie, 
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ač v 63 % všech zemí světa tornu tak je. Přestože někte
ré z těchto států, Jordánsko a Maroko, mají v jistém 
smyslu liberálně-autoritářské režimy, o většině ostat
ruch to neplatí. Nedávné dějiny této oblasti jsou pochmur
né. V posledních pěti desetiletích davy často oslavova
ly jednoho diktátora za druhým jako spasitele. Gamál 
Abdal Násir v Egyptě, Muammar Kaddáfí v Libyi, 
Saddám Husajn v Iráku - všichni tři byli předmětem 
upřímného, masového obdivu. 

Jen málo z arabských autorů, kteří se věnují kultur
ním záležitostem, upozorňuje, jak je arabská společenská 
struktura hluboce autoritářská. Z Egypta pocházející 
Bahgat Korany píše, že "arabský politický diskurs [je] 
plný chvály osvíceného diktátora, hrdinského vůdce, 
výjimečného Za'ima, uctívané hlavy rodiny"? Liba
nonský badatel Halim Barakat tvrdí, že tytéž patriar
chální vztahy a hodnoty, které převažují v arabské rodině, 
lze pozorovat v zaměstnání, ve škole i v náboženství, 
v politických a společenských organizacích. Tam všu
de vládne patriarchální postava otce, který si činí mo
nopol na autoritu, vyžaduje striktní poslušnost a dává 
najevo pramalou toleranci k odlišnému názoru. Projek
ce otcovské podoby do všech postavení souvisejících 
se zodpovědností (jako jsou vládci, vůdcové, učitelé, 
zaměstnavatelé a všeobecně nadřízení) bezpečně ovlá
dá vrchol mocenské pyramidy. Získá-li někdo takové 
postavení, svrhnout ho může pouze ten, kdo je nemé
ně patriarchální. 8 

Prototypy arabského patriarchy můžeme nalézt v ro
mánech egyptského nositele Nobelovy ceny Nadžíba 
Mahfúze. Jeho slavná trilogie Bain Al-Quasrain (Palá
cová chůze), Qasr al-Shawq (Palác touhy) a Sukariyya 
(Cukrová ulice) vypráví o životě egyptského kupce 
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al-Sajída Ahmada al-Jawada. Sil Sajíd (pán a vládce), 
jak mu říká jeho žena, je v domácnosti nezpochybni
telným sultánem. Rodina se ho bojí, stojí v pozoru, 
když sedí a vychutnává večeři, jeho ženy a děti mo
hou začít jíst, teprve až přestane jíst on. Když se jeho 
žena odváží vyjít z domu bez jeho svolení, pošle ji zpět 
k rodičům. Egypťané dnes užívají jména Sil Sajíd, když 
hovoří o dominantním manželovi nebo o národním 
vůdci. 

Varianty Sil Sajída můžeme nalézt u většiny arab
ských vůdců: například u Násira, charismatického, 
avšak diktátorského politika, který v lidech vyvolával 
jak strach, tak oddanost, nebo u jeho nástupce Sadata, 
který nazýval občany "svými dětmi" a zároveň se vy
značoval neobyčejnou krutostí. Sil Sajída nalezneme 
mezi panovníky v oblasti Perského zálivu s jejich pra
videlnými madžlis (jednou za měsíc), během nichž do
stávají občané-prosebníci příležitost přednést šejkovi 
své (pečlivě vybrané) křivdy. Jeden má nemocnou dce
ru, druhý spor o půdu se sousedem. Šejk prvního 
odkáže na ministra zdravotnictví, druhého na ministra 
vnitra. Prosebníci mu políbí ruku a vzývají Alláha, že je 
obdařil tak laskavým vládcem. Ten je pošle domů se 
slovy, že pouze vykonává svou práci. "Chtěl bych vždy 
zůstat blízko svému lidu, protože jen tak mohu vyko
návat jeho přání. Moje madžlis proto bude přístupné 
každému, kdo se ho chce zúčastnit," údajně říkával 
král Abd al-Azíz lbn Saúd, zakladatel Saúdské Arábie. 

Přestože to západním uším může znít divně, ani 
patriarchát, despotismus či romantismus nelze spojo
vat pouze s arabským světem. Ona výše citovaná zdr
cující kritika Arabů z pera britských vojáků se podobá 
navlas tomu, co psali o Číňanech, Japoncích a Indech, 
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tedy o všech "Orientálcích" a "Asiatech". Donedávna 
byla také většina asijských a afrických zemí ovládána 
despoty, z nichž měli občané tamních zemí strach i re
spekt zároveň. Takový byl indonéský Achmed Sukarno, 
Julius Nyerere v Tanzánii, argentinský Juan Domingo 
Perón nebo Josip Broz Tito v Jugoslávii. Nedávné dějiny 
Západu jsou rovněž plné příkladů mocných diktátorů 
a oslavujících davů. Francisco Franco, António Salazar, 
Benito Mussolini a Adolf Hitler byli všichni v jednu 
chvíli obdivováni značným počtem obyvatel svých 
zemí. Bráno z širšího hlediska měl Západ, byť po staletí 
pokrokovější a liberálnější, rovněž po celá tisíciletí pev
nou patriarchální tradici. Ženy byly ještě před několika 
sty lety považovány za majetek mužů. Zatímco však 
Západ postupoval kupředu a některé oblasti světa se 
rovněž modernizovaly, zejména v posledním půlstoletí, 
arabský svět uvízl v primitivním politickém a společen
ském uspořádání. Arabská politika není žádným kul
turním unikátem, prostě se zastavila v čase. 

Kdyby někdo hodnotil arabský svět v polovině 
20. století, kdy právě získal nezávislost na evropských 
koloniálních vládcích, nenapadlo by ho, že bude před
určen, aby se potýkal s takovými problémy. Asijské 
země jako Jižní Korea nebo Malajsie byly tehdy v dale
ko horším stavu, a přece si později si vedly mnohem 
lépe. Jen málokdo by si v roce 1945 troufl předpovědět, 
že to dopadne právě takto. Mnozí pozorovatelé naopak 
tehdy zaznamenali, že si Arabové ve srovnání s jinými 
bývalými koloniemi počínají docela dobře. Bejrút, Da
mašek, Káhira a Bagdád byly kulturnější, komerčně ži
vější a modernější než většina asijských a afrických 
metropolí. Dávalo to smysl. Arabové přece patřili k vel
ké civilizaci s pozoruhodnými dějinami vědy a filozo-
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fie i s vojenskými úspěchy. Vynalezli algebru, zachráni
li spisy Aristotela, když na Západě upadl v zapomenu
tí, a vyhrávali za své vrcholné éry války proti velmo
cím. V dobách, kdy Evropa procházela věkem temna, 
vytvářel islám vytříbené umění a kulturu. 

V polovině 20. století se arabský svět nechal unášet 
vyhlídkami na obnovu své dávné slávy. Přestože se 
arabské země dívaly na Západ s obvyklou postkolo
niální nedůvěrou, ke Spojeným státům naopak v té do
bě vzhlížely s velkými nadějemi. Nejznámější egypt
ský novinář Muhammad Hajkal to kdesi vysvětlil takto: 
"Obraz Spojených států . . .  byl fascinující. Británie 
i Francie byly upadající a nenáviděné říše. Sovětský svaz 
byl 8000 kilometrů daleko a komunistickou ideologii 
muslimské náboženství nenávidělo. Amerika však vy
šla z druhé světové války bohatší, mocnější a přitažli
vější. /J9 Nové arabské elity měly k náboženství moderní, 
sekulárnější vztah. V roce 1956 mohl arabský intelek
tuál Ishák Husajní napsat v článku pro Atlantic Month
ly: "Dnešní islám směřuje k postavení ne nepodobné
mu západnímu oddělení církve a státu. /J Dnes se to 
musí zdát podivné, v té době to však přesně vyjadřova
lo všeobecně panující názor. 

Mezitím se ale něco přihodilo. Pokud chceme poro
zumět současné krizi arabského světa, musíme se snažit 
pochopit tuto sestupnou spirálu. Nejde ani tak o posled
ních čtyři sta let jako o dějiny posledních čtyřiceti let. 

Selhání politiky 

Je dost obtížné, abychom si představili, jaké vzrušení pa
novalo v arabském světě na konci padesátých let 20. sto-
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letí, kdy se v Egyptě ujal moci Násir. Po desetiletí zde 
vládli Arabům koloniální guvernéři a dekadentní krá
lové, teď konečně Arabové dosáhli splnění svých snů 
o nezávislosti. Novým spasitelem měl být Násir, mo
derní muž pro poválečnou dobu. Narodil se za vlády 
Britů v Alexandrii, kosmopolitním městě, které bylo víc 
středomořské než arabské. Léta, v nichž si utvářel roz
hodující názory, strávil v armádě, nejvíce západně ori
entované složce egyptské společnosti. V obleku šitém 
na míru a s módními černými brýlemi vyrazil odvážně 
na světovou scénu. V arabském světě se mu říkalo "egypt
ský lev". 

Násir soudil, že arabská politika musí vycházet z myš
lenky sebeurčení, socialismu a arabské jednoty. Byly to 
moderní, "západní" názory. Podobně jako mnozí jiní 
vůdci třetího světa i Násir byl věrným čtenářem brit
ského týdeníku New Statesman. Jeho "národní charta" 
z roku 1962 působí dojmem, jako by ji sepsali levicoví 
intelektuálové z Paříže či Londýna. Dokonce i jeho nej
větší vášeň, panarabismus (sloučení všech Arabů), byl 
inspirován Evropou. Byla to přece forma evropského 
nacionalismu, podle nějž lidé stejného jazyka tvoří 
jeden národ; na jeho základě byla sjednocena Itálie 
a v roce 1870 i Německo. 

Dokud bohatství nevykrmilo státy Perského zálivu 
do podoby zlatých hus, hrál vůdčí roli na Blízkém vý
chodě právě Egypt. Násirova vize se stala vizí celého 
regionu. Všechny režimy, od baasistů a generálů v Sýrii 
a Iráku po konzervativní monarchie v Perském zálivu, 
používaly stejné pojmy a hrály stejnou písničku. Nebylo 
to jen pouhé napodobování Násira, vždyť celý arabský 
svět zoufale toužil být moderní a modernost viděl v při
jetí západní ideologie, přestože Západu vzdoroval. 
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Arábie byla v tomto ohledu podobná mnohým ne
západním zemím. Civilizace, které zůstaly pozadu, 
Čína, Indie a osmanská říše, sledovaly vzestup Zápa
du a přemýšlely, jak ho dohnat. V průběhu moderních 
dějin se zdálo, že islámské elity jsou k tomu ochotnější 
než většina ostatních. Už po porážce Turků před Vídní 
v roce 1683 si Arabové uvědomili, že se mají od Zápa
du hodně co učit. Když pak v roce 1 798 Napoleon do
byl Egypt, místní obyvatele tato mocná civilizace pří
mo fascinovala. Jak dokládá historik Albert Hourani, 
evropské liberální politické a sociální myšlení na Blíz
kém východě v 18. a 19 .  století jen vzkvétalo. 

Koloniální éra z konce 19.  a počátku 20. století vyvo
lala neoprávněné naděje na britské přátelství. Ani to, 
že tyto naděje zhasly, fascinaci arabských elit Zápa
dem nezměnilo. Budoucí králové a generálové navště
vovali Victoria College v Alexandrii a učili se mluvit 
a chovat jako britští gentlemani. Mnozí z nich odjeli 
studovat do Oxfordu, Cambridge či Sandhurstu; tuto 
tradici stále dodržuje jordánská královská rodina, byť 
dnes dává přednost americkým školám. Po první světo
vé válce liberální myšlenky na otevření politiky a společ
nosti získaly v zemích, jako byl Egypt, Libanon, Irák 
a Sýrie, na váze. Liberální kritici králů a aristokratů však 
byli smeteni spolu se starými režimy. Oblibu si získaly 
modernější, drsnější ideologie militaristického republi
kánství, státního socialismu a arabského nacionalismu. 
Stále však šlo o západní kulturní vliv, vždyť baasisté 
a násirovci nosili obleky a chtěli své země modernizo
vat podle evropských vzorů. 

Nová politika ani politická taktika arabského světa 
bohužel nikam nevedla. Arabské režimy vkládaly veš
kerou svou energii do prosazování špatných myšlenek 
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a ty pak navíc ještě horším způsobem uplatňovaly. 
Socialismus produkoval jen byrokracii a hospodář
skou stagnaci. Ústřední plánování nemohlo nic napra
vit, a tak místo aby se republika vyvíjela k demokracii, 
kostnatěla v diktaturu. Z politiky "nezúčastněnosti" 
třetího světa se stala sovětská propaganda.  Jednotlivé 
země objevovaly své národní zájmy a možnosti, rozpa
dala se i naděje na arabskou jednotu. Mezi státy, vede
nými prozápadně orientovanými panovníky (Perský 
záliv, Jordánsko), a těmi, jimž vládli revoluční generá
lové (Sýrie, Irák), se rozvinula arabská verze "studené 
války". Aby toho nebylo málo, Izrael uštědřil Arabům 
řadu ponižujících porážek na bitevním poli. Bodem 
obratu se stala blesková a ohromující porážka v roce 
1967, která odhalila prázdnotu bombastické rétoriky 
upadající společnosti. Poslední zbytky panarabské myš
lenky zničil Saddám Husajn, když v roce 1990 provedl 
invazi do Kuvajtu. 

Od té doby se situace už pouze zhoršuje. Podívejme 
se na dnešní Egypt; násirovské vize se proměnily v ti
chou noční můru. Vláda funguje efektivně snad jen v je
diném, v potlačování disentu a omezování občanské 
společnosti. Americký arabista libanonského původu 
Fouad Ajami lamentuje nad tím, že v Egyptě, kdysi srd
ci arabského intelektuálního života, dnes vychází jen 
375 původních nových knih ročně, a srovnává to s Izrae
lem, který má desetkrát méně obyvatel než Egypt a pro
dukuje 4000 knih. Ajami cituje komentátora Karima 
Alrawiho, že "požadavek modernizace, který v Egyptě 
převládal od počátku 19. století a hnal zemi dopředu, se 
po střetnutí s Evropou obrátil opačným směrem".lO 

Egyptu se však překvapivě stále ještě daří lépe než 
jeho arabským sousedům. Ze Sýrie se stal jeden z nej-
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krutějších policejních států světa, kde muze reZlm 
obklíčit 30 000 lidí a beztrestně je povraždit, aniž by to 
pro něj mělo jakýkoli důsledek, jako se to stalo ve měs
tě Hamá v roce 1982. (A to v zemi, jejíž hlavní město 
Damašek je nejstarším nepřetržitě obývaným místem 
na světě.) Také Irák se za třicet let proměnil z nejmo
dernějšího arabského státu, kde mohly pracovat ženy 
a kde působili úspěšní umělci a svobodně píšící novi
náři, ve špinavý koncentrák jednoho megalomana. Jako 
jediný z moderních diktátorů použil Saddám Husajn 
biologické zbraně proti vlastním obyvatelům (iráckým 
Kurdům). Libanon se svou rozmanitou, kosmopolitní 
společností a hlavním městem Bejrútem, jemuž se kdy
si říkalo "Paříž východu", se proměnil v temnou pro
past, na jejímž dně dnes spatříme jen válku a teror. 

Všechny tyto země mají jistě autoritářskou minu
lost, avšak během několika posledních desetiletí se 
v nich tradiční diktatura vyzbrojila novými technolo
giemi a metodami, takže výsledkem jsou diktatury 
kontrolující každou sebemenší stránku života společ
nosti. Jak upozornil historik islámu Bernard Lewis, 
současní bezvýznamní diktátoři mají v rukou mno
hem větší moc než bájní vládcové minulosti, jako byl 
v 16. století osmanský sultán Sulejman Veliký nebo cha
lífa Hárún ar-Rašíd z 8. století (který získal nesmrtelnou 
slávu díky pohádkám Tisíce a jedné noci) . Například 
ze šejkanátů Perského zálivu, kdysi ovládaných uvol
něným beduínským způsobem panovníky, jejichž moc 
nad nomádskými poddanými byla omezená, jsou dnes 
bohaté státy, využívající svého bohatství k budování 
policejních sil, armád a zpravodajských služeb, aby moh
ly co nejpevněji ovládnout vlastní obyvatele. Dokonce 
i v těchto bohatých státech lze vycítit frustraci a hněv 
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obyvatel, jimž se dostalo určitého bohatství, ne však 
možnosti svobodně se ozvat - jsou uvězněni ve zlaté 
kleci. Většina Američanů si myslí, že by Arabové měli 
být vděčni Spojeným státům za pomoc ve válce v Per
ském zálivu, protože tím byl zachráněn Kuvajt a Saúd
ská Arábie. Většina Arabů se však domnívá, že Spoje
né státy zachránily kuvajtskou a saúdskou královskou 
rodinu - což je velký rozdíl. 

Zatímco koncem osmdesátých let sledoval celý svět 
rozpad starých režimů od Moskvy přes Prahu a Soul 
až po Johannesburg, Arabové byli stále ještě se svými 
zkorumpovanými diktátory a stárnoucími králi v pas
ti. Režimy, které mohly v šedesátých letech vypadat 
slibně, působí dnes jako unavené kleptokracie, neoblí
bené a zcela nelegitimní. Ač je to vzhledem k celosvě
tovému vývoji téměř nepředstavitelné, prakticky všech
ny arabské státy se vydaly opačným směrem a jsou 
dnes méně svobodné, než byly před čtyřiceti lety. 
Něco takového se dá říci jen o málo místech světa. 

Rozpadlé hospodářství 

Téměř při každém setkání nebo na semináři o teroris
mu, organizovaném po 11 . září 2001 na řadě univerzit 
nejrůznějšími výzkumnými týmy, každý, kdo se chce 
předvést, zasvěceně a patřičným tónem prohlašuje: 
"Musíme bojovat nejen proti terorismu samotnému, 
ale musíme vymýtit také jeho kořeny. " Za touto bana
litou nevyhnutelně následuje návrh nové verze Mar
shallova plánu, která by měla zlikvidovat bídu v muslim
ském světě. Kdo by mohl být proti vymýcení chudoby? 
Problém této diagnózy však spočívá v přehlížení nepo-
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hodlné skutečnosti: síť teroristů al-Káidy totiž netvoří 
ani chudí, ani vykořenění. 

Nejlépe je to vidět na špičce této organizace. Bin Lá
din se narodil v rodině, jejíž majetek přesahuje 5 mi
liard dolarů. Platí to i o mnoha jeho klíčových spolu
pracovnících, jako je například jeho zástupce Zawáhirí, 
původně chirurg z Káhiry, pocházející z nejvyšších vrs
tev egyptské společnosti. Zawáhirího otec byl uznáva
ným profesorem káhirské univerzity, jeho dědeček 
hlavním imámem v starobylém al-Azharu (nejdůleži
tějším centru hlavního islámského proudu v arabském 
světě) a jeho strýc byl prvním generálním tajemníkem 
Arabské ligy. Nebo takový Muhammad Atta, pilot prv
ního z letadel, které zasáhlo Světové obchodní cen
trum. Pocházel z moderní, umírněné egyptské rodiny. 
Jeho otec je právník. Jedna z jeho sester je profesorka, 
druhá lékařka. Sám Atta studoval v Hamburku, po
dobně jako několik dalších teroristů. Dokonce i nováč
ci al-Káidy na nejnižší úrovni jsou vzdělaní muži ze 
středních vrstev. V tomto smyslu se kalifornský mláde
nec John Walker Lindh, který odmítl žít americkým 
způsobem života a přidal se k Tálibánu, od mnoha dal
ších fundamentalistů mnoho neliší. Srovnáme-li jeho 
středoškolské vzdělání s jejich inženýrskými diplomy, 
dalo by se dokonce říci, že byl výrazně nedovzdělaný. 

Líhní teroru je především stát, kam proudil v po
sledních více než třiceti letech největší příliv bohatství. 
Z devatenácti únosců čtyř letadel použitých při úto
cích 1 1 .  září pocházelo patnáct ze Saúdské Arábie, kte
rá je největším světovým vývozcem ropy. Je dost 
nepravděpodobné, že by jejich hněv pramenil z bídy. 
Ani Egypt, další velká zásobovatelská země členů 
al-Káidy, není podle mezinárodních měřítek chudý. 

169 



Průměrný hrubý domácí produkt na obyvatele ve výši 
3690 dolarů ho řadí někam do střední kategorie států 
a během posledního desetiletí dokonce dosahoval sluš
ného pětiprocentního hospodářského růstu. Vezme
me-li v potaz i přírůstek populace - ten je zhruba tří
procentní - není to zcela dostatečné, ale mnohé jiné 
země světa jsou na tom mnohem hůř, a přesto nezplo
dily houf mužů, ochotných nasměrovat letadlo do mra
kodrapu na Manhattanu. Pokud by byla pramenem 
teroru bída, měli by členové skupiny pocházet ze sub
saharské Afriky nebo z jižní Asie, a nikoli z Blízkého 
východu. 

Takový jev se nedá vysvětlit ani nerovností, která 
v zemi panuje. Rozdíly v rozložení příjmů od ideálního 
stavu se standardně poměřují pomocí tzv. Gini indexu. 
Čím nižší je výsledné číslo, tím menší jsou v zemi pří
jmové nerovnosti. V Brazílii dosahuje 60, v Belgii 25 
a v Egyptě 28,9; je tedy menší než téměř ve všech latin
skoamerických zemích i ve většině rozvojového světa. 
Egypt má dokonce vyrovnanější distribuci příjmů než 
Francie, která dosahuje indexu 32,7. Horních 30 % oby
vatel Egypta si rozděluje 64 % procent hrubého domá
cího produktu, ve Francii si horních 30 % obyvatel roz
děluje 65 % procent. Dolních 30 % obyvatel Egypta má 
k dispozici 14 %; ve Francii má stejná spodní vrstva jen 
10  % HDPY Státy Perského zálivu tato data nezveřej
ňují, mají však pravděpodobně index nerovnosti 
vyšší, byť nedosahují stavu Brazílie, Kolumbie nebo 
Nigérie. 

Existuje však jiný, důležitější hospodářský jev, urču
jící míru krize v arabském světě. Problémem je bohat
ství, nikoli bída. V druhé kapitole jsme konstatovali, 
že režimy bohaté na přírodní zdroje se nechtějí rozvíjet 
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ani modernizovat či usilovat o legitimitu. Arabský 
svět je přímo plakátovou ilustrací teorie států fungují
cích jako "rentiérské". Neplatí to pouze pro velké pro
ducenty ropy. Například Egypt je sice malým, avšak 
přesto významným vývozcem ropy a plynu, dále vy
dělává ještě 2 miliardy dolarů ročně na tranzitních po
platcích za lodi proplouvající Suezským průplavem 
a navíc dostává každý rok další 2,2 miliardy dolarů 
pomoci od Spojených států. Do země také putují znač
né peníze od Egypťanů pracujících v zahraničí, hlavně 
v zemích Perského zálivu. Souhrnně řečeno, velkou 
část ekonomiky tvoří nezasloužené příjmy. I mnohem 
svobodnější Jordánsko dostává ročně od Spojených stá
tů pomoc v hodnotě jedné miliardy dolarů. Na pohled 
to není sice příliš velká částka, musíme si však uvědo
mit, že celkový domácí produkt Jordánska je 1 7  miliard 
dolarů. Téměř 6 % z něj tedy činí zahraniční pomoc 
jediné země. 

Snadno získané peníze neprospívají hospodářské 
ani politické modernizaci. Nezasloužený příjem zba
vuje vládu nutnosti vybírat daně od občanů a na oplát
ku jim poskytovat odpovědnou, transparentní vládu, 
která by dokonce hájila jejich zájmyY Dějiny nás učí, 
že vláda, jež musí zdaňovat své občany, je zodpověd
nější a snaží se je zastupovat. Režimy Blízkého výcho
du od svých občanů vyžadují jen málo a na oplátku 
jim také málo poskytují. Dalším nepříznivým důsled
kem příjmů pocházejících z přírodního bohatství je 
často represivní charakter takové vlády, neboť má dost 
peněz na armádu a policii. Saúdská Arábie kupříkladu 
utrácí 13 % svého domácího produktu za armádu a po
dobně i Omán. Kuvajt na ni vynakládá 8 % .  Různé od
hady iráckých nákladů na armádu před válkou v Per-
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ském zálivu se pohybovaly mezi 25 až 40 % HDP. Toto 
neobyčejně vysoké procento bylo vynakládáno na vál
ku s Iránem, ale také na vnitřní zpravodajskou službu . 

. Po léta se ve státech bohatých na ropu tvrdilo, že je
jich nesmírné bohatství umožní modernizaci. Zastánci 
těchto názorů poukazovali na velkou touhu obyvatel 
Saúdské Arábie a Kuvajtu po západním zboží, od 
McDonaldových hamburgerů přes hodinky Rolex až 
k limuzínám Cadillac. Jenže dovážet západní zboží je 
snadné, zatímco dovézt moderní společenský systém, 
svobodný trh, politické strany, odpovědnost vůči ob
čanům a vládu práva je značně obtížné a pro vládnou
cí elity i nebezpečné. Pochybná je modernizace států 
Perského zálivu, jsou-li schopny ze zahraničí dovážet 
nejen zboží, ale i dělníky. Stěží tu najdeme moderní 
prvky domácího původu, a kdyby se ropa zítra vypa
řila, tyto státy by neměly k dispozici jiné bohatství než 
vysoce rozvinuté umění trávit volný čas. 

Strach ze západní kultury 

Někdy před deseti lety jsem při společenském rozho
voru s jedním starším arabským intelektuálem vyjád
řil svůj pocit marnosti nad neschopností vlád na Blíz
kém východě liberalizovat hospodářství a společnost 
tak, jak to dokázala východní Asie. "Podívejte se na 
Singapur, Hongkong a Jižní Koreu," říkal jsem a pou
kazoval na jejich výjimečné hospodářské výsledky. Můj 
posluchač, jemný, okouzlující, sečtělý a západně orien
tovaný novinář, se napřímil a ostře mi odpověděl: "Ano, 
jen se na ně podívejte, jak se opičí po Západu. Jejich 
města jsou levnými kopiemi Houstonu a Dallasu. Když 
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nahradila rybářské vesnice, proč ne. My jsme však dě
dici velké světové civilizace. Nemůže se z nás přece 
stát periferie Západu. "  

Toto vědomí pýchy a pádu je podstatou arabského 
problému. Znemožňuje hospodářský rozvoj a politic
ký pokrok. Amerika považuje modernost za dobro po 
všech stránkách, což v jejím případě často také platí. 
V arabském světě však modernost znamenala jen je
den neúspěch za druhým. Každá cesta, kterou se tento 
svět vydal, ať už socialismus, sekularismus nebo na
cionalismus, se nakonec proměnila v slepou uličku. 
Lidé se často podivují, proč se arabské země nesekulari
zovaly, jako by zapomněli, že většina z nich se o to v prů
běhu minulého století pokoušela. Dnes si však jejich 
občané spojují neúspěch svých vlád právě s neúspě
chem sekularismu a tím i západního modelu. Arabský 
svět je tak dnes zklamán Západem namísto toho, aby 
byl zklamán svými vůdci. 

Nová a urychlená globalizace, která se rozbujela po 
roce 1 990, zasáhla arabský svět zvláštním způsobem. 
Společnost je tu otevřená natolik, že ji modernita může 
rozkládat, ne však otevřená dokořán, aby mohla plout 
na její vlně. Arabové se dívají na televizní show, kon
zumují fast  food, pijí coca-colu, ale s opravdovou libe
ralizací, s rostoucím množstvím příležitostí a s větší 
otevřeností se nesetkávají. Nemají perspektivu eko
nomických možností a dynamiky. Všechno ovládají 
stále stejné zkostnatělé elity. Globalizace je v arabském 
světě pouhou karikaturou, reprezentovanou záplavou 
západních produktů a billboardů. Pro elity v arabských 
zemích to představuje jen příležitost k nákupu. Někte
ří z nich však chápou, že jde o zneklidňující jev, který 
ohrožuje pohodlnou mocenskou základnu. 
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Tahle směs obdivu a pohrdání vůči Západu arabský 
svět naprosto dezorientovalaJMladí muži, často s lep
ším vzděláním, než měli jejich rodiče, opouštějí tradič
ní vesnice, aby si našli práci. Přicházejí do hlučných, 
přelidněných měst, jako je Káhira, Bejrút, Damašek, 
nebo jdou dál za prací do ropných států. (V jedné době 
pracovalo v zemích Perského zálivu téměř 10  % práce
schopných Egypťanů.) Tito mužové narážejí v novém 
prostředí na velké majetkové nerovnosti a dezorientu
jící vlivy současnosti, snad nejvíc je znepokojuje po
hled na nezahalené ženy, které s nimi pracují, jezdí 
autobusem a sedí v kavárnách. Setkávají se tváří v tvář 
s protiklady moderního života. Láká je bohatství no
vého světa a zároveň vyžadují tradice a jistoty toho sta
rého. 

Globalizace navíc zasáhla arabský svět v demogra
ficky velmi nepříznivé chvíli. Arabská společnost se 
musí vyrovnávat s populační explozí, víc než polovině 
obyvatel je méně než pětadvacet let. Plných 75 % oby
vatel Saúdské Arábie je mladších třiceti let. Přebytek 
neklidných mladých mužů je pro každo.u zemi špatnou 
zprávou. Všude na světě mají téměř veškerou krimi
nalitu na svědomí muži ve věku mezi patnácti a pěta
dvaceti lety. Zamkněte všechny ty mladíky, doporučil 
jeden sociolog, a počet všech násilných trestných činů 
se sníží o 95 % .  (Další důvod, proč je přístup mladých 
mužů na učiliště a univerzity pro civilizovanou spo
lečnost tak zásadní výzvou.) Jestliže rostoucí počet 
mladých lidf neprovází alespoň menší hospodářský 
vzestup a politické změny, obvykle to končí výbuchem 
nespokojenosti. V minulosti se takové společnosti stá
valy kořistí revolucionářů. Ve Francii doznívala popu
lační exploze těsně před revolucí, stejně na tom byl 
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Írán před svou revolucí v roce 1979. Dokonce i Spojené 
státy měly údobí, kdy překypovaly mládím. Vyvrcholilo 
v roce 1968, který přinesl největší společenské protesty 
od doby velké hospodářské krize. V případě arabských 
zemí vzal na sebe tento společenský neklid podobu ná
boženské renesance. 

Vzestup náboženství 

Násir byl umírněně zbožný muslim, neměl ovšem 
nejmenší zájem, aby se náboženství pletlo do politiky, 
protože to považoval za krok zpátky. Malé islamistic
ké strany, které ho zprvu podporovaly při jeho vze
stupu k moci, to začaly nepříjemně pociťovat. Nejdů
ležitější z nich bylo Muslimské bratrstvo, které se vůči 
němu už od počátku padesátých let energicky posta-
vilo do opozice. Násir proti němu tvrdě zasáhl, víc 
než tisíc vůdčích činitelů pozavíral a šest z nich v roce 
1954 nechal popravit. Jedním z uvězněných byl Sajjid 
Qutb, křehký člověk dobře vládnoucí perem, který ve 
vězení napsal knihu Ukazatele na cestě, v níž do jisté 
míry zaznamenává počátky moderního politického 
islámu, jemuž se často říká islámský fundamentalis
mus.x 

Qutb ve svém díle obviňuje Násira, že není zbož
ným muslimem a že režim, který zavedl, tudíž není ve 
shodě s islámem, podobně jako téměř žádný z moder-

x Původním fundamentalistou byl Qutbův současruK, pákistánský uče
nec Abú'l-A'lá Mawdúdí. Qutb Mawdúdího obdivoval a překládal 
jeho texty do arabštiny. Dnes ovšem čtou v celém arabském světě 
Qutba. 
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ních arabských režimů. Qutb snil o lepšÍ, ctnostné 
politice založené na přísně islámských principech, což 
je hlavní cíl ortodoxních muslimů zhruba od roku 
1880.13 Čím více nepřístupnými, represivními a faleš
nými se stávaly v desetiletích po Násirovi režimy pa
nující na Blízkém východě, tím víc rostla přitažlivost 
fundamentalismu. Dařilo se mu, protože Muslimské 
bratrstvo a podobné organizace se přinejmenším po
koušely dát lidem pocit smyslu a užitečnosti v mění
cím se světě, tedy to, oč se žádný z vůdců na Blízkém 
východě nesnažil. Ve svém vlivném díle The Arab Pre
dícament (Arabské předurčenO, které nejlépe vysvětlu
je roztříštěnost arabské politické kultury, Fouad Ajami 
vysvětluje: /I Volání fundamentalistů má ohlas, protože 
zve muže k účasti . . .  [na] rozdíl od politické kultury, 
která omezila občany na pouhé diváky, po kterých žádá, 
aby vše ponechali na vládcích. V době panující nejistoty 
a zmatku jim nabízí jistotu tradice. 1/ Fundamentalismus 
poskytuje Arabům, kteří nejsou spokojeni se svou 
životní situací, mocnou vzpruhu k odporu. 

V tomto ohledu měl islám jen málo souperu. Arab
ský svět je politickou pouští bez skutečných politic
kých stran, bez svobodného tisku a poskytuje jen ne
patrně příležitostí pro vyjádření nesouhlasu. Mešita se 
stala jediným místem, kde se probírá politika. Je to 
jediná instituce, která nemůže být v muslimské společ
nosti úředně .zakázána. A tak se politická opozice sou
středila a rozvíjela v mešitách. Jazyk opozice v těchto 
zemích se proměnil v jazyk náboženství. Brzy se uká
zalo, jak výbušná je kombinace politiky a náboženství. 
Víra vycházející z abrahámovské tradice (judaismus, 
křesťanstvÍ i islám) klade důraz na nesporné morální 
pravdy. Politika však uznává kompromis . Výsledkem 

176 



je onen nemilosrdně přísný postoj k politickému živo
tu, v němž " vítěz bere vše". 

Fundamentalistické organizace jsou velmi úspěšné, 
protože více konají než mluví, počínaje Muslimským 
bratrstvem přes Hamás až po Hizballáh. Všechny 
aktivně poskytují sociální služby, lékařskou asistenci, 
poradenství nebo dočasné ubytování. Přesvědčené stou
pence občanské společnosti musí znepokojovat, že 
právě tu tvoří na Blízkém východě antiliberální orga
nizace. Sheri Bermanová, která se zabývala vzestupem 
fašistických stran v Evropě, zaznamenala zajímavou 
analogii: "Často a velice účinně poskytují sociální služ
by fašisté," zdůraznila. 

Když se rozpadá stát a politické strany nejsou schopny zajis
tit legitimitu vlády, její smysl a dokonce ani základní služby, 
tento prázdný prostor často dokážou vyplnit jiné organiza
ce. V islámských zemích bývá takovým zdrojem legitimity, 
který je vždy po ruce, náboženství. Nepřekvapí proto, že se 
tam daří právě náboženským společenstvím. Ačkoli je islám
ský fundamentalismus pro tuto oblast specifický, obecně se 
tento vývoj podobá nástupu nacismu, fašismu a dokonce 
i populismu ve Spojených státech. 

Existuje-li jedna zásadní příčina vzestupu islámské
ho fundamentalismu, pak je to úplné selhání politic
kých institucí v arabském světě. 

Nečekanou vzpruhou fundamentalismu se stal pád 
proamericky orientovaného íránského šáha v roce 1979 
a vláda ajatolláha Rúholláha Chomejního. Íránská revo
luce prokázala, že i mocnému vládci se mohou postavit 
pouhé skupiny uvnitř společnosti. Rovněž odhalila, 
jak mohou v rozvíjející se společnosti zdánlivě nevin
né pokrokové trendy - například vzdělání - nakonec 
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přispět k revolučnímu vření. Do sedmdesátých let 
byla většina muslimů na Blízkém východě nevzděla
ná, žila ve vesnicích a v malých městech. Vyznávali 
vesnický typ islámu, který se přizpůsoboval místním 
kulturám i obyčejným lidským touhám. Tito vesničané 
byli otevření a tolerantní, modlili se často k světcům, 
chodili do svatyní, zpívali náboženské písně a vážili si 
umění - což vše islám fakticky zapovídá. V sedmde
sátých letech se v důsledku urbanizace společnosti 
vesničané začali stěhovat za prací do měst. Jejich nábo
ženská zkušenost přestala vycházet z místních zvyků 
a tradic. Začínali se učit číst a dozvídali se, že nová ge
nerace spisovatelů, kazatelů a učitelů káže nový islám 
- abstraktní víru, nezakořeněnou v dějinné zkušenos
ti, avšak doslovnou a puritánskou - islám vysoké 
církve místo té lidové. 

Ajatolláh Chomejní využil v Íránu účinnou techni
ku - magnetofonové kazety. Ještě v době jeho francouz
ského exilu byla jeho kázání rozšiřována po celé rodné 
zemi a stala se hybnou silou opozice proti represivní
mu režimu. Kazety učily posluchače novému, hněvi
vému, asketickému islámu, nenávisti vůči Západu zto
tožňovanému se zlem a s "velkým Satanem Amerikou". 
S nevěřícími bylo zapotřebí bojovat. Nejen Chomejní 
využíval jazyka islámu jako politického nástroje, ale 
také inteligence zklamaná z urychlené modernizace, 
která jejich zemi uvrhla do zmatku, psala knihy proti 
"pozápadňování", označující moderní Íránce - zpola 
západně, zpola východně orientované - za "vykoře
něné". Módní intelektuálové, často píšící v pohodlí 
Londýna či Paříže, kritizovali americkou sekularizaci 
a orientaci na spotřebu a prosazovali islámskou alter
nativu. Tyto teorie se šířily po celém arabském světě, 
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většinou však nepřitahovaly ty nejchudší; pro ty byl 
magicky přitažlivý Západ, protože znamenal potravi
ny a léky. Zájem o ně naopak projevovaly gramotné 
vrstvy, které přicházely do velkoměst Blízkého výcho
du nebo hledaly vzdělání a práci na Západě. Tito lldé 
byli plni zmatku a hotovi přijmout učení, které je vy
svobodí z nepříjemné dezorientace, a proto se obraceli 
k novému a pravdivému islámu. 

V sunnitském světě byl vzestup islámského funda
mentalismu určován i urychlován silnou egalitářskou 
vírou islámského náboženství. Vždyť právě to k němu 
přitahuje bezmocné snad v celých dějinách. Žádnému 
muslimovi tím není dáno dost autority, aby mohl zpo
chybňovat, kdo je nebo není "správný muslim'�. Ve 
středověku panovala neformální shoda, že o takových 
záležitostech se mohou vyslovovat ulamové, členové 
učenecké a klerikální komunity.14 Takovou autoritu 
dnes mají fundamentalističtí myslitelé jako Abú 'l-A'lá 
Mawdúdí, Qutb a jejich následovníci. Nahlas a bez 
ustání vynášejí soudy o "zlých" a "dobrých" musli
mech. Ve skutečnosti tak exkomunikují všechny, je
jichž pojetí islámu se liší od jejich. Tento proces nahání 
muslimskému světu strach. Politici si už netroufají 
vzepřít se rostoucímu přílivu islamistů. Intelektuální 
a společenské elity, zdiskreditované vlastní servilní 
podporou oficiální vládní linie, mají strach protivit se 
nelítostnému kléru. V důsledku toho umírnění musli
mové dnes jen málokdy kritizují fanatismus funda
mentalistů, natož aby mu odporovali. Někteří nechtějí 
otevřeně mluvit z obav o svou bezpečnost, podobně 
jako umírnění občané Severního Irska. Dokonce i tak 
uctívaný člověk jako Nadžíb Mahfúz byl za své mírně 
kritické komentáře o islamistech v Egyptě napaden 
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a pobodán. Většina raději zbaběle mlčí. Sledoval jsem 
v době svého mládí tuto transformaci v Indii, kde jsem 
vyrůstal. Bohatý, pestrý, otevřený a přívětivý islám mé
ho mládí se pomalu měnil v zarputilou a puritánskou 
víru, na kterou dohlížejí přízemní teokrati a nábožen
ští komisaři. 

Nikde to není tak zjevné jako v umírněných monar
chiích Perského zálivu, zejména pak v Saúdské Arábii. 
Saúdský režim hraje nebezpečnou hru, protože se po
kouší odvést pozornost od vlastních nevyřešených hos
podářských a politických problémů tím, že uvolnil 
pole těm nejextrémnějším duchovním, a doufá přitom, 
že spojením s nimi posílí vlastní legitimitu. Saúdsko
arabský školský systém ovládají náboženští byrokrati 
středověkého způsobu myšlení. Saúdové v průběhu 
posledních tří desetiletí financují po celém světě nábo
ženské školy (madrasy) a střediska wahhábismu (ustr
nulá pouštní varianta islámu, která je vzorem pro většinu 
fundamentalistů) . Za třicet let madrasy financované 
Saúdy vychrlily desetitisíce polovzdělaných a fanatic
kých muslimů, kteří se na moderní a nemuslimský svět 
dívají s velkou podezíravostí. Pro ně je Amerika zlem 
na prvním místě. 

Tento vývozní fundamentalismus nenapadá pouze 
další arabské společnosti, ale také země vně arabského 
světa. Často s sebou nese i zřetelně vymezený arabský 
politický program. Indonéští muslimové, kteří ještě 
před dvaceti lety netušili, kde leží Palestina, jsou dnes 
jejími militantními stoupenci. Arabský vliv přesahuje 
dokonce i do oblasti architektury. Islám vždy ve svých 
stavbách mísil arabské vlivy s místními, hind ustán
skými, jávskými, ruskými. Dnes však islám místní kul
turu, např. v Indonésii nebo Malajsii, ignoruje nebo na 
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ni hledí jako na nedostatečně islámskou (rozumí se 
arabskou) . 

Zvlášť špatné zkušenosti s vývozem fundamentalis
mu má Pákistán. Během své jedenáctileté vlády se 
tamní diktátor generál Muhammad Zijául Hak v osm
desátých letech 20. století rozhodl, že potřebuje spojence, : 
aby potlačil politický disent a opoziční stra�y. Nalezl 
je v místních fundamentalistech a spojil se s nimi. S po
mocí saúdských finančníků a hodnostářů založil po 
celé zemi řadu madras. Afghánská válka přitahovala 
náboženské fanatiky, ochotné bojovat s bezbožným 
komunismem. Tito bojovníci "džihádu" přicházeli pře
devším ze Saúdské Arábie. Bez saúdských financí a mu
žů by Tálibán neexistoval a z Pákistánu by se nestala 
kolébka fundamentalismu, jak je tomu dnes. Hakův 
vstřícný přístup sice vládě přinesl určitou legitimitu, 
společenská tkáň Pákistánu se však rozpadla. Země je 
dnes plná ozbrojených radikálů, kteří nejprve podpo
rovali Tálibán, potom se přidali k bojovníkům v Kaš
míru a nyní se pokoušejí podkopat světský režim ge
nerála Parvíze Mušarafa. Nakazili právní a politický 
systém středověkými myšlenkami o rouhačství, podří
zené roli žen a zlovolnosti moderního bankovnictví. 

Pákistán není sám. Podobný proces probíhá v ze
mích tak rozdílných, jako je Jemen, Indonésie a Filipíny. 
Během osmdesátých a devadesátých let odstartovala 
mezi Íránem a Saúdskou Arábií, dvěma nábožensky 
založenými státy Blízkého východu, soutěž, kdo z nich 
bude považován za větší autoritu islámského světa. 
Výsledkem je, že kdysi malé a extrémní odnože islá
mu, omezené pouze na část Blízkého východu, za
pouštějí kořeny v celém světě - radikální islám se glo
balizuje. 
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Islámská reformace 

Přestože dnešním problémem je arabský svět, a nikoli 
islám, lze hledat řešení také prostřednictvím islámu. 
Mnozí na Západě, dokonce i někteří muslimové, doka
zují, že islámu chybí zřetelné oddělení církve od státu, 
jeho vlastní reformace, která by mu mohla posloužit 
podobně jako kdysi Západu. Vždyť tento významný 
proces vedl v křesťanských zemích k čemusi, co se ob
čas nazývá "odřeknutí se jistot". Houfec kněží od té 
chvíle nemohl vyhlásit, co obyčejní lidé smějí nebo 
nesmějí dělat. Reformace zlomila vaz kněžské autoritě 
i moci, zejména ukončila papežovu jedinečnou nad
vládu nad všemi křesťany. 

V islámu však nikdy neexistovala kněžská hierar
chie, od níž by se masy chtěly osvobodit. Islám nemá 
klérus ani náboženské představené jako katolická cír
kev a některé protestantské sekty. Mešita je v islámu 
prostým místem k modlitbě - není to teologická institu
ce, jakou je církev. Ten, kdo vede společnou modlitbu, je 
v mnohých shromážděních věřících prostě jen ten, kdo 
ji nejlépe zná. Díky absenci ústřední náboženské auto
rity byl v islámských zemích stát vždy přednější než 
církev - v Evropě k tomu došlo v důsledku nábožen
ských válek. Muslimský chalífa' byl prvním a nejpřed
nějším z knížat; nebyl však papežem ani s žádným 
papežem nesoutěžil. Mohl budovat mešity a podporo
vat náboženské učence, avšak sám náboženskou autori
tou nebyL (V jednom z hadíthů, o nichž jsme se již zmí
nili, prohlásil Prorok, že vládce musí konat jediné, a to 

• Chalífa byl původně zástupcem proroka Mohameda; dnes je politickou 
hlavou muslimské obce. CPozn red.)  
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zaručit právo na modlitbu.) Nemá tedy smysl dokazo
vat, že muslimové musejí projít historickým procesem, 
aby vyřešili problém, který nikdy neměli. 

Ve skutečnosti je příčinou nedorozumění právě to, že 
muslimové nikdy neměli svého papeže, proti němuž by 
se mohli bouřit. V islámském světě, v němž světská 
autorita převládala nad autoritou duchovní/ se problém 
oddělení těchto dvou mocí nikdy neprojevil. Znamená 
to také, že vládce i ti, kdo se proti němu stavěli, se snaži
li vírou manipulovat tak, aby to nejlépe sloužilo jejich 
cílům. Každý vládce vždy dokázal najít kněze, který mu 
dodal legitimity, a každý rebel proti němu zase našel 
inspiraci ve slovech jiných kněží. Své kleriky má saúd
ský král stejně jako bin Ládin. 

Toto pravidlo však má jednu výjimku, a tou je Írán. 
Šíitská tradice, která v Íránu převládá, má svůj klér, 
jenž se po Chomejního revoluci velmi rozšířil a vytvo
řil si i propracovaný hierarchický systém s kvazipapež
skou postavou v čele. Bernard Lewis uvažuje o tom, 
jak by právě tato skutečnost mohla vést k íránské 
reformaci: 

Lze pozorovat, že Chomejní v době své vlády prosadil jisté 
"pokřesťanštění" íránských islámských institucí, sebe jako 
neodvolatelného papeže a tomu odpovídající hierarchii arci
biskupů, biskupů a kněží. To všechno je islámské tradici 
naprosto vzdálené a představuje to tudíž "islámskou revolu
ci" ve smyslu naprosto odlišném od obvyklé interpretace 
Chomejního odkazu . . .  Je docela dobře možné, že muslimo
vé, jakmile se nakazili křesťanskou chorobou, budou pro ni 
hledat i křesťanský lék, tedy oddělení církve od státu.15 

x S výjimkou proroka Mohameda, v jehož osobě se spojovala autorita 
světská i duchovní. 
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Íránská teokracie může paradoxně ukázat cestu k dal
ším reformám. Není nepředstavitelné, že země, která 
přivedla Blízký východ k islámskému fundamentalis
mu, by jej z něho mohla také vyvést. Írán se však 
k modernosti může vydat nikoli proto, že by byl, jak 
režim tvrdí, demokracií, neboť demokracie je zde přís
ně omezena. Mulláhové mohou vetovat kandidáty ješ
tě dříve, než se začnou ucházet o nějaký úřad, svobo
da tisku je potlačena, studenti byli umlčeni. Veškerou 
moc drží v ruce církevní hodnostáři a volený prezi
dent, sečtělý filozof a kněz Muhammad Chátamí, pro
náší dobře míněné, avšak neúčinné projevy a prohlá
šenÍ. Samozřejmě že jeho reformní rétorika a podpora 
velké většiny voličů mají svůj význam. Írán se bude 
vyvíjet ve světskou demokracii, jež bude směsí refo
rem a revoluce. Důvody jsou zjevné, režim špatně řídí 
své hospodářství, je politicky represivní a čelí milio
nům mladých lidí, žijících s pocitem odcizení. Íránská 
teokracie je dnes diskreditována, islamisté přišli o své 
trumfy. Všude na Blízkém východě a v severní Africe 
může být teokracie mystickou alternativou v porovná
ní s ubohou realitou, v níž lidé musejí žít. V Íránu ale 
fundamentalismus tou ubohou životní skutečností už 
dávno je. Až příště zaklepe nějaký mulláh na íránské 
dveře, lidé se obrátí zády: "Tohle už tu bylo. " 

Příklad Íránu vedl dokonce k úvahám, zda i v dal
ších zemích Blízkého východu musejí islamisté nejpr
ve přijít k moci, aby byli diskreditováni. Podle těchto 
úvah by museli mulláhové nejprve vyvolat vzpouru, 
která by později přinesla islámskou reformaci, a teprve 
potom skutečnou demokracii . Takové uvažování příliš 
zevšeobecňuje, protože vychází z jedinečné zkušenos
ti šíitského Íránu, a nemůže je proto uplatňovat na celý 
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sunnitský svět. Írán navíc v průběhu posledI1ích pěta
dvaceti let prošel peklem. Kultura, kdysi pulzující 
životem, byla umlčena a hospodářství spolu s životní 
úrovní upadlo. Doporučení, aby i další země nejprve 
padly do propasti, z níž by se nakonec, budou-li mít 
štěstí, mohly vyhrabat, patrně není nejlepším řešením. 

Je však pravda, že kdekoli muslimští fundamenta
listé vstoupili do každodenní politiky - v Bangladéši, 
Pákistánu, Turecku a Íránu - jejich přitažlivost rychle 
pohasla. Většinou mají značně nižší podporu než tra
diční politické strany. Lidé si dobře uvědomují, že uli
ce musí někdo uklízet, vládní výdaje někdo řídit a že je 
zapotřebí myslet i na to, jak funguje školský systém. 
Mulláhové se dokážou modlit, nikoli vládnout. Což
pak je tohle dostatečný důvod, aby stálo za to riskovat, 
že v Egyptě nebo v Saúdské Arábii zavládne režim, 
který způsobí, že tyto země budou na dvacet let jak na 
houpačce? Pokud tyhle vlády uvolní alespoň trochu 
politický prostor a donutí své fundamentalistické ne
přátele zabývat se praktickou politikou, a ne spřádá
ním snů, půvab extremismu rychle zevšednÍ. Nezna
mená to samozřejmě přechod k demokracii přes noc. 
Například Egypt je na výraznou politickou reformu pří
mo zralý. HDP na obyvatele zde činí téměř 4000 dola
rů ročně a už tím patří do transformační zóny. Má 
střední třídu i rozvinutou občanskou společnost. Přes
to však nepovoluje muslimským fundamentalistům 
účastnit se voleb do absolutně bezmocného parlamentu. 
Z války režimu s politickými odpůrci, ať už liberálními 
nebo islámskými, těží jenom extremisté. Těch několik 
málo arabských režimů, které se pokusily o rozdílný 
přístup - třeba Jordánsko nebo Maroko - a vpustily do 
systému některé disidenty, je na tom o mnoho lépe. 
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Když se tyto státy budou více snažit, aby se funda
mentalisté stali součástí systému, připraví je tím 
o možnost vystupovat v roli vzdálených hrdinů a bu
de se na ně hledět jako na lokální politiky. 

Snažím se tu naznačit, že klíčem k řešení není nábo
ženská, nýbrž politická a hospodářská reforma. Klást 
důraz na proměnu islámu je omyl. Cestou ke slučitel
nosti křesťanství s moderností nebylo úsilí přinutit 
církve z ničeho nic přijmout liberální interpretaci teo
logie. Bylo zapotřebí modernizovat společnost tak, aby 
se církve musely přizpůsobit světu kolem sebe. Před
sudky proti modernosti jsou ostatně součástí křesťan
ství stejně jako islámu. Korán také odsuzuje lichvu 
a hazardní hry, nařizuje, co se smí jíst, vyžaduje půst -
podobně, jako to předepisuje bible. Avšak křesťané žijí 
ve společnosti, která se modernizovala politicky, hos
podářsky i společensky, a naučili se s ní vyrovnávat. 
Náboženství je dnes na Západě zdrojem duchovní in
spirace, a ne šablonou ke každodennímu životu. Bible 
stále ještě odsuzuje onanii, lichvu a nošení tkaných 
látek, křesťanské společnosti však už ji nadále v těchto 
záležitostech nepovažují za autoritu. 

Těm, kdo namítají, že islám je něco jiného, mohu 
pouze odpovědět, že dozajista je. Je ale tak odlišný, že 
by se nezměnil, pokud by existoval v moderní, kapita
listické a demokratické společnosti? A opět, pokud se 
přeneseme z říše teorie do skutečnosti, najdeme i dů
kazy. V Turecku, v Bosně, v Malajsii a v menší míře 
i jinde v jižní Asii existují do jisté míry moderní mus
limské komunity. Ještě důležitější je však příklad vel
kých muslimských společenství ve Spojených státech, 
v Kanadě a v Evropě. Tady všude se islám přizpůsobu
je modernímu životu i bez velké reformace. Ve všech 
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těchto zemích většina věřících, i když ne všichni, našla 
způsob, jak si uchovat víru i zbožnost bez 'tmářství 
a zloby. Lekce z nejrůznějších cest k modernosti, které 
jsme probírali v předchozích kapitolách - protestant
ské, katolické, pravoslavné, konfuciánské, jihoameric
ké - zní: pokud uchopíte politiku a hospodářství za 
správný konec, kultura bude následovat. 

Cesta k demokracii 

Úkol reformovat Blízký východ musí z největší části při
padnout lidem, kteří tam žijí. Nikdo nemůže zajistit, aby 
demokracie, liberalismus a sekularismus v nějaké spo
lečnosti zakořenily bez jejího vlastního hledání, usilová
ní a úspěchů. Západní země obecně a Spojené státy 
zvlášť však mohou nesmírně pomoci. Spojené státy jsou 
pro Blízký východ dominantní mocí; všechny tamní 
země považují svoje vztahy s Washingtonem za nejdůle
žitější ze všech. Americká angažovanost je dána ropou, 
strategickými vazbami a mimořádným vztahem USA 
s Izraelem. Washington bude pokračovat v podpoře 
egyptského režimu, dál bude chránit saúdskou monar
chii, vyvolávat jednání mezi Izraelem a Palestinci. Nabí
zí se zásadní otázka, zda by Spojené státy neměly také 
něco žádat na oplátku. Nebudou-li na tyto režimy vyví
jet nátlak, budou muset vědomě usilovat pouze o větší 
stabilitu tohoto regionu. Je to cíl, který stojí za to - je
nomže současná situace na Blízkém východě je vysoce 
nestabilní. Dokonce i pouze ze strategického pohledu je 
v této chvíli důležité v zájmu bezpečnosti Ameriky usi
lovat o to, aby se režimy na Blízkém východě nestávaly 
líhněmi fanatických a teroristických opozičních hnutí. 
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Nejprve si musí Západ uvědomit, že na režimech 
Blízkého východu nelze vyžadovat demokracii - ales
poň dosud ji naštěstí nevyžaduje. Zpočátku vyžaduj
me ústavní liberalismus, což je něco značně odlišného. 
Už tím, že si vyjasníme bezprostřední cíle, učiníme je 
ve skutečnosti dosažitelnějšími. Režimy Blízkého vý
chodu jen přivítají, když zjistí, že je nehodláme nutit, 
aby hned zítra uspořádaly svobodné volby. Méně už je 
potěší, až pochopí, že na ně budeme bez ustání tlačit, 
aby se pustily do řešení celé řady dalších otázek. Saúd
ská monarchie musí přestat s vládní i nevládní podpo
rou extremistického islámu, který je dnes jejím dru
hým největším vývozním artiklem do zbytku světa. 
Pokud se to nějak dotkne zastánců svobody slova, 
nedá se nic dělat. Tamní režim musí zvládnout nábo
ženské vůdce i své školství a donutit je, aby ukončili 
flirtování s fanatismem. V Egyptě musíme po prezi
. dentu Mubarakovi chtít, aby donutil státem vlastněný 
tisk zastavit antiamerický a antisemitský pokřik a za
čal se otevírat i jiným hlasům v zemi. Některé z nich 
budou horší než ty, které slyšíme dnes, ale některé 
budou lepší. Je důležité, aby lidé v těchto zemích zača
li mluvit o tom, co je doopravdy znepokojuje - nejen 
status Jeruzaléma nebo americká politika v Perském 
zálivu, ale také to, jaké režimy jim vládnou a s jakou 
politikou se denně setkávají. 

Izrael poskytl větší části arabského světa záminku 
k výmluvám a všechny režimy toho využívají, aby 
odváděly pozornost od vlastního selhání. I jiné země 
mezi sebou mají, pokud jde o zahraniční politiku, ne
dorozumění - třeba Japonsko a Čína -, ale to ani zda
leka tak neotravuje ovzduší jako to, co dělí Izrael a Ara
by. Obsazení západního břehu Jordánu a pásma Gazy 
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Izraelem se stalo pro arabský svět zásadl).í kauzou. 
I když je tato kauza podněcována cynismem arabských 
vůdců, okupace je skutečností a nelze ji ignorovat. Na 
Blízkém východě dnes existuje nový arabský prostor, 
vytvořený televizí al-Džazíra a internetovými diskus
ními centry. Tématem je vše, co souvisí s neutěšeným 
životním osudem Palestinců. Pokud se s tímto téma
tem nevypořádáme, jeho důležitost bude jen narůstat 
a otravovat americké vztahy s celým muslimským svě
tem a bude mít na svědomí trvalou nejistotu Izraele. 
Spojené státy by měly neústupně trvat na izraelské 
bezpečnosti. Také by měly v nejvyšším vlastním zájmu 
a v zájmu Izraele i Palestinců vyvíjet tlak na sjednání 
dohody, která Izraeli zaručí bezpečnost a Palestincům 
životaschopný stát. Mír mezi Izraelci a Palestinci pro
blém nefunkčnosti Arabů nevyřeší, ale uvolní část ob
rovského napětí mezi arabským světem a Západem. 

Trvalejším řešením je hospodářská a politická refor
ma. Nejdříve musí přijít reformy hospodářské, neboť 
to je základ. I když problémy, jimž Blízký východ musí 
čelit, nejsou ryze ekonomické, jejich řešení může v eko
nomice spočívat. Konstatovali jsme již, že vývoj ke 
kapitalismu je nejjistější cestou k vytvoření sebeome
zujícího se a odpovědného státu a opravdové střední 
třídy. Stejně jako ve Španělsku, Portugalsku, Chile, na 
Tchaj-wanu, v Jižní Koreji a Mexiku může reforma hos
podářství přinést politické výsledky i na Blízkém vý
chodě. Hospodářská reforma znamená počátek vlády 
zákona (kapitalismus potřebuje smluvní vztahy), ote
vírání se světu, přístup k informacím a možná, což je 
nejdůležitější, rozvoj třídy podnikatelů a obchodníků. 
Když hovoříte s arabskými podnikateli, všichni chtějí 
změnu starého systému. Sázejí na otevřenost, na pra-
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vidla, na stabilitu. Chtějí, aby se jejich společnosti mo
dernizovaly, vyvíjely, a ne aby zůstaly v pasti frakcio
nářství a válek. Místo romantiky ideologie je zajímá 
realismus hmotného pokroku. Na Blízkém východě je 
dnes ph1iš mnoho lidí pohlceno politickými sny a až 
příliš málo z nich se zajímá o praktické plány. Z toho 
důvodu lze i tady použít parafrázi výroku Winstona 
Churchilla o Balkánu: je to region, který produkuje víc 
dějin, než jich dokáže strávit. 

Na Blízkém východě existuje vysoce vlivná třída pod
nikatelů, která však za své postavení vděčí nalezištím 
ropy a vztahům s vládnoucími rody. x Její bohatství je 
feudální, ne kapitalistické, a stejně tak feudální zůstává 
i její politický vliv. Tou nejdůležitější silou, která může 
Blízký východ změnit, a pokud se zrodí, táhnout vzhů
ru i všechny ostatní, je skutečná podnikatelská třída. 
Hraje-li kultura roli, pak právě tady. Součástí arabské 
kultury jsou po tisíciletí trhovci, obchodníci a podni
kavci. Možná nejstarší institucí Blízkého východu je 
bazar. Islám je po celé své dějiny k obchodu vstřícný -
i sám Mohamed byl obchodru'k. Obyvatelé Blízkého 
východu budou muset svést bitvu o reformu, a právě 
proto je zapotřebí, aby uvnitř tamních společností exi
stovaly skupiny, které z hospodářských politických 
reforem budou těžit, a budou je proto i prosazovat. 

Není to tak fantastická myšlenka, jak by se mohlo 
zdát. Na nejrůznějších místech Blízkého východu už 
lze pozorovat skutečný kvas ekonomícké aktivity. 
Jordánsko vstoupilo do Světové obchodní organizace, 
podepsalo dohodu o volném obchodu se Spojenými 

x Jisté výjimky z tohoto pravidla existují v některých státech Perského 
zálivu, jako je Dubaj, Bahrajn a dokonce i Saúdská Arábie. 

190 



státy, privatizovalo klíčová odvětví a dokonce po
vzbuzuje přeshraniční obchodní podniky s Izraelem. 
Také Saúdská Arábie se uchází o členství. Na cestě 
k reformám udělal jisté kroky i Egypt. Bahrajn a Spoje
né arabské emiráty patří mezi země bohaté na ropu, 
které se snaží zbavit závislosti na jejím exportu. Dubaj, 
který je součástí Spojených arabských emirátů, už dnes 
dosáhl toho, že příjmy z ropy tvoří jen 8 % jeho hru
bého domácího produktu, a veřejně dává najevo svůj 
úmysl stát se obchodním a bankovním centrem - "Sin
gapurem Blízkého východu". (Udělal by dobře, kdyby 
napodobil singapurskou toleranci vůči etnickým a ná
boženským menšinám.) Dokonce i Saúdská Arábie si 
uvědomuje, že její na ropě založené hospodářství je 
schopno poskytnout jen jednu pracovní příležitost pro 
tři mladé muže hledající práci. Alžírský prezident 
Abdal'azíz Buteflika zoufale shání zahraniční investi
ce, aby dal do pořádku vydrancované hospodářství. 

Kdybychom měli zvolit jedno místo, kde lze vyvíjet 
největší nátlak na reformy, pak je to Egypt. Přestože 
Jordánsko má pokrokovějšího vládce a Saúdská Ará
bie je vzhledem k ropě důležitější, Egypt je intelektuál
ní duší arabského světa. Pokud se bude hospodářsky 
i politicky rozvíjet, ukáže mnohem průkazněji než ja
kékoli eseje nebo projevy, že islám je slučitelný s mo
derností a že Arabové mohou prosperovat i v dnešním 
světě. Hospodářský úspěch Japonska byl pro východ
ní Asii mocným příkladem, ke kterému všichni ostatní 
vzhlíželi a snažili se jej napodobit. Blízký východ 
potřebuje přesně takový domácí úspěšný příběh. 

Existuje ještě jeden možný kandidát pro tuto roli, 
a to Irák. Než se stal děsivým hřištěm Saddámovy me
galomanie, byl jednou z nejrozvinutějších, nejvzděla-
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nějších a nejvíce sekularizovaných zemí v celé oblasti. 
Má nejen ropu, ale i vodu, což je ještě podstatnější. V Irá
ku vznikla jedna z nejstarších civilizací říčních údolí. 
V jeho hlavním městě Bagdádu se nacházel jeden z di
vů starověku, visuté zahrady královny Semiramis, a měs
to samo neztratilo po celá tisíciletí svou důležitost. V pa
desátých letech byl Irák zemí s vyspělou občanskou 
společností, s inženýry, lékaři, architekty, a řada z nich 
byly ženy. Kdyby se Spojeným státům podařilo zbavit 
se Saddáma* a - což je mnohem důležitější - zavázat se 
k serióznímu, dlouhodobému projektu budování stá
tu, mohl by se Irák stát první arabskou zemí, která by 
dokázala spojit hospodářskou dynamiku, nábožen
skou toleranci, liberální politiku a moderní pohled na 
svět. Úspěch je nakažlivý. 

Bývalý předseda Sněmovny reprezentantů a vyni
kající politik Thomas P. " Tip " O'Neill jednou řekl, že 
veškerá politika je lokální. S politikou postavenou na 
nenávisti je tomu stejně. Frustrace obyčejného Araba 
nemají nic společného se střetem civilizací - ani s ros
toucím počtem McDonaldů, ani s imperiální zahranič
ní politikou Spojených států. Způsobuje ji život 
v mizerných a represivních režimech, v nichž on sám 
nemá žádné politické slovo. A viní Ameriku z toho, že 
takové režimy podporuje. 

Všichni, kdo se domnívají, že tento problém se týká 
výhradně arabského světa nebo Arabů a že nebude 
nikdy jiný, by si měli vybavit dobu před pětadvaceti 
lety, kdy se nejdivočejší protiamerické protesty ode
hrávaly v zemích, jako je Chile, Mexiko a Jižní Korea . 

• V mezidobí, které uplynulo mezi americkým a českým vydáním knihy, 
se už stalo. (Pozn. překl.) 
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Důvody byly tytéž: lidé neměli rádi režimy, }<teré jim 
vládly, a považovali Spojené státy za jejich patrony. 
Potom se ale diktatury liberalizovaly, životy lidí se 
zlepšovaly, rozběhly se hospodářské reformy a po nich 
se začala otevírat i politika. Výsledek: protiamerické 
pocity se ztlumily na úroveň běžných protestů proti 
amerikanizaci tamní kultury. Pokud se v budoucnu 
stanou pouliční demonstrace proti McDonaldům jedi
ným typem antiamerikanismu, jehož se musíme obá
vat, bude to znamenat, že Blízký východ dosáhl sku
tečného pokroku. 

Majestátní mechanismus 

Šířit demokracň není lehké. To však neznamená, že by 
Západ a zejména Spojené státy měly přestat pomáhat 
demokratickým�silám. Neznamená to ani slepé přijímá
ní autoritářských režimů jako té nejméně špatné vari
anty. Naznačuje to však určitou náročnost problému. 
Spěch, s nímž jsme tyto země během posledních deseti
letí hnali k volbám, byl v mnoha případech kontrapro
duktivní. V zemích, jako je Bosna, která šla k volebním 
urnám necelý rok po daytonských mírových dohodách, 
volby pouze povzbudily neklidné etnické síly, které ztě
žují budování skutečné liberální demokracie. U moci 
zůstali etnicky orientovaní zastánci tvrdé ruky, obsadili 
svými lidmi soudy a policii. Starý systém si udržel pozi
ce a skutečná změna byla odložena o celé roky, možná 
o desetiletí. Ukázalo se, že věnovat delší údobí budová
ní státního systému, jako tomu bylo ve Východním 
Timoru nebo v Afghánistánu, je užitečnější. Obecně řeče
no, celostátním volbám by mělo předcházet asi pětileté 
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období transfonnace, politických reforem a rozvoje ne
závislých instituci. Rozhodujíci roli to hraje v zemi, jako 
je Irák, který je z hlediska regionálního, etnického nebo 
náboženského výrazně rozdělený. Tam je třeba se posta
rat, aby volby proběhly až tehdy, když začnou fungovat 
občanské instituce, soudy, politické strany a hospodář
ství. Jako v jiných případech, podstatné je načasování. 

Vnutit nějaké zemi volby je snadné, posunout spo
lečnost k ústavnímu liberalismu je obtížnější. Proces 
skutečné liberalizace a demokratizace, v němž jsou 
volby jen jedním z kroků, je postupný a dlouhodobý. 
Vlády i nevládní organizace si to uvědomují a stále víc 
podporují celou řadu opatření posilujícich v rozvojo
vých zemích ústavní liberalismus. Americká Národní 
nadace pro demokracii (National Endowment for 
Democracy) prosazuje svobodný trh, nezávislé odbo
rové hnutí a politické strany. Americká agentura pro 
mezinárodní rozvoj (D. S. Agency for International 
Development) financuje nezávislé soudnictví. Trum
fem, který rozhodne, jsou však nakonec volby. Když 
v zemi proběhnou volby, Wa�hington i celý svět bu
dou vládě, jež z nich vzejde, tolerovat mnohem víc, jako 
tomu bylo s Borisem Jelcinem v Rusku, Askarem Aka
jevem v Kyrgyzstánu nebo Carlosem Menemem 
v Argentině. Ve věku obrazů a symbolů je snadné 
zachytit volby na film. Avšak jak televizí přenášet vlá
du zákona? I po volbách přece běží život dál, což se 
týká zejména těch, kdo v oněch zemích žijí. 

Naopak to, že se svobodné a regulérní volby ne
uskuteční, nelze pokládat za definici tyranie, ale jen za 
jednu z vad. Svobodné volby jsou pro každý režim 
velmi podstatným prvkem, avšak ne jediným. Ještě 
důležitější je posuzovat jednotlivé vlády podle toho, 
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jak dodržují ústavní liberalismus. Smyslem hospodář
ských, občanských a náboženských svobod je umožnit 
všem lidem dosáhnout důstojnosti a autonomie. Po
kud nějaká vláda s nedostatečně rozvinutou demokra
cií tyto svobody pozvolna rozšiřuje, neměla by být 
označována za diktaturu. Země jako Singapur, Malaj
sie, Jordánsko a Maroko, bez ohledu na omezené poli
tické svobody, poskytují svým občanům lepší prostře
dí pro život, větší svobodu a víc spokojenosti než 
diktatury v Iráku a Libyi nebo neliberální demokracie 
ve Venezuele, v Rusku nebo Ghaně. Tlak globálního 
kapitalismu může posouvat proces liberalizace vpřed, 
jako je tomu dnes v Číně. Trh a morálka dokážou spo
lupracovat. 

Hospodářsky nejobtížnějším úkolem však je refor
movat rentiérské státy. Ukazuje se, že je téměř nemož
né odstavit je od snadného přísunu financí. V roce 2002 
začala Světová banka experimentovat s potenciálně 
novátorským modelem ve středoafrické republice Čad. 
Čad má bohatá ložiska ropy, ale zahraniční společnos
ti tu byly - pokud šlo o významné investice do těžby 
a transportu suroviny - vzhledem k tradici politické 
nestability opatrné. Světová banka souhlasila, že se 
projektu zúčastní, požehná mu a půjčí vládě peníze, 
aby ve spolupráci s nadnárodním konsorciem vede
ným společností ExxonMobil začala ropu těžit. Stano
vila však zároveň i určité podmínky. Parlament Čadu 
musel schválit zákon zaručující, že 80 %příjmů z ropy 
půjde na zdravotnictví, školství a infrastrukturu ven
kova, 5 % dostanou lidé žijící v okolí ropných polí a 10 % 
bude svěřeno do správy třetí strany pro budoucí gene
race. Vládě tedy zbývá 5 %, které může utratit podle 
svých přání. V zájmu fungování systému nejen v teo-
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rii, ale i v praxi požadovala banka, aby příjmy z ropy 
byly ukládány na zahraniční účet, který bude spravo
vat nezávislá dozorčí rada (tvořená některými přední
mi občany Ča�u). Na posouzení toho, zda model fun
guje, je ještě příliš brzy, avšak pokud tomu tak bude, 
lze jej možná zopakovat i jinde. Může posloužit jako 
názorný příklad dokonce i v těch zemích, které nepo
třebují pomoc Světové banky. Čadský model nabízí 
metodu, díky níž i příjmy pocházející z přírodních 
zdrojů mohou být pro dané země víc požehnáním než 
prokletím, jak je tomu dnes. 

A konečně musíme znovu oživit ústavnost. Jedním 
z důsledků přílišného důrazu, kladeného na čistou 
demokracii, je to, že tvorbě nápaditých ústav pro země 
v transformaci je věnováno jen malé úsilí. Konstitucio
nalismus, jak jej chápali jeho největší zastánci v 18.  sto
letí jako Montesquieu a Madison, je komplikovaný 
systém brzd a pojistek navržený tak, aby předcházel 
soustřeďování moci a zneužívání úřadu. Nejde jen o jed
noduchý soupis seznamu práv, ale o celou konstrukci 
systému, díky němuž vláda tato práva nemůže poru
šovat. Systém musí zahrnovat a určitými pravomocemi 
vybavovat řadu nejrůznějších skupin, protože, jak 
vysvětluje Madison, "proti každému usilování o dosa
žení cíle musí působit protichůdné usilování". 

Ústavy vznikaly i proto, aby krotily vášně veřejnos
ti a vytvářely podmínky pro nejen demokratický, ale 
také uvážlivý způsob vládnutí. Příkladem takové ne
obyčejně propracované a poněkud nedemokratické 
struktury je ústava Jižní Afriky. Zajišťuje podíl na moci 
menšinám, a to jak těm, jež mají regionální základnu, 
jako jsou Zuluové, tak těm, které jsou rozptýleny, jako 
jsou běloši. Díky tomu rostou šance země na zvyšová-
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ní úspěchu demokracie, nehledě na její chudobu a tíži
vé společenské katastrofy. 

Na nejrůznější nevolená uskupení, nepřímé volby, 
spolkové dohody a soustavy brzd a pojistek, jež jsou 
charakteristické pro řadu formálních i neformálních 
evropských ústav, se dnes bohužel hledí s podezřením. 
Podle nádherně zkonstruované ústavy meziválečného 
Německa, která však přesto nedokázala odvrátit nástup 
nacismu, by se tomu dalo říkat výmarský syndrom: li
dé ústavy považují za slohová cvičení, jež nemohou 
nic moc dokázat (jako kdyby nějaký jiný politický sys
tém v Německu dokázal snadno překonat důsledky 
vojenské porážky, sociální revoluce, velké hospodářské 
krize a hyperinflace) . Postupy omezující přímou de
mokracii jsou považovány za neautentické, za nasazo
vání náhubku občanům. Po celém světě dnes vidíme 
pouze variace na jediné téma, prosazování majoritních 
systémů. Problém těchto systémů II vítěz bere vše" ovšem 
spočívá v tom, že v demokratizujících se zemích ve 
skutečnosti vítěz skutečně bere všechno. 

Samozřejmě že kultury se od sebe odlišují a rozdíl
né společnosti budou vyžadovat rozdílné způsoby vlá
dy. Musíme umět obhájit, že není možné požadovat 
všeobecné přijetí jednoho jediného modelu vlády a že 
je nutné si spíše uvědomit rozmanitost vlastní koncep
ce liberální demokracie, která klade důraz na obě slo
va ve svém názvu. Opravdová demokracie je křehký 
systém, v němž se vyvažují nejen tyto dvě, ale i další 
síly, jež Tocqueville nazývá "přechodovými uskupení
mi", tak, aby v celkovém součtu vznikl majestátní me
chanismus. Abychom mohli tento systém pochopit, 
musíme si stanovit intelektuální úkol znovu oživit 
ústavní liberální tradici, která je ústředním tématem 
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západní zkušenosti a rozvíjí dobré způsoby vlády všu
de na světě. 

Znovuoživení by bylo neúplné, kdybychom se ve 
svém uvažování omezili jen na dění ve vzdálených 
zemích, které jsou chudé, v nesnázích a zcela odlišné 
od prosperujícího a demokratického Západu. Demo
kracie je dílo, na němž se stále pracuje, ve světě i u nás 
doma. Napětí mezi demokracií a liberalismem v minu
losti jen kvetlo i na Západě. Existuje tu i nadále a do
konce narůstá, i když v jiné podobě. Platí to zejména 
v jedné zemi: ve Spojených státech amerických. 
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KAPITOLA 5 

PŘÍLIŠ MNOHO DOBRÉHO 

Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíš, ale dalo by se 
předpokládat, že s pěti biliony dolarů lze už něco pod
niknout. Za poslední čtvrtstoletí přidaly Spojené státy 
právě takovou sumu ke svému skutečnému hrubému 
domácímu produktu} a přece nás každý další prů
zkum a psychologická šetření ujišťují, že Američané 
nejsou o nic šťastnější, než byli před čtvrtstoletím. Ze
mě je přitom nejen bohatší, ale téměř po všech strán
kách v lepším stavu. Většina Američanů si jen stěží 
pamatuje, jak tristně jejich vlast na počátku sedm
desátých let 20. století působila. Ubitá ponížením ve 
Vietnamu bojovala se stagflací, ropnou krizí, rasovými 
nepokoji a rostoucí zločinností. Avšak během dalších 
dvou desetiletí americké· hospodářství téměř nepřetr
žitě a výrazně rostlo/ příjem na obyvatele se zvedl 
0 50 %, zločinnost klesala, vztahy mezi rasami se zlep
šovaly, města začala opět vzkvétat a všechny položky 

x Samozřejmě že během té doby také docházelo k recesím a obchodním 
bankrotům, přesto však se na osmdesátá a devadesátá léta 20. století 
bude vzpomínat jako na dlouhé údobí mírové expanze. Dokonce 
i střední hodnota příjmů, která v sedmdesátých a osmdesátých letech 
stagnovala, po roce 1990 rostla ve všech příjmových skupinách, tedy od 
velice bohatých Američanů až po ty nejchudší. 
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takzvaného indexu bídy padaly dolů. Z hlediska me
zinárodních vztahů byla změna ještě dramatičtější. Na 
počátku devadesátých let skončila studená válka vítěz
stvím Západu, komunismus byl zničen, socialismus 
zdiskreditován a Amerika se začala tyčit nad ostatním 
světem politicky, hospodářsky i vojensky. Dalo by se 
předpokládat, že takový úspěch každého jen potěší. 

Američané sami to ale tak vůbec nevidí. Nehledě na 
pokrok na všech frontách, domnívají se, že se s jejich 
zemí a zejména s jejich politickým systémem děje něco 
zásadně špatného. Jednoduše řečeno, většina Ameri
čanů ztratila víru ve vlastní demokracii. Když začnete 
hledat, co se za americkým neklidem skrývá, zjistíte, 
že potíže americké demokracie jsou podobné těm, ji
miž procházejí i jiné země po celém světě. kmeriku tvr
dě zasáhla vlna demokratizace, možná nelítostněji než 
jakoukoli jinou západní zemi. Amerika byla založena 
jako republika, která věří ve vyvažování vůle většiny 
a práv menšiny - nebo obecněji svobody a demokracie. 
Stále víc je však ochotna přijímat prostoduchý popu
lismus, pro který jsou klíčovými měřítky legitimity po
pularita a otevřenost. Tato ideologie vyžaduje destrukci 
starých instituCÍ, podkopání tradiční autority a triumf 
organizovaných zájmových skupin, to vše ve jménu 
"lidu". Výsledkem je hluboká nevyváženost americké
ho systému, který přináší více demokracie, ale méně 
svobody. 

Cizinec by mohl usoudit, že je poněkud zvláštní 
nechat si vyprávět, kterak nejmocnější demokracie 
světa prochází krizí vlastní víry, ale opravdu tomu tak 
je. Pokud vám to připadá poněkud přitažené za vlasy, 
podívejte se na nejjednodušší a nepřesvědčivější statis
tická data o poklesu důvěry vůči dění v hlavním měs-
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tě, jež je v Americe symbolem politického systému. 
Počátkem šedesátých let minulého století velká větši
na Američanů, téměř 70 % z nich, souhlasila s tvrze
ním: "Můžeme věřit vládě ve Washingtonu, že většinou 
rozhoduje správně."  Po třiceti letech stálého poklesu 
se dnes toto číslo blíží 30 % .  Po 1 1 .  září 2001 důvěra 
dotazovaných ve Washington vzrostla: průzkum Gal
lupova institutu z října 2001 zjistil, že Washingtonu dů
věřuje stále nebo většinou 60 % lidí, avšak v červnu 2002 
se toto procento znovu vrátilo k úrovni před ll . zářím. 
I přes obnovený pocit naléhavosti, který vyvolala vál
ka proti terorismu, jsou jen malé vyhlídky, že se "sta
tistika důvěry" navrátí k hodnotám ze čtyřicátých, pa
desátých a šedesátých let. Není to jediná statistika. 
Odpovědi na tvrzení, že "představitelé veřejných úřa
dů nedbají na to, co si lidé jako já myslí" sledují od 
roku 1960 naprosto stejnou vzestupnou křivku. "Index 
odcizení" v Harrisově průzkumu stoupl z průměru 34 % 
v roce 1960 na 63 % v devadesátých letech. A tak dál. 
Stejným směrem se pohybují všechna hodnocení dů
věry veřejnosti. 2 

Počet těch, kdo chodí volit (v prezidentských vol
bách), klesl od roku 1960 téměř o 20 % .  Mezi bělochy je 
pokles ještě dramatičtější. Množství Afroameričanů, 
kteří volí, od roku 1960, kdy se přestal uplatňovat ne
psaný "zákon Jima Crowa", nedovolující volit černo
chům z Jihu, naopak vzrostlo. K poklesu volební účas
ti došlo přesto, že během posledních dvou desetiletí 
jsme byli svědky značného úsilí přivést lidi k volbám 
pomocí zákonů zjednodušujících volební registraci.3 
Jsou lidé, kteří soudí, že nižší volební účast je znám
kou spokojenosti, postoje dan 't warry, be happy. Mohlo 
by to naznačovat, že v minulosti, například v pade-
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sátých letech, kdy volební účast bývala vyšší, měli lidé 
revoluční náladu, což ovšem není pravda. V každém 
případě - ať už je kvalita volebního systému jakákoli -
stojí tak vážný pokles za průzkum. 

Volební účast totiž není jen univerzálním projevem 
občanství ve svobodné společnosti. Je také projevem, 
který od občana vyžaduje ze všech nejméně úsilí. Jedi
né, co se po vás chce, je objevit se jednou za pár let 
u voleb. Jiné občanské povinnosti, které vyžadují větší 
nasazení, například členství v politické straně nebo ve 
školní radě, upadají ještě víc. Politolog Robert Putnam 
za pomoci výmluvného souboru dat prokázal, že 
angažovanost ve veřejných a občanských záležitostech 
od poloviny šedesátých let minulého století obecně 
poklesla o 40 %.4 

Rozčarování z politického systému je zřejmé ze způ
sobu, jímž Američané volí, z jejich odpovědí ve výzku
mech veřejného mínění, z dopisů do novin a z televiz
ních debat a konečně i z toho, jak se vyjadřují. Vezměme 
jen názvy některých důležitějších prací o americké 
politice z bouřlivých devadesátých let: Proč Američané 
nenávidí politiku; Shrbeni směřujme ke Gomoře; Arogantní 
metropole; Zrada demokracie; Demokracie před soudem; 
Vyděšený běh; Špinavá politika; Demoskleróza . Takových 
knih existují tucty, a pokud jde o stav americké demo
kracie, jsou všechny stejně ponuré. Bývalý prezident 
Harvardovy univerzity Derek Bok pojmenoval svou 
nejnovější souhrnnou studii americké demokracie The 
Trouble with Government (Potíže s vládou) . Vlna nové
ho vlastenectví po 11 . září 2001 byla oslavou vlasti, 
jejích ideálů, jejího lidu, sotva však oslavou politiky 
nebo politického systému. Mnohé z těch děl se zmo
hou jen na jedno. Rozvíjejí novodobou, leč dobře zave-

202 



denou tradici útočení na vládnoucí třídu. Záhada se 
ještě víc prohloubí, když si uvědomíme, že postoj ve
řejnosti k vládě se posouval od kladného k zápornému 
po tři desetiletí neobyčejného hospodářského růstu 
a společenské stability. Je pak obtížné nedojít k závěru, 
že je cosi shnilého v americké demokracii. 

Pro tento stav existují velice rozdílná vysvětlení. 
Někteří lidé poukazují na Vietnam a Watergate, jiní na 
nekonečnou chuť vlády utrácet a další zase na upadají
cí kvalitu samotných politiků. Důkladná studie odbor
níků ze Školy veřejné správy J. F. Kennedyho (Kennedy 
School of Government) Harvardovy univerzity došla 
k závěru, že na vině není žádný z obvyklých podezře
lých, přinejmenším nenese vinu úplně.5 Vietnam i Wa
tergate zcela jistě vrhají na vládu stín, postoj veřejnos
ti se ale začal měnit dávno předtím, než se vietnamská 
válka stala tak palčivým problémem, a pokračoval 
i dlouho poté, kdy jak válka, tak Watergate dávno vy
bledly v paměti národa. K podobným, byť menším pro
padům důvěry veřejnosti docházelo ve většině zemí 
průmyslového světa, takže příčina tohoto jevu je jen 
s malou pravděpodobností ryze americká (jako je Wa
tergate) . A pokud jde o narůstání vládních institucí -
jejich množství i počet jejich zaměstnanců ve Washing
tonu během šedesátých a sedmdesátých let se sice dost 
zvyšoval, průměrné procento výdajů federální vlády 
na tento účel však po celé poslední čtvrtstoletí zůstá
valo zhruba stejné. Nejvíc rostly výdaje vlády na soci
ální zabezpečení a bezplatné zdravotnictví, které se 
těší široké podpoře. 

Začněme připomenutím, že pro léta druhé světové 
války i údobí, jež po ní následovalo, bylo charakteris
tické neobyčejné vlastenectví, vzájemná spolupráce 
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a občanský duch. Popularita veškerých s tím spoje
ných institucí - rodiny, církví, dokonce i spolků - kte
rá se v padesátých letech vznášela v majestátních výši
nách, dnes poklesla . Tento trend je součástí rozsáhlého 
společenského pohybu směrem od stabilního, kolek
tivního řádu poválečné éry k uspěchané, soutěživé 
a individualistické společnosti, jež nedůvěřuje hierar
chii a stabilitě. Ani ll . září i přes nefalšovanou obrodu 
vlastenectví směr tohoto dlouhodobého posunu pod
statně nezmění. 

Přesvědčení veřejnosti, že od oněch časů blaženosti 
poklesla i kvalita politického vedení, neustále sílí. Je
den osmdesátiletý ba9-atel mi to vysvětlil zcela zřetel
ně: "Když jsem jako mladík vzhlížel k Washingtonu, 
viděl jsem tam historické postavy - Roosevelta, Mar
shalla, Eisenhowera, MacArthura, Trumana, Acheso
na. Dnes tam najdu Richarda Gephardta, Dennise 
Hasterta a George W. Bushe. " (Obědvali jsme v jídelně 
jednoho významného klubu v New Yorku, obložené 
leštěným dřevem, tedy v ideálním prostředí pro atmo
sféru nostalgického ohlédnutí.) Jenže časům jeho mládí, 
třicátým a čtyřicátým letům 20. století, přece domino
vala velká hospodářská krize a druhá světová válka. 
Těžké časy produkují velké vůdce. Dokonce dokážou 
dostat to nejlepší i z většiny z nás. Vždyť l l . září změ
nilo George W. Bushe i většinu společnosti . Tolik osla
vovaná "největší generace" Američanů dospívala 
v době, která od nich vyžadovala vytrvalou službu 
a obětavost. Současná válka proti terorismu přináší 
ozvěnu onoho volání po obětavosti, ale od většiny 
Američanů nevyžaduje, pokud jde o vlastní službu, 
nic, alespoň zatím ne. Ti, kteří to dokázat museli - sta
rosta Rudolph Giuliani, policisté a hasiči v New Yor-
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ku, vojáci oddílů Rangers v Afghánistánu, však jedna
li jako hrdinové. 

Historicky vzato je to hloupá představa, že by dneš
ní politici byli horší. Někteří lidé usychají smutkem po 
starých zlatých časech, kdy byl prezidentem Ruther
ford B. Hayes nebo Millard FiUmore. Po větší část dějin 
ale byli američtí politici normální soutěživí tvoro.vé, 
kteří se snažili přežít a úspěšně působit v rámci systé
mu. Když byl Derek Bok ještě prezidentem Harvardu, 
zeptal se dlouholetého předsedy Sněmovny reprezen
tantů Thomase P. O'Neilla, jestli si myslí, že se kvalita 
lidí zvolených do Kongresu za posledních třicet let změ
nila k lepšímu či k horšímu. "Tip" se na okamžik zamys
lel a pak řekl: "Kvalita je o hodně lepší, značně lepší. Ale 
výsledky jsou bezpečně horší."  V průběhu svého donki
chotského prezidentského tažení popsal výstřední mi
liardář Ross Perot zkušenosti z jednání s Washingtonem 
podobně: "Dobří lidé, ale špatný systém." 

Co je tedy příčinou úpadku systému? Dost nám mů
že napovědět načas ování posunu důvěry veřejnosti. 
Proč se postoje veřejnosti zvrátily právě v půli šedesá
tých let a od té doby se propadají? V té době se totiž 
začala politika demokratizovat a tento trend s nezten
čenou silou pokračuje až dodnes. Mluvit o demokrati
zaci demokracie se může zdát zvláštní, ale jev, o který 
jde, lze nejlépe popsat právě takto. Od šedesátých let se 
téměř všechny prvky americké politiky, politické stra
ny, zákonodárství, vládní úřady a dokonce soudy zača
ly samy otevírat veřejnosti. Umožňují občanům větší 
kontakt, nechávají se jimi ovlivňovat a vědomě se sna
ží být demokratičtější jak svou strukturou, tak svým 
duchem. Právě tato změna kupodivu víc než co jiného 
souvisí s úpadkem postavení všech těchto institucí. 
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Převážná většina Američanů to ale vidí jinak. Stěžu
jí si často na něco přesně opačného: "Lidi, jako jsem já, 
nechce nikdo vyslyšet. " Něco pravdy na tom konstato
vání ovšem je. Washington dnes ovládají organizova
né skupiny sledující vlastní zájmy. Američané si však 
neuvědomují, že to je přímý důsledek právě zmiňova
ných změn z posledních desetiletí. Čím otevřenější je 
systém, tím snáze do něj pronikají peníze, lobbisté 
a dokonce i fanatici. Ve Washingtonu nedošlo k tomu, že 
by se politici uzavřeli před americkými občany a neby
li ochotni vyslechnout jejich požadavky. Dnes naopak 
nedělají skoro vůbec nic jiného, než že naslouchají hla
su amerického lidu. 

Washington se v současnosti zabývá zejména sledo
váním veřejného mínění. Zaměstnává celé armády lidí, 
kteří nepřetržitě drží prst na tepu Američanů a zjišťují 
jejich názory na všechny představitelné záležitosti. Ti
to zaměstnanci najímají další spolupracovníky, aby iden
tifikovali pocity týkající se aktuálních politických pro
blémů. Ti zase platí další, aby odhadovali, co si lidé 
mohou myslet zítra. Lobbisté, aktivisté, konzultanti a po
litici využívají tyto informace pro svá jednání. A navíc 
prostřednictvím právě této činnosti všichni velebí moud
rost, odvahu a všeobecný význam amerického lidu. 

Jediným uklidňujícím momentem v tomto smut
ném představení je fakt, že čím víc se podbízení stup
ňuje, tím odmítavější je postoj veřejnosti k politikům. 
Za druhé světové války jeden z parlamentních kolegů 
radil britskému premiérovi Winstonu Churchillovi, 
aby "přikládal ucho k zemi". Churchill ho upozornil, 
že "pro Brity by bylo velice obtížné vzhlížet s úctou 
k vůdci, kterého načapají zrovna v téhle pozici". Ame
ričané měli během posledních tří desetiletí příležitost 
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pozorovat své vůdce, jak se před nimi hrbí a podlézají 
jim - a odrazovalo je to. Možná že mají za to, že demo
kracie je něco docela jiného. 

Nepřímá demokracie 

Demokracie je v Americe i v převážné většině západ
runo světa historicky jen jedním z prvků složité poli
tické kultury. Uvnitř demokratického rámce působí ve 
Spojených státech bohatá a pestrá škála institucí a pro
cesů, z nichž mnohé, jak jsme konstatovali v první ka
pitole, předcházely demokracii nebo jsou zřetelně 
nedemokratické. Klasickým příkladem je soudní sys
tém, v němž mají nikým nevolení muži a ženy s funk
cí na doživotí nesmírnou moc. Zprostředkující roli 
mezi jednotlivcem a státem rovněž hraje rozsáhlý sou
bor nevládních institucí a politických stran. Většina 
z nich byla až donedávna organizována nedemokra
ticky. Příkladem jsou politické strany, o jejichž kandi
dátech a programech rozhodovala přísně řízená stra
nická vedení (tento systém je nyní charakterizován 
výhradně symbolickým obrazem "zakouřených míst
ností", což je v době tolik pečující o zdraví tou nejhor
ší možnou urážkou) .  Strany samozřejmě chtěly být 
pro veřejnost přitažlivé a měly to při sestavování kan
didátek a programů na paměti. Avšak samotný výběr 
kandidátů se odehrával v kuloárech ještě předtím, než 
byli voliči požádáni o souhlas. Rovněž zákonodárné 
sbory fungovaly hierarchickým a uzavřeným způso
bem. Poslanci a senátoři se setkávali ve výborech, aby 
vyjednávali, směňovali ústupky a hledali kompromisní 
východiska. Jejich hlasování o konečném znění záko-
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nů jsou veřejná, avšak hlasování ve výborech a diskuse 
byly vždy tajné. Účelem je umožnit těmto institucím fun
govat, a teprve pak nechť veřejnost vynese svůj verdikt. 

Myšlenku nepřímé demokracie nejlépe reprezentuje 
zákonqdárný sbor. Američtí občané si jej volí, protože 
sami zákony nechtějí tvořit, ba ani o nich hlasovat. 
Právě z tohoto důvodu autor ústavy James Madison 
nepovažoval Ameriku za opravdovou demokracii. De
mokracie by měla být přece spravována přímo pro
střednictvím lidových shromáždění, podobně jako měst
ské státy ve starém Řecku, jež ovšem Madison a mnozí 
další ze zakladatelů Ameriky považovali za neklidné, 
neliberální a nestabilní. Podle Madisona by bylo lepší 
Ameriku označovat za republiku, v níž občané převá
dějí správu státu na své představitele. Z pohledu otců 
zakladatelů je zástupná republikánská demokracie tím 
správným způsobem, jak vyvážit potřebu veřejné kon
troly a potřebu nezávislého rozhodování. 

Mnoho velkých teoretiků demokracie s tím souhlasi
lo. Největšího věhlasu se dostalo způsobu, jímž madiso
novský přístup vyjádřil anglický konzervativní politik 
a filozof Edmund Burke ve své slavné řeči během vo
lební kampaně v Bristolu: "Váš poslanec se vám zava
zuje nejen svou prací, ale i svým úsudkem a zrazuje vás, 
když namísto toho, aby vám vlastním úsudkem slou
žil, obětuje jej vašemu názoru . . .  Vybíráte člena parla
mentu, avšak když ho zvolíte, nepřísluší už k Bristolu, 
stává se členem parlamentu. 116 

V roce 1956 vydal senátor John Kennedy knihu Pro
fily odvahy, v níž oceňoval osm amerických státníků za 
to, že dokázali zaujímat nepopulární postoje. Kennedy 
odmítal názor, že senátorovým úkolem je jednoduše 
zrcadlit postoje voličstva: 

208 



[Takový] názor předpokládá, že mě občané státu Massachu
setts vyslali do Washingtonu, abych tam sloužil pouze jako 
seismograf zaznamenávající posuny veřejného mínění . . .  
Voliči nás vybírají, protože důvěřují našemu úsudku a naší 
schopnosti uplatňovat jej v postavení, v němž můžeme roz
hodnout, v čem jsou jejich nejlepší zájmy součástí zájmů 
národních. Může to znamenat, že příležitostně musíme vést, 
informovat, napravovat a někdy dokonce ignorovat názor 
veřejnosti, ač právě díky němu jsme byli zvoleni. 

Ať už se Kennedy opravdu choval v souladu se 
svým přesvědčením, jisté je, že svou knihou si okamži
tě získal obdiv veřejnosti. Dostal za ni Pulitzerovu cenu 
a z knihy se stal bestseller. Takové názory by dnes sice 
rovněž získaly ocenění, byly by ale zároveň považová
ny za staromódní popis dávno zašlých časů. Když Bill 
Bradley [v lednu 1997] ukončil svou senátní dráhu, při
pomněl, že v této době, kdy se jeho kariéra naplnila, by 
politik, zaujímající politické názory bez ohledu na svou 
popularitu, už nemohl být považován za statečného 
člověka, ale jenom za hlupáka: "Je vidět, že nechápe, 
co je politika."  V posledních třiceti letech v Senátu nepo
chybně zasedalo mnoho slušných a čestných lidí. Jsou 
to však politici, ne světci. Mají-li přežít, musí se jim dařit 
uvnitř politického systému, který se radikálně změnil. 
I proto mnozí z nejlepších během posledního desetiletí 
Senát dobrovolně opustili. Téměř všichni odcházeli se 
slovy, že politický systém se vymyká kontrole. Je iro
nické, že přes veškerou svou moudrost mnozí z těchto 
mužů a žen hlasovali pro změny, které proměnily ame
rickou politiku v přecitlivělý nástroj, zmítaný průzku
my veřejného mínění. Činili tak pod praporem demo
kracie a předvedli přitom klasickou ukázku rčení, že 
cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. 
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Prostor pro byznys 

Konec šedesátých a počátek sedmdesátých let 20. sto
letí byl obdobím útoků nejen na tradiční politické stra
ny. Ještě nikdy od velké hospodářské krize nebyly brány 
v potaz samotné základy legitimity amerického systé
mu. Hnutí za občanská práva, Vietnam, Watergate a "dlou
hé horké léto" městského násilí vedly mnohé Američa
ny ke zpochybňování podstaty politického systému. 
Když pak začal revoluční žár trochu vychládat, pustili 
se politologové i politici do debaty, jak se s takovou 
kritikou vypořádat. Mnozí se obávali, že pokud nebude 
systém napraven, může přijít o základy své legitimity. 
Jak už se to v případě Ameriky často stává, náprava 
vedla k ještě větší demokratizaci. 

Pokud jde o změnu, byl první na ráně Kongres, nej
citlivější část politického systému. Kongres měl odů
vodněně pověst příliš uzavřené a hierarchicky uspořá
dané instituce a od sedmdesátých let začal měnit styl 
své práce tak, aby se moc přesouvala z vedení na všech
ny jeho členy. Otevřel se důkladné kontrole a sám 
sobě uložil v mnoha ohledech rozsáhlou kontrolu ve
řejností. Změnil zákony regulující příspěvky na vo
lební kampaně. Souhrnně řečeno, demokratizoval se, 
a tudíž demokratizoval i celou politickou kulturu Ame
riky. 

O tři desetiletí později téměř všichni, kdo se na těch
to reformách podíleli - politici, novináři, aktivisté i po
litičtí teoretici - soudí, že se tím vše jenom zhoršilo. 
"Chtěli jsme systém reformovat a způsobili jsme tím 
více problémů, než tolik jsme jich vyřešili," řekl sená
tor Joseph Biden, který byl poprvé zvolen v roce 1973. 
"Zákony o financování volební kampaně, statut nezá-
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vislých poradců, nic z toho se nevyvíjelo podle očeká
vání. u Starý systém měl k dokonalosti velmi daleko, 
Senát byl ve svém nejhorším oligarchickém období 
téměř po celé století největší překážkou přijetí zákonů 
o občanských právech. Nový systém však přinesl další 
problémy, které ho nakonec zcela paralyzovaly. 

Sněmovna reprezentantů vzešlá z voleb v roce 1974, 
tedy děti aféry Watergate, demokratizovala způsob 
výběru předsedů výborů tím, že dala přednost inter
ním stranickým volbám před postupem daným jedno
duše postavením. Snížila se i pravomoc předsedů vý
borů. Zatímco do té doby mohli předsedové dokonce 
odmítnout uvažovat o návrhu zákona předkládaném 
podvýborem, ted se naopak stalo jejich povinností se 
jím zabývat. Protože všichni členové parlamentu do
stali možnost, aby se podíleli na tvorbě zákonů, vzrostl 
počet podvýborů téměř o 50 % .  Změna pravidel rov
něž umožnila přestat s omezováním návrhů zákonů 
předkládaných kterýmkoli členem parlamentu, ať už 
byl nebo nebyl členem příslušného výboru. Měl-li však 
tento demokratičtější systém fungovat, musel v sedm
desátých letech počet zaměstnanců Kongresu vzrůst 
rovněž o 50 % .  Navíc je nyní mohli jmenovat (a tudíž 
na ně i dohlížet) namísto předsedů výborů i jednotliví 
členové Kongresu. 

Náhle se z instituce ovládané přibližně dvaceti sil
nými osobnostmi proměnila v shromáždění 535 nezá
vislých politických podnikatelů, kteří všechno podři
zují především svým individuálním zájmům, zejména 
tomu, aby byli znovu zvoleni. Podl� všech měřítek - zá
konů, doplňovacích návrhů a pozastavování účinnosti 
zákonů - je dnešní systém mnohem citlivější na vrto
chy jednotlivých členů. Je dokonce citlivější i na pod-
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něty zvenčí. Nejvýznamnější důsledky reforem ze 
sedmdesátých let možná souvisely s úsilím o zpřístup
nění zasedání výborů a zaznamenávání hlasování. Před
sedové výborů bývali zvyklí pořádat zasedání za za
vřenými dveřmi, k9-e se "předjednalo", který zákon 
a jak se "přidusí". Učastnili se jich jen členové výborů 
a několik pracovníků ve vyšším postavení. Po roce 
1973 byla zasedání nejen zpřístupněna všem, ale také 
bylo každé hlasování formálně zaznamenáno. Do té 
doby členové Kongresu při hlasování o pozměňova
cích návrzích jen procházeli uličkami a bylo možné se 
jen dohadovat, kdo jak hlasovaL Zveřejňován byl pou
ze celkový výsledek. Nyní ale každý poslanec hlasuje 
o každém doplňovacím návrhu veřejně. Chtěli jsme Kon
gres učinit otevřenějším a vnímavějším k podnětům 
zvenčí. To se také stalo - platí to o penězích, lobbistech 
a skupinových zájmech. 

Většina Američanů nemá ani čas, ani zájem, natož 
pak sklony dennodenně zaznamenávat, co se v Kon
gresu děje. Lobbisté a aktivisté však ano a informací 
i přístupu k nim dokážou využívat tak, aby zajistili, že 
o skupiny, které zastupují, bude ve federálním rozpoč
tu a ve sbírce zákonů dobře postaráno. Platí to ale ne
jen o lobbistech, kteří chtějí peníze. V celé řadě případů, 
od trestního zákoníku přes americkou politiku vůči 
Kubě až k problematice kvót, dokážou dobře organi
zované zájmové skupiny (a vůbec nezáleží na tom, jak 
nepatrnou skupinu voličů zastupují) zajistit, aby se 
vláda nakonec sklonila před jejich vůlí. Reformy navr
hované proto, aby vytvořily vládu většiny, vyprodu
kovaly vládu menšin. 

Robert Packwood, který byl senátorem od roku 
1969 do roku 1995, kdy byl z horní komory parlamen-
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tu vypuzen, si vybavuje, jak reformy ztížily členům 
Senátu hlasování o podstatě zákona. 

Většina členů Kongresu vždy usilovala o to, aby mohla půso
bit v"národním zájmu". Nebylo to však vždycky snadné. 
Rozhodně to bylo mnohem snadnější před přijetím tzv. "slu
nečních zákonů" (Sunshine Laws),' podle nichž jsme museli 
veřejné záležitosti pojednávat otevřeně. Před jejich přijetím 
jste mohl každé zájmové skupině říct: "Je to k vzteku, dělal 
jsem, co se dalo, ale předseda mi zadržel ruku." Pro všechny 
případy jste pak mohl předsedu požádat, aby v případě, že se 
ti lidé objeví u něj, řekl, že jste se za jejich věc pořádně porval. 

Když vás však jednou lobbisté prokouknou, jak hla
sujete, využívají toho jako munice. Bývalý senátor 
Dale Bumpers zdůrazňuje: 

Tyto skupiny si vypracovaly velice ostrý způsob zacházení 
s těmi, kdo se jim staví do cesty. Každé hlasování náhle mělo 
politické důsledky. Kongres začal s kontroverzními zákony 
zacházet v rukavičkách, a když už nebylo možné utajit způ
sob rozhodování, začal projevovat sklon k zaujímání oboja
kých postojů . . .  Nejde o to, že by zájmy těch skupin nebyly 
legitimní. Deformují však legislativní proces tím, že se často 
přou o ty nejméně důležité aspekty problému, a tak Kongres 
paralyzují, znechucují veřejnost a výsledek nestojí za nic.7 

Jedním z nemnoha příkladů z nedávné historie, kdy 
Kongres vydržel megatunový tlak zájmových skupin, 
bylo přijetí souhrnné daňové reformy v roce 1986, 
podporované oběma stranami, které odstranilo stovky 
skrytých podpor a mezer v zákoně. Jeden z jejích tvůr-

• Sunshine Laws, souhrnný název pro zákony o přístupu veřejnosti 
k informacím, metaforicky odkazující na léčivé působení slunečního 
záření. (Pozn. překl.) 
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ců, bývalý kongresman Dan Rostenkowski, který teh
dy předsedal rozpočtovému výboru, prohlásil, že to 
bylo možné jen proto, že Kongres trval na uzavřených 
slyšeních během jednání o pozměňovacích návrzích 
reformy. "Nechtěli jsme veřejnost přehlížet, potřebo
vali jsme se však vyhnout nátlakovým skupinám, ob
chodním sdružením, prostě všem dílčím zájmům. Na 
veřejných rozpravách členové kongresmani pořád po
kukují po lobbistech, aby věděli, jak mají hlasovat. /IX 

Uchováno ve věčném ledu 

A tak se rozrůstala a veřejnosti otevírala nejen americ
ká vláda a veřejná správa, ale přibývalo i těch, kdo na 
ni vznášejí požadavky. Lobbistické skupiny jsou' dnes 
ve Washingtonu snad nejrychleji rostoucí branží. Jejich 
počet začal v šedesátých letech stoupat a od té doby se 
už nikdy nezastavil. V polovině padesátých let bylo ve 
Washingtonu 5000 registrovaných lobbistů; v roce 1970 
jich byl už dvojnásobek a na další dvojnásobek vzrostl 
tento počet v roce 1990. Je to nekonečná spirála, ve kte
ré s každým připravovaným zákonem přibude nová 
lobby, jejímž cílem je získat nebo alespoň neztratit 

x Samozřejmě že po jednání o pozměňovacích návrzích začnou lobbisté 
intenzivně jednat, i když už s omezenými výsledky. Politolog James 
Thurber si vzpomíná na lobbisty s mobilními telefony při slyšení Kon
gresu o daňové reformě v roce 1986: "Ve chvíli, kdy někdo v místnosti 
jen zauvažoval o případném zrušení daňové úlevy, začali okamžitě 
vytáčet čísla. Zburcovali ty, jichž se změna týkala, a následovala zápla
va protestů telefonem, faxem i dopisy. Kongresmani tak nemají žádnou 
možnost řádně si rozmyslet, o co vlastně jde. Za starých časů jsme měli 
pár měsíců nebo alespoň týdnů, přinejhorším pár dní. Dnes ale ta vlna 
udeří během několika vteřin." 
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patřičný krajíc z federálního rozpočtu. Jeden z nejlep
ších washingtonských novinářů Jonathan Rauch v roce 
1979 zjistil, že ve Washingtonu působí 117 skupin za
měřených na zdravotnictví. Když v roce 1993 prezident 
Clinton oznámil, že v této oblasti hodlá provést rozsáh
lé změny, vzrostl jejich počet sedmkrát. Poté, co Clinto
nův zákon o zdravotní péči neuspěl, téměř všechny 
z nově vzniklých skupin pokračovaly ve své činnosti 
a dál v Kongresu prosazují své malicherné zájmy. 

Rauch ve své knize Demosclerosis (Demoskleróza) roz
víjí postřehy ekonoma Mancura Olsona, aby ukázal, 
že růst zájmových skupin americkou vládu zcela při
pravil o akceschopnost. Washington dnes nedokáže sní
žit, natož zrušit opravdu žádnou vládní podporu a je 
úplně jedno, že je naprosto zastaralá. Klasickým pří
kladem je podpora produkce mohérové vlny. V roce 
19?4 byla tato vlna označena za "vysoce důležitou stra
tegickou komoditu", protože se tehdy užívala při šití 
vojenských uniforem. Vláda tudíž produkci vlny pod
porovala a rozdělovala mezi farmáře více než 1 00 mi
lionů dolarů, a jak už to bývá, polovina z této podpory 
skončila u jediného procenta pěstitelů. Vládní podpo
ra neměla žádné účinky a efektivita odvětví se naopak 
snížila. To je pouhý počátek příběhu. O šest let pozdě
ji vytěsnily vlnu ze seznamu strategických komodit 
Pentagonu syntetické tkaniny jako dakron. Vlnařská 
lobby se dala do práce a přesvědčila Kongres, aby tok 
peněz nezastavil. Podpora, která ztratila jakékoli opod
statnění, zůstala po tři desetiletí nedotčena. Kongresu 
se ji podařilo zlikvidovat až v roce 1993, kdy mu zve
řejnění tak nesmyslného plýtvání začalo komplikovat 
situaci. Lobby však zlikvidovat nemohl. O pár let poz
ději přinesla tvrdá práce lobbistů další ovoce, a tak 
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nikoho nemohlo překvapit, že mohérová podpora je tu 
dnes zas. Je nižší a je třeba ji rok co rok obnovovat, ale 
jak se zdá, tohle už vlnařské lobby tolik nevadí. Má 
alespoň co dělat. 

Znásobte si ten příklad stotisíckrát a budete tušit, 
proč je americká vláda v pasti ustavičných finančních 
krizí, vždyť řečeno Rauchovými slovy, "je zatížena 
masou dávno zkostnatělých dotačních programů". Pří
klad mohérové podpory je v jednom atypický: byl 
totiž nakonec zlikvidován. Pěstitelé bavlny jednají 
účinněji. Ve Spojených státech je jich jen 25 000, s prů
měrným čistým ziskem ve výši 800 000 dolarů. Dostá
vají od vlády podporu ve výši dvou miliard dolarů. 

Většina vládních dotací nemá omezené trvání. Ná
mořní dotace se poskytují už přes dvě stě let, přestože 
Pentagon dnes už flotilu provozuje sám. Zemědělské 
podpory, které vznikly jako dočasný prostředek, jak 
ulevit důsledkům velké hospodářské krize, jsou tak 
komplikované a absurdní, že někteří farmáři dostávají 
peníze, aby úrodu vypěstovali a pak zase zničili . Vlá
da George W. Bushe, ačkoli horuje pro svobodný trh, 
prosadila nedávno zároveň s Kongresem, hlásajícím od
povědný přístup k daním, citelné zvýšení těchto pod
por, a to navzdory rozpočtovým a obchodním tlakům 
na jejich snížení. 

Lobby existovaly po větší část amerických dějin 
v mnoha podobách a vystupovali proti nim prezidenti 
od Grovera Cleveland a po Calvina Coolidge. Jejich 
prudký nárůst od počátku šedesátých let, pokud jde 
o počet i výsledky, souvisí částečně s růstem vládních 
institucí během posledních tří nebo čtyř desetiletí; ne
smírně vzrostly také sumy, které se dají účinným lob
bováním získat. Protože je dnes tak snadné ovlivňovat 
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Kongres, získaly nátlakové skupiny moc srovnatelnou 
s mocí vlády. 

Taková situace by měla vyděsit každého bez ohledu 
na jeho politickou orientaci. Konzervativcům by mělo 
být zřejmé, že snaha snížit federální utrácení je bezna
dějně odsouzena k zániku. Od počátku osmdesátých 
let se tři republikánští prezidenti (Ronald Reagan, 
George H. W. Bush a George W. Bush), jeden republi
kánský předseda Kongresu (Newt Gingrich) a jeden 
demokratický prezident (Bill Clinton) pokoušeli utrá
cení vlády omezit. Vždycky však narazili na moc 
zájmových skupin. Prezident Reagan dokázal za osm 
let ukončit pouze čtyři vládní programy, které stojí za 
zmínku. Reaganův šéf rozpočtu David Stockman, kte
rý chtěl k federální rozpočet spasitelsky reformovat, 
dospěl v roce 1984 k závěru, že "Reaganův Bílý dům 
byl téměř úplně připraven o veškeré zásady své politi
ky". Když po Reaganovi v roce 1989 nastoupil Bush 
starší, zkusil jinou taktiku a předložil návrh ukončit 
246 menších programů. Ušetřit se tak moc nemělo: jen 
asi 3,5 miliardy dolarů, tedy čtvrt procenta federálního 
rozpočtu. Přesto se ukázalo, že Bush byl příliš ambici
ózní. Když se Kongres s jeho návrhy vypořádal, ukon
čil jen osm programů v celkové výči 58 milionů dola
rů. Podobně se vedlo i Clintonovi v roce 1994, když 
ukončil 41 programů, čerpajících dohromady jednu 
desetinu procenta federálního rozpočtu. 

Kritickým testem Rauchovy teorie se stala republi
kánská revoluce v roce 1994. Newt Gingrich a jeho 
parta nováčků se dostali k moci díky svému odhodlá
ní změnit způsob, jímž Washington funguje, a zejména 
ukončit plýtvání podporami. O čtyři roky později zby
la z republikánské revoluce jen jakási zmatená tříšť. 
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Sám Gingrich rezignoval na fu�kci předsedy sněmov
ny i na členství v Kongresu. Clověk, který byl ještě 
nedávno nejmocnějším politikem v Americe, skončil 
jako analytik Fox News. Přes veškeré politické chyby, 
jež udělal, pochopil Gingrich, že změnit Washington 
není tak snadné, jak by se mohlo zdát. 

V roce 1995 přišli republikáni s návrhem rozpočtu, 
který by odstranil přibližně tři sta dotací, většinou šlo 
o tzv. "společenské podpory", čímž by se ušetřilo víc 
než 15 miliard dolarů. Lobbisté pak odstartovali kam
paň. Zastánci každičké položky z kategorie "marno
tratného rozhazování" federálního rozpočtu začali bo
jovat jako o život - nebo spíše o živobytí, zatímco úsilí 
o snížení rozpočtu podpořilo jen několik faxů. Ukáza
lo se, že většina Američanů sice teoreticky chce menší 
vládu, jenže kvůli tomu svému kongresmanovi neza
telefonují. Horlivě se naopak ozývají příjemci vládních 
podpor. O pár měsíců později nakonec republikáni do
padli tak, že schválený rozpočet byl redukován jenom 
o 1 ,5 miliardy dolarů, což byla jedna desetina toho, co 
plánovali, a celkově jen jedna'i:isícina procenta rozpoč
tu. Od té doby Kongres přece jen postoupil o něco dál 
a zachránil vládě několik miliard dolarů (z federálního 
rozpočtu o výši 1 ,8 bilionu dolarů) . Když neočekávaný 
hospodářský růst vytvořil rekordní převis, usoudili 
občané, že kontrolovat výdaje není nutné a že díky no
vé ekonomice budou peníze do vládních pokladen jen 
proudit. George W. Bush se ujal úřadu v roce 2000 na 
základě dvou předvolebních slibů: snížit daně a snížit 
výdaje. Jako obyčejně, ukázalo se snadnější to první 
než to druhé. Od chvíle, kdy se ujal úřadu, stoupaly vý
daje stejně jako procenta hrubého domácího produktu, 
nepočítaje v to zvýšení výdajů na obranu po 11 .  září. 
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Za první dva roky Bushova prezidentství utratila fede
rální vláda víc než za prvních pět let prezidentství Bil
la Clintona. "Tvrdili, že tímhle státní zvíře vyhladoví," 
řekl Kevin Hassett z Amerického podnikatelského 
institutu o Bushově snížení daní. "Jenže naše zvíře má 
hlad stále a vždycky si někde najde něco k žrádlu. ,,8 

Pro liberály' tento neúspěch znamená, že v podstatě 
nemá smysl vydávat peníze na řešení nových problé
mů nebo na tzv. vytváření nových šancí. Zvyšování 
daní už zřejmě není únosné, protože součet daně z pří
jmu a všech ostatních státních a místních daní by pře
kročil hranici, kterou Američané (právem) považují za 
odůvodnitelnou. Každý dolar na produkci mohéru ne
bo zkoumání konkurenceschopnosti chřestu (další 
federální grant) je proto ve skutečnosti dolarem, který 
chybí na vzdělávání, potraviny pro chudé nebo budo
vání nové infrastruktury. Co víc, protože si všichni uvě
domují, že nové dotační programy nikdy neumírají, 
práh pro jejich vytvoření je stále vyšší. Franklin Roose
velt soudil, že vláda má podporovat "odvážné a vytr
valé experimenty". Ale' jak připomíná Rauch, v oné 
době bušilo na jeho dveře jen pár zájmových skupin. 
Roosevelt mohl zahájit tolik nových vládních progra
mů jen proto, že je v případě neúčinnosti mohl i ukon
čit. Dnes si vláda metodu pokusu a omylu nemůže 
dovolit, protože omyly jednou provždy zkamení. Fe
derální vláda ustrnula v roli nekonečného obránce sta
tutu quo. Nové technologie, nové problémy i šance, kte
ré přinese teprve budoucnost, žádné lobbisty nemají; 
naopak vše, co patří minulosti, je má . 

• Liberálové v americkém politickém pojmosloví se blíží evropským 
sociálním demokratům, (Pozn. překl.) 
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Když se vláda chová, jako by nedokázala uplatnit 
při stanovování priorit a výdajů rozum ani logiku, 
ztrácejí lidé důvěru v její schopnost řešit nové problé
my. Jednou z nejpodstatnějších změn v několika po
sledních desetiletích je názor, který se rozšířil zejména 
mezi mládeží, podle něhož víc než vláda mohou být 
účinné nevládní organizace, výzkumná a teoretická 
pracoviště (think-tanky),' média a dokonce i soukromé 
firmy. Vláda je dnes v Americe považována za těžko
pádného dinosaura, lapeného do pasti vlastní minu
losti a neschopná reagovat na problémy zítřka. Lze se 
divit, že inteligentní, mladí a energičtí lidé s ní nechtě
jí mít nic společného? 

Samotný Rauch už dávno rezignoval a soudí, že "ame
rická vláda se patrně vyvinula v rozplizlou, většinou sebe 
samu organizující strukturu, kterou jen z 10 až 20 % 
ovládají politici a voliči a z 80 až 90 % procent nesčetné 
tisíce klientských seskupení. Měnit se bude pouze okrajo
vě, aby to na pohled odpovídalo přáním klientů, ne 
však strukturálně, což by mohlo byť jen minimálně 
ohrozit množství klientských koncesí. " Taková je dnes 
podstata amerického dilematu. Američtí občané soudí, 
že fakticky už nemají svou vládu pod kontrolou. Ne
uvědomují si však, že ji pod kontrolou nemají ani sami 
politici. Většina poslanců a senátorů ví, že se pohybují 
v politickém systému, v němž každý vážně míněný 
pokus o změnu vyvolá okamžitou, dobře organizova
nou opozici malé poškozené menšiny. Co ovšem neví, je 
to, že tyto menšiny ve skutečnosti ovládají Washington . 

• Think-tank - pracovní skupina nebo instituce vytvořená za účelem 
řešení obtížných problémů a vytváření strategií (politických, sociálních, 
aj. ) .  (Pozn. překl.) 
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Zhoubné počínání frakcí 

Už zakladatelé Ameriky měli značné obavy, že by ma
lé a horlivé menšiny mohly ovládnout politiku. Když 
James Madison přesně identifikoval tento problém, 
který sám nazval "zhoubné počínání frakcí", obvinil 
frakce lIZ nestálosti, vytváření křivd a zmatků . . .  [kte
ré] jsou opravdu smrtelnými chorobami, na jejichž 
následky vláda volená lidem vždycky všude zmírá. II 

Ve své slavné eseji List federalistů 51 dokazuje, že jedi
ným účinným řešením by bylo omezit svobodu shro
mažďování a projevu, aby se takové skupiny nemohly 
utvářet. ("Svoboda je pro každou frakci jako vzduch 
pro oheň. ") Jenže léčba by měla horší následky než 
samotná choroba, a tak ji Madison rychle odmítL 

Místo toho se rozhodl důvěřovat velikosti a mnoho
tvárnosti Ameriky. Argumentoval tím, že menšinové 
frakce nebudou mít schopnost se prosadit, protože jim 
v tom zabrání růst jiných, silnějších frakcí. V zemi tak 
rozlehlé a mnohotvárné, jako je Amerika, by podle 
něho nakonec růst konkurujících si frakcí jejich vliv 
neutralizovaL Bohužel v tomto zásadním bodu se Ma
dison mýliL Možná si nedokázal představit, že vláda 
někdy bude mít tak obrovskou pokladnici, která bude 
přitahovat útoky skupin fanaticky sledujících jen vlast
ní zájem. Madisonovo uvažování nastoluje jeden teo
retický problém. Olson připomíná, že úzké zájmové 
skupiny vznikají o to snadněji, oč víc mají jejich členo
vé možnost získat, přičemž ostatní obyvatelé země tím 
přicházejí jen o málo. Definuje tento problém jako ,,10-
giku kolektivní akcell• Když se spojí sto farmářů, aby 
od vlády žádali dohromady 10 milionů dolarů, každý 
z nich může získat 100 000 dolarů. Nás ostatní to bude 
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stát jen 4 centy. Kdo sestaví lépe takovou lobby, oni, 
nebo my? Znásobte si tenhle problém tisíci a pochopí
te, co je dnes ústředním úkolem americké demokracie. 

Frakce ovšem jedna druhou neodstraňují. Většina 
zájmových skupin docela ráda vidí, že se jiným daří. 
Když se Boga Berglanda z Národního sdružení pro 
venkovské elektrárny ptali, zda by se mu zamlouvalo 
snížení podpory jeho konkurentům, odpověděl: "Sou
díme, že existují dobré důvody podporovat každou 
stranu."9 Všechny o podporu žádající skupiny přece 
zdůraZňují, že když ti ostatní financováni jsou, tak 
proč ne i my? Čím víc, tím líp. Ostatně je snazší získat 
zvláštní daňovou úlevu pro sebe, když ji vyjednám 
zároveň i ostatním. Výslednou vládní politiku proto 
neformuje množství zájmových skupin, jejichž tlaky 
se vzájemně neutralizují, čímž by se dospělo k racio
nálnímu průměru, jak předpokládal Madison, nýbrž 
spíše hromadné rozdávání, roztáčející ničivou spirálu 
vedoucí k pádu. Ze všech možných cest se demokra
tická politika nejčastěji vydává cestou nejmenšího od
poru. 

Platí to i o politických situacích, v nichž nejde o pe
níze. Podívejme se například na politiku Spojených 
států vůči Kubě. Deset let po skončení studené války 
by měly být zřejmé dvě věci. Za prvé, kubánský ko
munismus už není pro Spojené státy v žádném přípa
dě součástí geopolitické hrozby. Za druhé, ať už jakkoli 
opovrhujeme Fidelem Castrem, protože potlačuje lid
ská práva, sankcemi ho zaháníme do hospodářské izo
lace, a tím pouze posilujeme jeho moc. Navíc mu dá
váme k dispozici argument našeho nepřátelství, díky 
němuž může obyvatele Kuby přesvědčovat. Historic
ká zkušenost prokazuje, že to nejlepší, co můžeme 
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udělat pro kubánskou liberální demokracii, je otevřít 
zemi obchodu a kontaktům. S tímto přístupem souhla
sí i nezanedbatelná většina Američanů, vždyť Spojené 
státy právě takto naložily s dvěma dalšími komunis
tickými režimy, s Vietnamem a Čínou. Proč tedy ne
udělaly totéž s Kubou? Odpověď je nasnadě: frakce. 
Zahraniční politiku vůči Kubě mají v rukou proti
castrovští kubánští Američané, protože jim na ní záleží 
podstatně víc než komukoli jinému a protože žijí ve 
dvou volebriě důležitých státech na Floridě a v New 
Jersey. I když má většina Američanů jiný názor, pouze 
američtí Kubánci se organizují, sbírají peníze a mají 
vysokou volební účast. Hrstka Američanů ze dvou stá
tů tak dokáže Spojeným státům diktovat zahraniční 
politiku. Stejně jako v případě jiných záležitostí, kdy 
hlasitá menšina přehluší mlčící většinu, není ani tady 
cena nijak vysoká. Součet se však zvyšuje. 

Nejvýznamnější institucí, která byla ještě poměrně 
nedávno nárazníkem mezi podobnými skupinami a po
litiky, byla politická strana. Silné politické strany mohly 
mezi nejrůznějšími zájmovými skupinami vyjednávat 
a tím, že je všechny dostaly pod jeden společný dešt
ník, je také donutit, aby vnímaly problém z hlediska 
celku, tak, jak ho vnímá strana. Tyto názory se mohly 
proměňovat, avšak každou změnu bylo nutné konzul
tovat uvnitř strany, kde se dalo vyjednávat ve stylu 
něco za něco a kde se braly v potaz i obecnější zájmy 
strany. Právě proto mohl Clinto:n Rossiter, významný 
teoretik americké demokracie, dospět k názoru, který 
jsme již citovali: "Není Ameriky bez demokracie, není 
demokracie bez politiky, není politika bez politických 
stran. " Samozřejmě ne vždy se daří fungovat právě 
takhle, avšak víc než dvě století si strany, pokud šlo 
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o usměrňování vášní a zájmů veřejnosti do funkčního 
systému demokratické politiky, vedly dobře. Mohly 
by v tom pokračovat i v budoucnosti, kdy bude Ame
rika procházet velkými technologickými, hospodář
skými a demografickými změnami, jež nás čekají - je 
tu však jeden háček: politické strany už ve skutečnosti 
v Americe neexistují. 

Soumrak politických stran 

V prosinci 2000, pár dnů poté, co skončila floridská 
bitva o znovusečtení hlasů, jsem se zeptal rozhlasové
ho novináře a bývalého tvůrce politické strategie Geor
ge Stephanopoulose, zda si myslí, že by Demokratická 
strana měla nominovat bývalého viceprezidenta Al 
Gora, aby se ucházel o kandidaturu v prezidentských 
volbách v roce 2004. Noviny byly tehdy plné spekula
cí o tom, zda se vůdčí osobnosti strany chtějí Gora zba
vit. Stephanopoulos to řekl jednodušeji: "Žádná De
mokratická strana neexistuje. Když se Gore rozhodne, 
že se bude ucházet o nominaci, musí sehnat peníze, zís
kat podporu v médiích a zlepšit své postavení v žeb
říčcích popularity, což mu přinese další peníze a ještě 
lepší pověst v médiích. Co si myslí vedení strany, už 
dávno není podstatné, protože žádná strana už není. 
Ti, kdo se dnes stylizují do vůdčí role ,respektovaných 
členů', jsou jenom zestárlí politici, kteří nechtějí odejít 
ze scény. /I 

Politické strany už v Americe dávno ztratily vý
znam. Během poslední generace se natolik demokrati
zovaly, že je dnes nikdo neovládá. Důležitost politických 
sekretariátů a jejich šéfů, organizace strany, dobrovol-
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ných kádrů a vlivných členů upadla. Strana je v nejlep
ším případě dobrá k získávání volebních přípěvků, 
ovšem jen pro kandidáta, který dobře vypadá v televi
zi. Když je kandidát oblíbený a vyhrává, strana ho 
začne podporovat. Takový kandidát z toho pak má 
určitý prospěch, protože má větší organizační podpo
ru a získá nový seznam potenciálních dárců. Kandidáti 
v primárkách dokonce považují za užitečné kandidovat 
proti vůli stranického establishmentu. Jejich kampani 
to dodává svěžesti a přitažlivosti slabšího a podceňo
vaného, který se pustil do boje s politickou mašinerií, 
jak to fungovalo v případě George McGoverna, Ronal
da Reagana i Jimmyho Cartera. Dnes je taková strate
gie obtí.žnějšÍ, protože už vlastně neexistuje politický 
establishment, proti němuž by bylo možné se postavit. 
Kdo byl kandidátem establishmentu Demokratické 
strany v roce 1 992? Bill Clinton, Bob Kerry, nebo Paul 
Tsongas? Nikdo z jmenovaných. x Úspěch George W. Bu
she nebyl dán tím, že byl kandidátem establishmentu, 
ale tím, že byl kandidátem své rodiny. Měl dvě před
nosti, nezbytné v systému beze stran - známé jméno 
a schopnost získat peníze. Mít obojí je dnes velkou 
výhodou a dávno nezáleží na tom, zda kandidát má 
nebo nemá nějaké zkušenosti s politikou. Proto se také 
v novém, "demokratičtějším" systému setkáváme s vět
ším počtem politických dynastií, celebrit a miliardářů, 
z nichž se stávají politici. To je však pouze začátek. 
Čím víc budou politické strany upadat, tím víc budou 
bohatství a sláva prostředkem k vysokému volenému 
úřadu. 

x Výjimkou potvrzující pravidlo je případ senátora Roberta Dolea, 
jemuž byla v roce 1996 zaručena republikánská nominace téměř jako 
forma odměny za léta služby straně. 
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Po větší část amerických dějin prezidentští kandidá
ti zosobňovali postoje své strany. Dnes jsou strany 
odrazem svých kandidátů. Je-li kandidát ve středu 
politického spektra, směřuje spíše ke středu i jeho stra
na. Když se kandidát otočí doleva, otočí se tam i stra
na. Když Clintona zvolili jako "demokrata nového 
typu", bylo krajně ob�ížné najít ve Washingtonu něJa
kého starého demokrata. A když George W. Bush pro
hlásil, že je konzervativec se silným sociálním cítěním, 
zbytek republikánské strany zjistil, že vlastně všichni 
už jsou dávno totéž. Dnešní politická strana je jen 
prázdná nádoba, čekající na to, který oblíbený vůdce ji 
naplní. 

Kulkou, která americké politické strany odstřelila, 
jsou primární stranické volby. Smyslem existence stran 
je totiž soutěžit ve všeobecných volbách. Výběr kandi
dáta je tedy to nejdůležitější rozhodnutí, jaké politická 
strana může učinit. Jakmile o tom místo stranické orga
nizace rozhodují voliči, stane se ze strany pouhá sko
řápka. To je také důvod, proč se žádná politická strana 
v ostatních demokratických zemích nevzdala svého 
podílu na výběru kandidátů. Naše primárky jsou pra
zvláštním fenoménem současné Ameriky. Proč a jak se 
objevily by jistě vydalo na zajímavý příběh. Tvrdit, že 
americké politické strany byly zavražděny, není přes
né; ve skutečnosti samy spáchaly sebevraždu.1O 

Přímé primárky se začaly častěji objevovat v první 
čtvrtině 20. století jako součást útoku hnutí pokrokářů 
proti zkorumpovaným stranickým funkcionářům. ("Ať 
rozhodují voliči, a ne šéfové! ") Pokrokáři tím apelovali 
na americkou touhu po "větší" demokracii. První 
posun k primárkám však charakter stranického systé
mu nezměnil. Mezi léty 1912 a 1968 byli vítězové pří-
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mých primárek nominováni stranami jen desetkrát 
z dvaceti tří případů (s výjimkou kandidujících prezi
dentů) . V roce 1960 se primárky Demokratické strany 
konaly v šestnácti státech a republikánské v patnácti 
státech. Z primárních voleb vzešlo 38 % delegátů do 
celostátních politických shromážděnÍ. Aktivní stranic
ká vedení - volení činovníci, místní a regionální stranič
tí šéfové a organizátoři - si uchovávala většinu hlasů 
a vlivu. Primárky byly pouze způsobem, jak zjistit, kte
rého kandidáta budou více podporovat průměrní voli
či. Když John Kennedy vyhrál v západní Virginii, pro
kázal, že i katolík může slušně pochodit na Jihu. Zato 
Estes Kefauver, i přesto, že vyhrál ve většině primárek, 
nezískal v roce 1952 demokratickou nominaci, protože 
stranická mašinerie dala přednost Adlai Stevensonovi. 
Wendell Wilkie se v roce 1940 primárek ani nezúčastnil, 
a přece ho Republikánská strana nominovala. 

Jedním z hlavních požadavků a protestů hnutí še
desátých let byla vedle občanských práv, odporu proti 
válce ve Vietnamu, chaosu před demokratickým 
předvolebním sjezdem v Chicagu a dokonce i festi
valu ve Woodstocku také potřeba větší účasti veřej
nosti v politice. Ve snaze vyhovět těmto požadav
kům a tomu, že se Demokratická strana stane ještě 
demokratičtější, od základu změnila způsob výběru 
svých kandidátů. Výběr delegátů na celoamerickou 
stranickou konvenci rychle nahradily primárky a po 
roce 1980 už bylo 70 % delegátů vybíráno v otevře
ných primárkách. Republikáni demokraty následovali: 
v roce 1980 primárkami prošlo 75 % jejich delegátů. 
Dnes už toto číslo přesahuje v obou stranách 80 % a ti 
zbývající obyčejně hlasují pro toho, kdo v primárkách 
zvítězil. (Kdyby se tihle delegáti rozhodli projevit 
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vlastní mínění o kvalitách kandidátů, bylo by to pova
žováno za skandální.) 

Voliči v primárkách však nereprezentují ani větši
nový názor strany, natož Američanů. (V minulých pre
zidentských volbách volilo v primárkách jen 23 % 
registrovaných voličů, což je jen zhruba 18 % z celko
vého počtu oprávněných voličů). V důsledku toho 
mají delegáti sklon být extrémnější než průměr politic
kých stran. Má to logiku už proto, že delegáti nere
prezentují průměrné členy strany, nýbrž průměr ak
tivních členů, kteří se účastní primárek. (Zkuste si 
vybavit, kolik lidí, které znáte, jsou aktivní straničtí do
brovolníci a volí ve všech primárkách.) Jen 10 % repub
likánských delegátů v roce 2000 například soudilo, že 
by se přebytky rozpočtu měly využít pro zachování 
systému zdravotní péče Medicare a sociálního zabez
pečení, přičemž s tímto názorem souhlasilo 46 % re
publikánských voličů. A jen 24 % republikánských 
delegátů by odstranilo takzvané měkké peníze,' přes
tože 60 % voličů by bylo pro jejich odstranění. Podob
ně by jen 10 % delegátů Demokratické strany podpo
rovalo školské kupony," ačkoli se pro ně vyslovilo 
41 % voličů Demokratické strany. Pouze 20 % demo
kratických delegátů souhlasí s trestem smrti ve srov
nání s 46 % demokratických voličů. 11 Propast mezi 
delegáty a voliči je v obou stranách a téměř ve všech 
otázkách stejná. Působí jako výsměch, že staré stranic
ké elity reprezentovaly řadové členstvo mnohem lé
pe - stejně jako zemi - než dnešní profesionální akti-

• Finanční příspěvky straně, nikoli přímo kandidátovi. (Pozn. překl.) 
• •  Prostředky přidělované rodičům k nákupu školských služeb pro jejich 
děti. (Pozn. překl.) 
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visté. Ukazuje se, že nová politická "základna" je veli
ce úzká. 

Prezidentské volby jsou záležitostí hlavního prou
du, a tak kandidáti, kteří v nich soutěží, nevyhnutelně 
musejí pocházet z politického středu. Ostatní politici 
jsou však voleni a ovlivňováni svým aktivním volič
stvem v primárkách. Strany proto odrážejí méně z myš
lenek svých vůdců v rámci hlavního proudu a více 
názoru jejich nejsilnějších aktivistických skupin a orga
nizátoru, tedy těch, kdo mobilizují hlasy během pri
márek. "Demokratizační" reformy v tomto smyslu elity 
nevyřadily, pouze je nahradily. Zdá se, že nikoli k lep
šímu. Staré strany měly své kořeny tam, kde lidé žili, 
tzn. v místních zastupitelstvech a v organizacích budo
vaných na širokých základech, jako jsou odbory a pod
nikatelská sdružení. Nové strany jsou směsicí profe
sionálů - aktivistů, ideologů, odborníků na získávání 
finančních příspěvků nebo na výzkum veřejného mí
nění. Také proto je Washington více polarizován než 
společnost, a proto také je dnes čím dál složitější do
sáhnout dohod a kompromisů napříč stranickým roz
dělením. Politický systém pak trčí na mrtvém bodě a je 
lepší se nedohodnout: alespoň pro získání dalších pro
středků je to výhodnější. 

Stroj na peníze 

Důsledkem primárek je demokratický paradox, který 
se v nejnovější historii reforem stále opakuje a v němž 
se vláda většiny mění ve vládu menšinovou. Projevil 
se i v reformě financování politických kampaní. Fi
nanční reforma ze sedmdesátých let měla umožnit, aby 
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politika byla zpřístupněna většímu počtu lidí. Ve sna
ze ukončit vazbu kandidáta na několik velkých při
spěvatelů nové pravidlo stanovilo limit příspěvku na 
1000 dolarů na osobu. Politické strany mu směly při
spět 5000 dolary. Nová pravidla rovněž poskytovala 
možnost zakládat výbory pro společnou politickou 
akci (political action committees), umožňující malým při
spěvatelům sdružovat své zdroje, aby mohli prosazo
vat své politické plány. Jednotlivý příspěvek takovému 
výboru však nesmí přesáhnout 5000 dolarů. Navzdory 
všem reformám jsou však právě tyto výbory považo
vány za symbol veškeré mizerie současného systému 
financování volebních kampaní. 

Demokratizace financování voleb změnila podstatu 
americké politiky, a to nikoli k lepšímu. Namísto toho, 
aby směli záviset na několika dárcích velkých sum 
jejichž jména jsou dobře známa a dopodrobna prověřo
vána - musejí nyní kandidáti získávat peníze v malých 
dávkách od desetitisíců přispěvatelů a výborů, o jejichž 
programech se toho moc neví. Důsledkem je vznik no
vé skupiny zprostředkovatelů moci: odborníků na zís
kávání finančních příspěvků. Novinář a bývalý autor 
prezidentských projevů David Frum to popisuje takto: 

Je-li horním limitem jednotlivého daru 1000 dolaru a horním 
limitem kampaně 36 milionů dolaru, nestačí UŽ, aby si člověk 
našel několik excentrických milionářů. Kandidát teď musí 
strávit důležitý rok před primárkami úsilím získat podporu 
tisíců vlivných přispěvatelů. Je to jako plnit vanu lžící. A pro
tože ani ten nejurputnější kandidát nedokáže přivábit tolik 
lidí najednou, musí nejprve získat podporu stovek vlastníků 
tlustých adresářů, kteří už prokázali, že jsou schopní i ochotní 
pořádat sponzorské večery, koktaily, pracovní snídaně i veče
ře, bez nichž není možné získat dostatečné množství finanč-
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ních příspěvků od všech významných majitelů šekových kní
žek z řad demokratů i republikánů v daném regionuY 

Výsledkem je, že ze získávání volebních příspěvků 
se stala podstata politické kampaně a umění vybírat 
volební peníze je pro moderního amerického politika 
nezbytností. Pokud dnes mají politické strany nějaké 
významné členy, pak jsou to oni "majitelé význam
ných adresářů", bez nichž se žádná kampaň nepohne 
z místa. Všechny tyto změny přispěly k oslabení poli
tických stran. Nejčerstvější záchvat reformy financo
vání voleb tento trend pouze prohloubí, a tím politické 
strany ještě víc oslabí. Stranám dnes zbývají jen tak 
zvané měkké (stranické) peníze, které mohou utratit 
na podporu svých kandidátů. Ty peníze ale utratí -
a to bezpochyby - nikoli strany, nýbrž stínové skupiny 
a organizace, které jsou méně veřejné a které lze jen 
s obtížemi pohnat k zodpovědnosti. Majitelé adresářů 
jsou dnes pro politický život země ještě důležitější než 
dřív. 

Nejzhoubnější vliv však měly změny systému fi
nancování volebních kampaní na politiky - stali se tím 
velmi zranitelnými. Politici by samozřejmě měli mít 
zdravý strach, že nebudou znovu zvoleni do úřadu. 
Taková je podstata demokracie - avšak jen do jisté 
míry. Dnešní politici trpí chorobnou, všepohlcující, 
trvalou paranoidní představou, že je od porážky dělí 
jen jediný krok. Tím, že přišli o deštník podpory 
i úkryt u svých stran, museli se američtí politici " vydat 
do volebního světa sami", jak to formuloval britský 
politolog Anthony King. Kandidáti byli zvyklí čerpat 
sílu z postavení, které měli ve straně, z vlastních hma
tatelných výsledků, a také z toho, jak uměli vycházet 
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s vedením své strany. Teď však ji čerpají z osobní pod
nikatelské obratnosti v průzkumech veřejného mínění, 
ze služby volebnímu obvodu, z toho, jak si umějí pora
dit se skupinovými zájmy, a ze schopnosti získat fi
nanční příspěvky. To ovšem znamená, že jsou velmi 
osamocení a vždy je od pádu, a tím i od ztráty moci 
dělí jen jeden chybný krok. Učiní-li něco nepopulární
ho, není tu žádná strana, která by je ochránila, a tak je 
nebude chránit ani Kongres ani médi�. Jak píše King, 
"lze je odstřelovat jednoho po druhém; vědí to a při
způsobují tornu své chování".13 

Myšlení každého politika se točí zejména kolem vo
leb. Američtí politici se dnes jednoznačně soustřeďují 
na vítězství v příštích volbách a všechno ostatní jde 
stranou ne proto, že by byli horší než jejich předchůdci, 
nýbrž proto, že je k tornu vede sám systém. Pohled na 
americkou politickou scénu, na níž politici donekoneč
na uklidňují nejrozličnější lobby, reagují na výsledky 
průzkumů veřejného mínění, padají na kolena před 
zájmovými skupinami a shánějí peníze, je dnes velmi 
smutný. Samozřejmě že na konci je vše, jenom ne dob
rá vláda. Její hledání tak pokračuje. V Americe to však 
znamená volání po " větší " demokracii, tentokrát pro
střednictvím referend. 

Přímá demokracie 

Myšlenka, že by správu věd veřejných měli mít v rukou 
přímo sami občané, je stejně stará jako Spojené státy 
americké. Vlastně starší: první referendum se uskuteč
nilo v roce 1640 v jedné kolonii v zálivu Massachusetts. 
V průběhu 18. a 19 . století pak byly občanům předklá-
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dány k ratifikaci ústavy federace i jednotlivých států. 
Po přijetí ústavy a vzniku správy země referenda usta
la. V průběhu 19. století soudy běžně vynášely roz
hodnutí o neústavnosti referenda. Soudci přitom cito
vali dlouho uznávanou doktrínu, podle níž občané 
jednou legislativní moc delegují, a nemohou si ji tudíž 
selektivně zase brát zpět - delegata potestas non potest 
delegari. Z pohledu 19. století nemůže reprezentativní 
demokracie fungovat, jestliže se někomu dovolí, aby 
se v ní pokoušel prokličkovat. 

Začátek konce můžeme vystopovat v Jižní Dakotě 
v roce 1898. Zlatý věk na sklonku 19. století vytvořil 
velké bohatství a velké podniky. Největší z nich -
zejména železnice - měly často silné vazby na státní 
zákonodárné sbory a vytvářely si tak pohodlný vztah 
mezi penězi a politikou. (O století později byli Ameri
čané šokováni, když zjistili, že podobně uspořádány 
jsou nově vznikající ekonomiky v Asii, a kriticky je 
zhodnotili jako klientelismus, čili kapitalismus vybu
dovaný na vzájemných přátelských službách.) Pokro
kářské reformátory dobře opevněná korupce natolik 
vyděsila, že začali hledat, jak obejít zákonodárce a vrá
tit rozhodování o veřejné správě do rukou lidu. Prosa
dili do ústav jednotlivých států dodatky dovolující re
ferenda, iniciativy a odvolávání - vše s cílem dát 
veřejnosti možnost překonávat mocné skupinové zá
jmy, které hýbaly zákonodárnou mocí. (Další důležitou 
reformou pokrokářů byl ústavní dodatek o přímé vol
bě senátorů, kteří byli ještě na počátku 20. století voleni 
zákonodárnými sbory jednotlivých států.) Pokrokáři 
soudili, že je třeba vrátit politiku k čistšímu, nezko
rumpovanému stavu, protože vládnout by přece měli 
všichni, ne jen několik bohatých. Všechny tyto refor-
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my byly postaveny, jak napsal Richard Hofstadter, na 
"člověku dobré vůle . . .  Takovém, co měl uvažovat a jed
nat jako společensky angažovaný jedinec na rozdíl od 
všech skupin se skrytými zájmy, které byly hotovy ho 
oloupit . . .  Takovém, který by se nikdy nepřidal k ně
jaké organizaci, aby jejím prostřednictvím prosazoval 
své vlastní zájmy . . .  prostě na jedinci, který sám, pří
močaře a velkoryse bude poukazovat na problémy 
veřejné správy a vlády. " 

Kolem roku 1920 už většina amerických států měla 
zákony umožňující nějakou formu přímé demokracie. 
Jak se však politika postupně pročišťovala a pokrokář
ská éra zanikala, nadšení pro referendum klesalo. Je
jich počet i důležitost se od třicátých do šedesátých let 
vytrácely. Koncern šedesátých let se však spolu s mno
žícími se útoky proti establishmentu znovu vynořila i ré
torika o potřebě větší účasti na demokracii a ožila 
myšlenka na návrat k lidu, zejména v levém křídle 
Demokratické strany. Přestože autoři této iniciativy 
pocházeli z levice, nejsilněji se projevila v následujícím 
desetiletí na pravé straně politického spektra. V roce 
1978 zorganizoval Howard Jarvis v Kalifornii hlasová
ní o návrhu č. 13 (Proposition 13) a tím, jak praví legenda, 
změnil běh amerických dějin. 

V návrhu č. 13  se propojily dvě zcela odlišné záleži
tosti: daně a referendum. V průběhu šedesátých a sedm
desátých let daně rostly. Rozvíjející se koncepce " Velké 
společnosti" za prezidentství Lyndona Johnsona vy
tvářela nároky na rozsáhlé výdaje a nové programy 
rozvoje měst jen kvetly. (Dnes byste nevěřili, že v těch
to letech mohl být člověk zvolen i díky slibu, že zvýší 
daně a peníze utratí na grandiózní veřejný záměr.) Sta
vební rozmach způsobil, že v Kalifornii v sedmdesátých 
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letech daně z nemovitostí prudce stoupaly, avšak záko
nodárci státu je nebyli ochotni snížit, přestože daňové 
přebytky vyrostly do miliardových výšin. Návrh č. 13 
předpokládal masivní snížení daní na úroveň roku 
1975 a stanovení limitů pro jejich zvyšování. 

Přestože vysoké daně vyvolávaly ve veřejnosti ne
spokojenost, nikdo nepředpokládal, že by Jarvisův ná
vrh mohl projít. Jarvis byl označován za blázna. Deník 
San Francisco Chronicle ho popisoval jako "cholerického 
pětasedmdesátiletého otravu, který si myslí, že daně 
jsou státem posvěcenou krádeží".14 Všichni čelní poli
tici Kalifornie byli proti, a to ·včetně nejpřednějšího kon
zervativce a bývalého guvernéra Reagana, který návrh 
považoval za extrémní. Průzkumy měsíc před volba
mi naznačovaly, že počet zastánců i odpůrců návrhu je 
značně vyrovnaný a asi 20 % voličů je nerozhodnu
tých. Trl týdny před volbami však daňový odhadce 
okresu Los Angeles zveřejnil výroční zprávu o ohro
mujícím nárůstu daní z nemovitostí. Zpráva se objevi
la v pravou chvíli a návrh č. 13 získal díky vzedmuté 
vlně rozhořčení 65 % hlasů. 

Po volbách se establishment samozřejmě přidal co 
nejrychleji k vítězům. Z cvoka Jarvise se stal politický 
génius. Octl se na titulní straně časopisů Time i Newsweek 
a zájem setkat se s ním projevili Margaret Thatcherová 
i Jacques Chirac. Jen několik týdnů po volbách naléhal 
Reagan na republikány, aby " využili návrh č. 13 z kali
fornských voleb k tomu, aby zažehli prérijní požár od
poru proti drahé a příliš mocné vládě". Ti to samozřej
mě učinili. Návrh č. 13 posunul snížení daní do centra 
pozornosti Republikánské strany. Stejně tak uvítali to
to poselství i mnozí demokraté. Liberální guvernér 
Kalifornie J erry Brown se v této záležitosti prohlásil za 
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"znovuzrozeného" konvertitu. Politici po celé zemi za
čali spřádat plány na krácení daní. Demokratický se
nátor za New Jersey Bill Bradley zahájil svou kampaň 
slibem snížit federální daně o 25 miliard dolarů. V lis
topadu 1978, pět měsíců poté, co návrh prošel, pro
běhlo v šestnácti státech referendum o daňové politice. 

Návrh č. 13, mimochodem první referendum v kali
fornských hlasováních po čtyřech letech, však přinesl 
ještě jeden, mnohem silnější odkaz. Nabízí nový a zá
zračně jednoduchý způsob, jak obejít těžkopádný 
proces změny ve veřejné správě. Namísto usilování 
o odstranění mnoha zákonodárců z jejich pozic pro
střednictvím voleb či jejich náročného lobbování, aby 
hlasovali pro ten který zákon, dává možnost odhlaso
vat zákon přímo. Počet referend rostl už v sedmdesá
tých letech, avšak po roce 1978 explodoval jak Reaga
nův prérijní požár. V letech po roce 1960 dostali voliči 
v celé zemi možnost hlasovat o legislativě v osmdesáti 
osmi případech. Tento počet vzrostl po roce 1970 na 
181 a po roce 1980 na 257. Na počátku devadesátých 
let se počet referend téměř zpětinásobil na 378. Jen 
v samotném roce 2000 rozhodovali voliči o 204 legisla
tivních článcích týkajících se všeho možného, od refo
rem zdravotnictví a školství po práva homosexuálů 
a sebevraždy pod lékařským dohledem. 

Fungovalo to? Poslední dvě desetiletí nám skýtají 
slušný přehled jak "iniciativy, referenda a odvolání'" 

• lnitiative, referendum and recall, souhrn procesu přímé demokracie. lnitia
tive vyžaduje sebrání určitého počtu podpisu pod návrh zákona nebo ústav
ního dodatku. O něm se hlasuje bud v samostatném plebiscitu, nebo v rámci 
nejbližších voleb. Referendum je vlastní hlasování a recall je zpusob odvolá
vání voleného zástupce před ukončením funkčního období prostřednic
tvím petice, požadující předčasnou volbu jeho nástupce. (Pozn. překl.) 
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fungují.15 Nepochybně je snadné podívat se, jak a o čem 
. veřejnost rozhodla správně - tedy když chceme říci: 
"Tenhle systém je daleko lepší, protože přinesl dobré 
výsledky; zákonodárným sborem by přece takový zá
kon neprošel. "  Vysvětluje to také, proč právě pravice 
byla iniciativami posledních desetiletí tak okouzlena. 
Což by se jinak podařilo snížit daně? Posuzovat však 
systematickou změnu jen prizmatem jediného legisla
tivního článku by bylo poněkud krátkozraké. Voliči pře
ce mohou koneckonců hlasovat pro řadu věcí, s nimiž 
člověk nesouhlasí. Když začala levice znovu získávat 
půdu a vyhrávala referenda ve vlastních kauzách, změ
nili konzervativci svůj názor na Kalifornii dokonce až 
o komických sto osmdesát stupňů. Od doby, kdy díky 
Richardu Nixonovi a Ronaldu Reaganovi v tomto státě 
triumfoval konzervatismus, stalo se pro pravici celo
americkým axiomem, že Kalifornie vždy stojí v čele 
a tamní referenda směřují k budoucnosti. Avšak nyní, 
když kalifornská liberální většina začala v referendech 
prosazovat svá obhbená t�mata, usoudili konzervativci, 
že nejlidnatější stáť země je ve skutečnosti velmi vý
střední, netypický a nemá s Amerikou zas tak moc spo
lečného. Pro konzervativce jsou dnes tamní referenda 
symbolem minulosti.16 S narůstajícím počtem vítězství 
liberálů v dalších státech si konzervativci jen můžou lá
mat hlavu, jak se jim tento podivný proces zákonodár
ných iniciativ vůbec kdy mohl zamlouvat. Liberálové, 
kteří dlouho reptali proti tak populistické formě zákono
dárství, najednou znovu objevují svou lásku k referen
du. Samozřejmě jen do doby, než se vývoj znovu obrátí. 

Lze jistě dokazovat, že referenda přinejmenším přiná
šejí nová politická témata, o nichž elity často odmítají 
diskutovat. Ve skutečnosti tomu tak není. Vezměme si 
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napříKlad daně: návrh č. 13 pravděpodobně urychlil 
omezování daní v celé Americe. Tato věc však visela ve 
vzduchu a politici už byli chyceni za drápek. Američané 
začali mít na konci sedmdesátých let drahou a stále se 
rozrůstající vládu, a proto se znechucení voliči obraceli 
ke konzervativním politikům. V té době se daně v Ame
rice staly vážnějším problémem než fronty na benzin, 
stagflace, kulturní vzpoura šedesátých let či dokonce 
sovětská expanze. Jak prohlásil odborník na výzkum 
veřejného mínění Richard Wirthlin: "Hledáte-li v historii 
okamžik, kdy se veřejnost soustředila na nějaký pro
blém se srovnatelnou intenzitou, musíte se vrátit až 
k válce ve Vietnamu. 1117 Návrh č. 13 dal reformě ke sníže
ní daní mocný impuls, Republikánská strana už je měla 
ve svém programu, demokraté byli na splašeném ústu
pu a veřejnost si už zformulovala jednoznačný názor. 
I kdyby se referendum o návrhu neuskutečnilo, ke sni
žování daní by tak jako tak stejně došlo. 

Vhodnějším způsobem, jak posuzovat zákonodárné 
iniciativy prostřednictvím referenda, je zvážit, zda mají 
proti tvorbě zákonů prostřednictvím zákonodárného 
sboru nějaké výhody. Jaké důsledky tento nový systém 
přímé demokracie přináší? Nejlepším místem, kde hle
dat odpověď, je opět Kalifornie. Z mnoha důvodů je 
tento stát ukázkovým příkladem přímé demokracie, 
protože s referendem experimentoval nejrozsáhleji, 
a to jak v záležitostech významných, tak bezvýznam
ných. Právě na ní můžeme ukázat, co nás v případě 
podobného vývoje čeká. Kalifornie je ze všech americ
kých států nejlidnatější a tamní hospodářství je založe
no na zemědělství, tzv. nové ekonomice a zbrojním 
průmyslu. Obyvatelstvo tvoří množství etnik a ras, 
vyznávají se tu různá náboženství a mluví mnoha jazy-
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ky. Nejdůležitější je, že Kalifornie často stála v čele celé 
země a dokonce i světa v zavádění nových výrobních 
procesů, ve spotřebě, v nových trendech, v životním 
stylu a samozřejmě i v masové zábavě. Auta se tady 
uplatnila rychleji než jinde, začala tu nejdříve rozkvétat 
předměstí a pravidelná návštěva tělocvičny brzy na
hradila pravidelnou cestu do kostela, tady vymysleli 
pizzu s kozím sýrem. Právě v tomto obrovském státě se 
nejvíc rozvíjely nové technologie, prosazovala se práce 
z domova, formovala se internetová generace a politic
ké strany upadaly. Uvolňovaly se tu technické i ideové 
síly, které vedly mnohé lidi k úvaze, že budoucnost 
patří přímé demokracii. Vedle Švýcarska, které je histo
rickou výjimkou, trendy však neurčuje, poskytuje dnes 
Kalifornie nejrozsáhlejší ukázku přímé demokracie na 
celém světě. Je-li však skutečně předzvěstí zítřka, pak 
máme příležitost vidět budoucnost, která nefunguje. 

Kalifornské snění 

Nikdo jistě nehodlá popírat fakta. V padesátých a šede
sátých letech měla Kalifornie záviděmnodnou pověst 
jednoho z nejlépe řízených států unie. "Stát číslo 1 fl, čte
me na obálce Newsweeku z roku 1962, "Kvetoucí a nád
herná Kalifornie", souhlasí Time; na jeho obálce stojí: 
"Kalifornie: stát, který budí nadšení". Důvodů k nadše
ní bylo dost. Hospodářství státu rozkvétalo a díky 
nízkým daním vytvářelo neobyčejný a stále rostoucí sys
tém infrastruktury financovaný z veřejných prostředků: 
počínaje skvělými dálnicemi, zavlažovací soustavou, 
dobře zorganizovanou policií a konče parky či zoologic
kými zahradami, nad kterými se tajil dech: Všechno ko-

239 



runoval systém veřejného vzdělání na světové úrovni, 
od školek až po prestižní Kalifornskou univerzitu. Kali
forňané kolem sebe šířili pocit blažené spokojenosti 
a intelektuály ze studeného a vlhkého severovýchodu 
tím dováděli k zoufalství. ("Ti tupí šťastlivci," říkal Woo
dy Allen.) Pro zbytek světa slunná, prosperující, dobře 
řízená Kalifornie symbolizovala oslnivou naději Spoje
ných států. Právě ona ztělesňovala americký sen. 

Podívejme se však na ni dnes a ustrneme. Na jaře 
roku 2001 se několikrát ponořila do tmy kvůli výpad
kům energie, které mi připomněly Indii. (Ve skuteč
nosti byly ještě horší než to, co jsem tam v mládí zažiL) 
Samozřejmě že v Kalifornii leží Silicon Valley a Hol
lywood, dvě největší střediska amerického průmyslu 
a tvořivosti. To je však soukromý sektor, zatímco veřej
ný sektor, a vlastně celý veřejný život, je ve strašidel
ném stavu. Státní i komunální úřady rok co rok zápasí 
s finanční krizí. Dálnice, které byly kdysi vzorem pro 
celý svět, se doslova rozpadají, z dopravy se stala noč
ní můra a brzda produktivity. V padesátých letech 
dávala Kalifornie ze svého rozpočtu na rozvoj infra
struktury 22 %, dnes stěží 5 % .  Veřejné parky přežívají 
jen proto, že v nich vybírají vysoké vstupné. Školský 
systém státu zkolaboval; kalifornské školy dnes stojí 
nejníže v celoamerickém žebříčku, ať už jde o náklady, 
studijní výsledky či znalosti studentů. 

Kalifornská univerzita nevybudovala za posledních 
třicet let ani jediný komplex, přestože se počet obyva
tel státu zdvojnásobil. Zato však stát za posledních 
dvacet let postavil dvacet nových věznic, konstatuje 
Peter Schrag v knize Paradise Lost (Ztracený ráj) .  V roce 
1993 napsal časopis Economist, že "celý vládní systém 
státu je zmasakrován". O tři roky později Fórum pro 
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podnikatelské aktivity a záležitosti středních škol, slo
žené ze zástupců řídících pracovníků a představitelů 
školského systému, došlo k závěru, že bez zásadní 
změny "bude nadále v Kalifornii upadat kvalita živo
ta, budou narůstat dopravní problémy, zločinnost, so
ciální nepokoje a podniky se budou ze státu stěhovat". 
Uvažme, že toto konstatování pochází z doby, kdy si 
hospodářství Spojených států vedlo nejlépe za posled
ních třicet let. Nejlepším důkazem bezútěšné situace 
Kalifornie je skutečnost, že se na takovém závěru shod
ly obě strany, pravice i levice. Konzervativní komentá
tor Pred Barnes, jako by byl ozvěnou liberála Schraga, 
v úvodníku pro Weekly Standard napsal, že správa stá
tu přestala fungovat, "Kalifornie ztratila své přední 
postavení, ostatní jí přestali závidět výkonnou správu, 
prvotřídní školy a skvělý dopravní systém".18 

Ne všechny problémy Kalifornie je však možné spo
jovat s tamními experimenty s referendy a zákonodár
nými iniciativami. Mnohé z nich jsou výsledkem samotné 
extrémní formy otevřené, nehierarchické a nestranicky 
založené demokracie, nakloněné zákonodárným inicia
tivám. Žádná civilizovaná společnost dosud nestvořila 
politický systém, který by se tolik blížil anarchii. Po
hleďme jen na důsledky současného přívalu iniciativ. 
Poté, co prošel návrh Č. 13, byly schváleny i tucty dalších 
iniciativ, mezi nimi návrh Č. 4 (omezující růst státních 
výdajů na určité procento), návrh č. 62 (vyžadující kvali
fikovanou většinu v případě schvalování růstu daní), 
návrh Č. 98 (požadující, aby čtyřicet procent rozpočtu 
státu bylo vynakládáno na školství) a návrh Č. 218 (podle 
nějž se na místní poplatky a daně vztahují omezení 
návrhu Č. 13), Legislativa státu navíc nemá moc nakládat 
s finančními prostředky, protože je pověřena je vydávat 
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tak, jak požadují referenda nebo federální zákony. Dnes 
je 85 % kalifornského rozpočtu mimo kontrolu zákono
dárného sboru nebo guvernéra, což je naprosto ojedině
lá situace nejen ve Spojených státech, ale patrně v celém 
světě. Převážná část rozpočtu státu je "rozdělena pře
dem" a zákonodárci se pak hašteří o zbývajících 15 %. 
Skutečná moc dnes v Kalifornii nespočívá nikde. Roz
ptýlila se ve vzduchu, protože většina rozhodnutí se 
děje prostřednictvím abstraktních zákonů a formulí. 
Naději skýtá to, že vláda může fungovat, řečeno se Sch
ragem, jako "newtonovský mechanismus, netečný vůči 
jakékoli rozpoznatelné kontrole či úsudku volených 
zástupců. To nejen převrací demokracii v jakési varieté 
s pokřivenými ideály, ale způsobuje, že prakticky není 
možné vůbec vládnout."19 

Přestože referenda politikům diktují, co mají dělat, 
nadále se od nich vyžaduje, aby své vzdušné mandáty 
převedli do reality. Zákonodárné iniciativy způsobily, 
že proces vládnutí nemůže nadále fungovat; politikům 
ponechává odpovědnost, ne však pravomoctfZkušeL 
nosti s referendy mimo Kalifornii ukazují, že problém 
není jen v jediném státě. Sdružení obcí státu Connecti
cut rozhodlo, že 72 ze 169 obcí státu bude v referendu 
schvalovat rozpočet navržený městskými úřady. Z těch
to 72 obcí 52 muselo uspořádat další referenda, často 
víc než jedno, protože navržené rozpočty byly odmít
nuty. Většina z těchto referend po místních činitelích 
požadovala, aby snížili daně a zlepšili služby. "Kdy
byste chtěl vyhovět obojímu, musel byste být kouzel
ník," naříkal si ředitel legislativních služeb sdružení 
James J. Finley.2o 

Příval stále narůstajících občanských příkazů vy
tvořil směsici často si protiřečících zákonů, vznikají-

242 



cích bez předchozí debaty, rozvažování a kompromisů, 
které jsou pro tvorbu zákonů charakteristické. Neúpros
ná podstata zákonodárných iniciativ "buď, anebo" ne
umožňuje vnímat jemné rozdíly ani akceptovat reálné 
potřeby. Kdyby v daném roce bylo rozumnější utratit 
na školství dejme tomu jen 36 % kalifornského rozpoč
tu namísto stanovených 40 %, nastane neřešitelný pro
blém. 

Zákonodárné iniciativy také nečekaně přerušily lo
giku zodpovědnosti, která existovala mezi politiky 
a veřejností. Tím, že kalifornští voliči z procesu výběru 
daní a výdajů udělali jakousi byzantinskou směsici, 
zamlžili si svou vlastní schopnost posoudit, jak jejich 
politici pracují. Když dojdou peníze na některý pro
gram, je to proto, že legislativa přidělila příliš málo, 
nebo proto, že místní komunity příliš utrácejí, a nebo 
proto, že iniciativy, působící v celém státě, jim svázaly 
ruce? Uvědomme si, že Kalifornie má 58 administra
tivních okresů, · 447 měst a více než 5000 speciálních 
okrsků - umíte si představit ty orgie svalování viny 
jeden na druhého? Nedostatek moci a odpovědnosti 
vede k nedostatku respektu. Vláda státu Kalifornie a tam
ní zákonodárný sbor patří mezi americkými státy 
k těm, které veřejnost hodnotí nejníže. Kalifornští obča
né své volené vůdce nejprve dokonale oslabili a poté 
jsou šokovaní z toho, jak málo dělají, aby pomáhali 
řešit problémy státu. 

Porovnejme například rozdíl mezi kalifornským po
kusem zvládnout nelegální přistěhovalectví a protidis
kriminační programy prostřednictvím referenda s poku
sem americké vlády zvládnout sociální reformu v rámci 
legislativního procesu. Cesta k sociální reformě je na 
první pohled nepochybně delší i složitější. Její předkla-
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datelé museli nejprve vyvolat celoamerickou diskusi, 
na shromáždit v obou komorách Kongresu dost hlasů 
a pak prezidenta Clintona přesvědčit, aby ji podepsal. 
Udělal to, až když mu zákon poslali potřetí. Během 
diskuse, kdy zákon putoval tam a zase zpátky, kdy 
docházelo ke kompromisům, bylo nakonec nalezeno 
řešení, které odráželo zájmy republikánů i demokratů. 
Probíhalo zároveň postupně v několika fázích, tak, jak 
to má v případě významných zákonů ve velkých 
zemích být. Výsledkem je sociální reforma se širokou 
politickou podporou, veřejností považovaná za legi
timní, jíž se dostává času k jejímu zavedení i finanč
ních prostředků, aby mohla dobře fungovat, a navíc je 
uskutečňována způsobem nebudícím odpor. Dnes je 
obecně považována za úspěšnou, a jak republikáni 
v Kongresu, tak Clinton ji pyšně připomenou pokaž
dé, chtějí-li uvést něco, co se jim povedlo. 

Porovnejme to s návrhem č. 187 (přistěhovalci) a Č. 209 
(odstranění antidiskriminačních opatřenO . Organizo
vané skupiny s podporou několika politiků diskusi 
přenesly ven z prostředí politických stran a zákono
dárného sboru, tedy vně normálního politického pro
cesu, a zahájily nákladnou televizní kampaň. Vyhrály 
a z obou návrhů se staly zákony. Protože však nepro
běhl žádný legislativní proces, nehledaly se kompro
misy a nikdo nic neprověřoval, vyvolaly oba návrhy 
spoustu zlé vůle a nepřátelstVí. V případě návrhu Č. 187 
se vítězství republikánů obrátilo proti nim, protože 
byli označeni za omezence s protipřistěhovaleckými 
a protimenšinovými postoji. Spatně zní zejména to 
druhé a platí to nejen v Kalifornii, ale stále více v celé 
zemi. Návrh byl navíc špatně sepsaný, takže většinu 
pokusů ho uplatnit soudy zamítly. Hlavní tvůrce ná-

244 



vrhu č. 209 Ward Connerly dnes přiznává, že zrušení 
antidiskriminačních opatření mělo být postupné, čímž 
by systém utrpěl menší šok. Dokonce i ten, kdo oba 
návrhy podporoval, musel přiznat, že způsob jejich 
prosazování byl hulvátský a kontraproduktivní. Po 
staletí formovaný způsob tvorby zákonů legislativou 
vyžaduje diskusi a rozvahu, bere v potaz názory opo
zice, vytváří kompromisy a výsledkem pak jsou záko
ny považované za legitimní i lidmi, kteří s nimi nesou
hlasí. V časech, kdy panovníci vládli pomocí rozkazů, 
se politice nedařilo a nedaří se jí ani teď, když totéž 
dělá lid. 

Největším paradoxem hnutí zákonodárných inicia
tiv a referend je neočekávaný postoj k penězům v poli
tice. Ač bylo původním úmyslem vymanit politiku 
z nežádoucího vlivu velkého byznysu, stala se z přímé 
demokracie aréna, v níž si mohou dovolit hrát jen ti 
nejbohatší jednotlivci a zájmové skupiny. Nejprve je 
třeba návrh zákona správným způsobem prezentovat, 
což obvykle vyžaduje politické konzultanty, řízené 
skupinové diskuse <tocus groups) a tým právníků. Ná
sleduje zápis do seznamu kandidátů. K tomu je zapo
třebí v krátké době nasbírat relativně velký počet pod
pisů, což téměř vždy vyžaduje služby profesionálních 
agentur (žertem se tomu někdy říká "zákonodárně
-průmyslový komplex"). Dále je potřeba prodat věc 
veřejnosti, což znamená další nesmírně vysoké nákla
dy na reklamu. V důsledku toho jsou částky vydávané 
na podporu a dobývání seznamů kandidátů srovnatel
né s těmi, které jsou vydávány na údajně korumpující 
volební kampaně kandidátů do zákonodárných sborů. 
V knize Democracy Derailed: lnitiative Campaigns and the 
Power of Money (Vykolejená demokracie: Kampaně 
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zákonodárných iniciativ a síla peněz) píše David Bro
der, že během údobí legislativního cyklu 1997-98 bylo 
v celé zemi na zákonodárné iniciativy vydáno 257 mi
lionů dolarů, tedy víc než třetina ze 740 milionů, utra
cených všemi kandidáty do Sněmovny reprezentantů 
a Senátu. V samotné Kalifornii pak bylo na iniciativy 
vydáno v roce 1996 přes 141 milionů dolarů, o třetinu 
víc, než na kampaň vydali všichni ti pomlouvaní kan
didáti do zákonodárných sborů státu dohromady. 

Důsledek vstupu velkých částek peněz do procesu 
iniciativ je žalostně podobný tomu, co se dnes děje 
v legislativě: dobře organizované a dobře financované 
zájmové skupiny jich využívají k snadnému způso
bu ochrany svých oblastí zájmu. Když se podnikatelské 
skupiny pokusily prosadit hlasování o změně mzdo
vých pravidel, kalifornské odbory to dokázaly odvrá
tit. Stejně tak učitelské odbory dokázaly zabránit jaké
mukoli pokusu iniciativ hlasovat o školských kuponech 
včetně tří dobře podložených pokusů v roce 2000. 
V Missouri a v Oregonu podnikatelské koalice vyzbro
jené hotovými penězi, které samy sebe nazývaly "Ani 
dolar z daní pro politiky" a "Plátci daní politikům 
nepřispívají", porazily výrazným rozdílem iniciativy 
pro financování volebních kampaní. Tento příběh má 
jednu vadu. Zatímco je zřejmé, že dobře finančně zajiš
těné zájmové skupiny budou ve věku přímé demokra
cie prosperovat, proces iniciativ vnesl na politickou 
scénu nečekaného hráče: miliardářského politického 
podnikatele. Finančník George Soros, spoluzakladatel 
společnosti Amway Richard DeVos, podnikatel s rizi
kovým kapitálem Timothy Draper, spoluzakladatel 
Microsoftu Paul Allen a mnozí další využili procesu 
iniciativ k tomu, aby prosadili svá vlastní oblíbená té-
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mata všude, kam jen pohlédnete. Svým způsobem je 
těžké jim to vyčítat: mají stejně jako kdokoli jiný poli
tické názory a dělají, co považují za správné. Ale když 
před stoletím vůdcové pokrokářského hnutí prosazo
vali přímou demokracii jako způsob, jak vyrazit moc 
z rukou loupežných ' baronů zlatého věku, dokázal si 
vůbec někdo představit systém ovládaný dobře zako
panými zájmovými skupinami a politicky laděnými 
miliardáři? 

Referenda a zákonodárné iniciativy urychlily proces 
přebírání moci od politiků a její předávání "lidu". Děje 
se to však vždy prostřednictvím stále rostoucí třídy 
profesionálních konzultantů, lobbistů, odborníků na 
průzkum veřejného mínění a aktivistů. Ve jménu de
mokracie jsme stvořili novou, neobyčejně mocnou elitní 
vrstvu. Vzhledem k tomu, že z vládnutí se stala nepře
tržitá kampaň, jejich práce se nikdy nezastaví a jejich 
vliv stále roste. Díky této revoluci ztratily na váze in
stituce zastupitelské demokracie: Kongres, politici, po
litické strany, vládní agentury i samotná vláda. Nová 
elitní vrstva má méně kontrolních mechanismů, než 
měly ty předchozí. Stará politická strana byla zakoře
něna ve svém hlavním působišti, ve filozofické tradici, 
byla viditelná a musela se zodpovídat - vlastně fungo
vala zčásti jako veřejná instituce. Její představitelé byli 
veřejnými osobami, jednali před zraky veřejnosti a mu
seli se obávat o svou pověst. Kdo však sleduje konzul
tanty, sběratele volebních příspěvků, specialisty na vý
zkum a analýzy veřejného mínění a lobbisty, kteří dnes 
hýbou americkou politikou? Tím, že jsme vyhlásili vál
ku elitářství, vytvořili jsme politiku skryté elity, která 
se nikomu nemusí zodpovídat, která nemusí na nic 
reagovat a jíž je i významný veřejný zájem často lhostej-
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ný. Pád tradičních amerických elit a instituCÍ, a to nejen 
politických, ale i kulturních, hospodářských a nábo
ženských, je podstatou proměny americké společnosti. 
Příběhem tohoto pádu se budeme zabývat v příští ka
pitole. 
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KAPITOLA 6 

SMRT AUTORITY 

Na podzim roku 2000 se Chase Manhattan Bank slou
čila s bankovním domem J. P. Morgan. Jak už to v pří
padě takových sloučení chodí, byl to ve skutečnosti 
nákup: Chase si koupila Morgana. Na první pohled to 
vypadalo jen jako další obchod - i když z těch větších, 
jaké k těm opojným letům patřily. Ve skutečnosti to byl 
mezník ve vývoji amerického kapitalismu, který ozna
moval konečný odchod staré podoby Wall Streetu 
a triumf nového řádu. 

Morganova banka, jak se jí říkalo, byla po větší část 
20. století předním americkým peněžním ústavem. 
V průběhu mnoha krizí a panik na konci 19.  a na po
čátku 20. století, když už vše ostatní selhalo, dokonce 
účinkovala jako věřitel amerického hospodářství. Te
prve v roce 1913 se této role ujala centrální banka (D. S. 
Federal Reserve System). Morganova banka postavila 
své podnikání na důkladném výběru svých klientů 
a sloužila výhradně vládám, velkým nadnárodním kor
poracím anebo těm opravdu velmi bohatým. "Soukromý 
účet u J. P. Morgana se v jistých dobách rovnal přísluš
nosti k americké aristokracii," vysvětluje Ron Chemow, 
autor dějin této banky. Banka skutečně fungovala veli
ce podobně jako klub. Důvodem nebyla snaha si na 
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něco hrát, byl to způsob, jak se dostat k nemalým zis
kům. Bankéři tohoto ústavu udržovali nejlepší vztahy 
s předními firmami majícími spolehlivou hodnotu na 
burze stejně jako s každou vládou a na všech úrovních si 
vytvářeli pevné osobní vztahy. Když J. Pierpont Morgan 
vypovídal v roce 1912 před kongresovým výborem 
o způsobu, jíinž podniká, vysvětloval, že podle jeho ná
zoru je úhelným kamenem dobré pověsti " . . .  chara�ter 
. . .  víc než peníze nebo majetek nebo cokoli jiného . . .  Clo
věk, jemuž nedůvěřuji, ode mne nedostane peníze, 
i kdyby si přinesl záruky od samého Pánaboha."l 

Firemní kultura Chase Manhattan Bank naopak dle 
slov listu New York Times "pocházela spíše z newyor
ských ulic než z exkluzivních míst, kde se pohybovali 
ti od Morgana". S takovou pověstí se z ní po roce 1990 
stala druhořadá směsice problematických bankovních 
firem. Zaměřovala se většinou na méně významné 
části finančního trhu: na stavební hypotéky, půjčky na 
auta a drobné účty. Stále více se však ukazovalo, že 
právě v péči o malé zákazníky leží velké peníze. V osm
desátých letech se z osekávání a porcování velkých 
půjček na malé díly a jejich prodeje průměrným inves
torům stal způsob, jak vydělávat značné peníze. V té
hle hře už nebyl klubový přístup užitečný. V Morga
nově bance se pokusili přizpůsobit, ale bylo už pozdě. 
Z banky se stal, opět slovy listu New York Tímes, "ana
chronismus ve finančním světě, v němž převládá masa 
nad klasou".2 Chceme-li si uvědomit, jak obrovská to 
byla revoluce v amerických financích, musíme připo
menout, že ještě v roce 1990 měla Morganova banka 
nejvyšší tržní hodnotu ze všech bank na Wall Streetu, 
desetkrát VYššÍ, než byla hodnota Citibank. Přesně o de
set let později tvořila tržní hodnota Morgana naopak 
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desetinu tržní hodnoty Citicorp. Citicorp se dostala do 
čela, protože její generální ředitel Sanford Weill změnil 
společnost ve finanční konglomerát, schopný zabývat se 
jak vysokými, tak masovými finančními transakcemi. 

Chceme-li popsat, jakým způsobem demokratizace 
proměnila celou americkou společnost a nejen poli
tickou sféru, což je cílem této kapitoly, je docela dobré 
začít právě u finančnictví. Odvětví se zrevolucionali
zovalo způsobem, jehož důsledky ovlivnily většinu 
Američanů a s nimi desítky milionů lidí mimo Ameri
ku. Každý, kdo má penzijní účet, ví, že veškeré podni
kání ve finančnictví se dnes točí kolem prodeje pro
duktů lidem, jako je on. KaždÝ, kdo se dívá na kabelovou 
televizní stanici CNBC, zabývající se finančním děním, 
ví, že je prezentuje, jako by šlo o divácky atraktivní 
sport. Akciový trh se dnes žene za těmi nejobyčejnější
mi investory. Největší světové portfolio akcií a obliga
cí nevlastní ani saúdská královská rodina, ani žádná 
švýcarská banka, ale TIAA-CREF, penzijní fond vyso
koškolských učitelů a zaměstnanců neziskových orga
nizací. "Každý člověk je králem! "  prohlašoval jižanský 
populista Huey Long. Zrovna tohle se sice nestalo, nic
méně v říši ekonomiky se z každého, z krále i z člově
ka neurozeného, stal kapitalista. 

Demokratizační vlna se prohnala všemi patry a sfé
rami americké společnosti, podnikáním, právem, me
dicínou, kulturou, a dokonce se nevyhnula, jak uvidí
me, ani církvím. Stejně jako v případě politiky nabral 
tento proces na rychlosti koncem šedesátých a počát
kem sedmdesátých let a opět stejně jako v politice 
revoluce sice trvá, ale pořád je v plenkách. Demokrati
zační vlna byla pohonnou směsí dvou rozsáhlých spo
lečenských změn. Nejprve se řada amerických výrob-
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ních odvětví a povolání otevřela lidem zvenčí a jejich 
staré struktury přišly o moc a kontrolu. Za druhé - což 
souvisí s tím prvním - došlo k úpadku elit, které všech
ny dotyčné instituce řídily. Došlo dokonce k všeobec
nému úpadku samotné ideje elit, i když samozřejmě ve 
skutečnosti tomu tak nebylo. Obě změny jsou součástí 
rozsáhlejšího posunu americké společnosti, který je 
možné popsat jako úpadek autority. Vlastně by se spí
še dalo říci, že jde o útok na autoritu. I když autorita 
jako pojem byla v Americe vždy vnímána jako něco 
poněkud podezřelého, od šedesátých let se na ni neu
stále nejrozličnějšími způsoby útočí, zleva i zprava. 

Dalším důležitým důvodem, proč začít tuto kapito
lu otázkou peněz, je, že právě ona nám pomůže osvět
lit zásadní věc nutnou k pochopení demokratizační vlny. 
V mnoha a mnoha ohledech se demokratizace projevi
la jako mocná a k dobru směřující síla, která rozbíjí 
oligarchie, revolučně proměňuje podnikání, objevuje 
a odměňuje nové talenty, vytváří nová průmyslová od
větví a, což je snad nejdůležitější, posiluje jedince. Vra
cet se zpátky k starému a uzavřenému řádu už nechceme, 
jenže demokratizace tím, že odstranila starý problém 
odpírání rovného přístupu k příležitostem, vytváří pro
blémy nové. Soutěživost, energie a dynamismus nové
ho, otevřeného systému zároveň rozbíjí jistá pravidla 
i bariéry, brzdy a pojistky. Působí to dnes jako výsměch, 
že nový chaos většinou postihuje drobného investora 
a obyčejného občana, který nedokáže v nezmapova
ných, rozbouřených vodách nacházet spráVný směr. 
Demokratizovaný politický, hospodářský a společen
ský systém, který v sobě dál ponese několik formál
ních i neformálních omezení, čímž jistou část energie 
a dynamiky obětuje ve prospěch hodnot, jako jsou 
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transparentnost, čestnost, rovnost a stabilita, si lze před
stavit. Jenže to znamená také nějakým způsobem vzkří
sit k životu instituce a elity, které jsme se posledních tři
cet let snažili rozbít. 

Ukaž mi peníze 

"Amerika se začala měnit jednoho dne v půli září 1958," 
píše Joseph Nocera ve fascinující knize A Piece oi the 
Action: How the Middle Class Joined the Money Class (Skvě
lá akce: Jak se střední třída přidala k těm, kdo mají pení
ze). Má na mysli den, kdy Bank of America "rozhodila" 
po Fresnu v Kalifornii šedesát tisíc kreditek a přivedla 
tak na svět univerzální úvěrovou kartu. Byla to novátor
ská myšlenka, protože karta nabízela opravdu každé
mu, kdo o to stál, univerzální přístup k úvěru, který ne
musel být jištěn dalším účtem. V padesátých letech si 
Američané už začínali zvykat na půjčky na nákup spo
třebního zboží - aut, ledniček, televizí. Mít dluhy však 
stále ještě znamenalo mít špatnou pověst. Když si člověk 
něco nemohl dovolit hned, měl škudlit peníze, dokud si 
to nebude moci koupit. Získat půjčku však také nebylo 
tak lehké. Většina bank soudila, že poskytovat malé půjč
ky průměrným rodinám nestojí za čas ani úsilí. Ovšem 
kromě Bank of America. Její zakladatel A. P. Giannini, 
sám syn přistěhovalce, chtěl vydělat peníze, které by 
mohl nabídnout "svým lidem". Banka založená v roce 
1904 v rekonstruovaném výčepu se původně jmenovala 
Bank of Italy a na Bank of America se přejmenovala až 
v roce 1928. Zatímco ostatní peněžní ústavy spotřebitel
ské půjčky přehlížely, Bank of America možnost sloužit 
nejširší střední třídě vítala. Vedlo to nakonec k tomu, že 
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se z ní v sedmdesátých letech stala největší banka v Ame
rice. 

Kreditní karty otevřely masám svět úvěru a umož
nily obyčejným lidem, aby si vybírali zálohy na své 
budoucí výdělky, jak to ostatně bohatí dělají odjakži
va. Dnes si život bez úvěrové karty ani nelze předsta
vit. A přece před čtyřiceti lety to bylo něco prakticky 
neznámého. Těch čtyřicet let, a zejména poslední čtvrt
století, je z mnoha hledisek revolučnějších než jakékoli 
srovnatelné období v moderních finančních dějinách. 
Kapitalismus se během nich transformoval na demo
kratický kapitalismus. 

Zrod úvěrové karty byl jen počátečním impulsem. 
Od sedmdesátých let se ekonomika, technologie i poli
tika vlády vydaly stejným směrem: k deregulaci, de
centralizaci a demokratizaci hospodářství. Od té doby 
proměnily fondy peněžního trhu akcie v masové zbo
ží. V roce 1951 vlastnilo akcie 9 % Američanů. Cenné 
papíry byly jen pro bohaté. Většina Američanů si uklá
dala peníze na spořicí účty, jejichž úrokové sazby byly 
dány zákonem. Samozřejmě to souviselo se vzpomín
kou na pád burzy v roce 1929 a se silným přesvědče
ním, že Wall Street a vůbec celý systém obchodu s cen
nými papíry i banky si s obyčejnými lidmi hlavu moc 
nelámou (což byla v zásadě pravda). Nejdůležitější by
la zřejmě rozšířená představa, že úspory stejně niko
mu nemohou přinést vysoké výnosy. Cílem bylo peníze 
ochránit, ne jich víc vydělat. Když však v sedmdesá
tých letech začala růst inflace, uvědomila si střední tří
da, že kvůli bankovním účtům s pevnýrhi úrokovými 
sazbami vlastně peníze ztrácí. Lidé začali hledat způ
soby, jak získat vyšší výnos. Jednu možnost nabízely 
fondy finančního trhu, nově vytvořený finanční pro-
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dukt, který tím, že objevil díru ve federálních záko
nech, umožnil lidem, aby si kupovali podíly v inves
tičních fondech. Fondy nejprve nakupovaly vládní 
cenné papíry nepodléhající zdanění, které měly vyšší 
výnosy než spořicí účty. Potom společnost Fidelity 
zavedla fondy s akciovými portfolii. Umožnila rovněž 
lidem užívat jejich fondy jako regulérní bankovní účty, 
vypisovat šeky a ukládat depozita. Ocelářský dělník, 
který celý život měl jen jednoduchý spořicí účet, si na
jednou mohl pořídit akcie důvěryhodných společností 
jako General Electric, Ford a IBM. 

K této mocné vlně Kongres přidal individuální pen
zijní účet (Individual retirement account, IRA) a plán 
401 (k) . Oba umožnily lidem ukládat příjem před zda
něním do úspor, jejichž zhodnocování bylo osvoboze
no od daní. To vytvořilo silný impuls ukládat úspory 
do finančních nástrojů, které mohly přinést vyšší ná
vratnost. Kdo v práci vydělal o 1000 dolarů víc, platil 
z toho daň z příjmu. Když však vzrostl o 1000 dolarů 
jeho IRA účet, neplatil z něho, dokud si peníze nevy
bral, žádné daně. Byly to jednoduché počty, navyšová
ní před zdaněním, avšak proměnily desítky milionů 
střádalů v investory. Pouhých pětadvacet let bylo zapo
třebí, aby se většina Američanů díky IRA a 401 (k) podí
lela na trzích s akciemi a cennými papíry. 

Pak přišlo diskontní makléřství. Vláda v roce 1975 
donutila newyorskou burzu, aby přizpůsobila poplat
ky za nákup a prodej cenných papírů pravidlům vol
ného trhu a ukončila tak 1 83 let trvající určování pev
ných cen. Brzy bylo hračkou pro kdekoho prodat malé 
počty akcií. V roce 1975 činil poplatek za jednu trans
akci s cennými papíry průměrně 500 dolarů (v dnešní 
hodnotě). Díky diskontnímu makléřství to dnes může 
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činit zhruba 20 dolarů a prostřednictvím internetu 4 do
lary. V důsledku těchto změn víc než polovina Ameri
čanů vlastnila v roce 2000 cenné papíry. Trh s akciemi 
se tak jakoby mimochodem proměnil z elitního karte
lu na obchodní službu pro veřejnost. Zatímco symbo
lem starého řádu byl klub na Wall Streetu, kde obědva
lo pár vlivných chlapíků, symbolem toho nového je 
stanice CNBC, kde se generální ředitelé perou o vysí
lací čas, aby mohli promluvit k masám diváků.3 

Překvapivým hybatelem tohoto procesu demokrati
zace byl Michael Milken, legendární investiční bankéř, 
který skončil kvůli podvodu ve vězení. Milken vy
myslel "prašivé" dlu,hopisy (junk bondsY a tím otevřel 
cestu k vvěru obrovskému množství malých společnos
tí, které k němu dosud nikdy neměly přístup. Začínající 
a malé firmy měly vždycky problémy s růstem, proto
že jim chyběl kapitál, a ani z hlediska poskytování úvě
ru nebyly dost věrohodné, aby je to kvalifikovalo na 
půjčky s rozumnými úroky. Stály před problémem tl la 
Hlava XXII: vydávat cenné papíry začít nesměly, po
kud je nevydávaly už předtím. Milken učinil pro malé 
firmy totéž co Giannini: vsadil na to, že velké množ
ství z nich se ukáže být stejně hodných úvěru jako fir
my velké. (Než to provedl, měl Milken samozřejmě 
k dispozici výzkumnou studii, která jeho hypotézu 
podpořila.) Oba zjistili, že pomohou-li lidem nebo spo
lečnostem bez úvěrových záruk z minulosti - samo
zřejmě za poněkud vyšší sazby - mohou si přijít na veli
ce slušné peníze. Pro nové společnosti byly Milkenovy 
cenné papíry darem z nebes. Poskytovaly kapitál, je-

• Junk bond - vysoce riskantní dluhopis emitovaný pod cenou. (Pozn. 
překl.) . 
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hož nedostatek byl často jedinou překážkou, jež jim 
bránila v růstu. Cenné papíry rovněž umožňovaly vy
tvářet rovné konkurenční prostředí, protože připravily 
velké společnosti o hlavní zbraň, jíž se před konkuren
cí bránily - přístup ke kapitálu. V osmdesátých letech 
se zrodily tucty podobných společností, z nichž se díky 
penězům z "prašivých" dluhopisů stali obři i v globál
ním měřítku. Milkenova novinka se rozšířila doslova 
do všech koutů finančního světa včetně cizích vlád
ních dluhopisů. A protože veškeré finanční nástroje 
byly nyní rozdrobeny na malé kousky, takže si je mohl 
prostře,dnictvím investičních a penzijních fondů opa
třit každý, došlo k politickým a mocenským změnám. 
Tváří v tvář nové třídě věřitelů nestály jen firmy, ale 
všichni, kdo potřebovali peníze, včetně států. Zosob
něním starého modelu byl britský premiér Benjamin 
Disraeli, který se vydal za lordem Rothschildem, aby si 
zajistil půjčku, jež by Velké Británii umožnila vlastnit 
Suezský průplav. Nový model ztělesňují ministři finan
cí, o nichž kolují nes četné historky, o tom, jak stále do
kola telefonují manažerům investičních fondů v nadě
ji, že se jim tak podaří vylepšit finanční situaci svých 
zemí. Thomas Friedman v listu New York Times vysvětlu
je, jak " v devadesátých letech zadlužené státy místo to
ho, aby vyjednávaly s dvaceti největšími bankami, byly 
přinuceny se dohadovat s tisíci investory a investiční
mi fondy".4 Ač protestující studenti v éře šedesátých 
let patrně neměli na mysli zrovna tohle, přesto se v tom
to případě moc přesunula do rukou lidu. 
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Víc než peníze 

Začneme-li na věc nahlížet z tohoto úhlu pohledu, zjis
tíme, že vlna demokratizace ovlivnila téměř každý aspekt 
amerického života. Zejména si to uvědomíme, když se 
podíváme na sféru zcela vzdálenou financím i politice, 
totiž na náboženství. Nejdůležitější změnou americké
ho náboženského života za posledních třicet let byla 
ztráta dominantního postavení, jaké měly tři hlavní 
církve - episkopální, metodistická a presbyteriánská, 
jejichž členové se rozplynuli do řad řady evangelikál
ních skupin, přitahujících dnes široké vrstvy. Ještě důle
žitější, byť méně zřetelné je, že tím, jak se tyto skupiny 
rozrůstaly, zároveň se samy přizpůsobovaly stále vyš
šímu počtu svých stoupenců. Jinými slovy, demokrati
zovaly americký protestantismus. 

Velké církve, zejména episkopální a presbyteriánská, 
které se nedokázaly přizpůsobit éře populismu, začaly 
upadat do vznešené bezvýznamnosti. Jejich duchovní 
ztratili společenské postavení, které zaujímali ve starém 
řádu, a nenašli pevnou půdu pod nohama ani v tom 
novém. Někdejší význam společenského postavení bis
kupa episkopální církve si lze v dnešní době už jen těž
ko představit. Takový reverend Endicott Peabody, zakla
datel vysoce prestižní internátní školy v Grotonu ve 
státě Massachusetts, byl považován za vůdčí osobnost 
země, téměř rovnocennou prezidentům. Vysoká prestiž 
duchovních přetrvávala až donedávna. Například Yales
ká univerzita měla biskupa episkopální církve v čele své 
správní rady ještě v sedmdesátých a osmdesátých letech 
20. století. Dnes už je nepředstavitelné, že by tak důleži
té místo zaujímal duchovní. Tradiční duchovní postrádá 
jak demokratickou legitimitu, tak bohatství (kapitalis-
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tickou legitimitu) a mnohými Američany je považován 
jen za svéráznou figurku, jíž sice patří neurčitý obdiv, 
která však už nemá ani důstojnost, ani moc. TI. z nich, kte
ří dnes mají duchovní moc a které si prezidenti, guverné
ři a moderátoři talk-show předcházejí, jsou populisté jako 
Billy Graham, a ten může tvrdit, že mluví víc za své stou
pence než za náboženství. V jeho případě to tak opravdu 
je, vox popu li, vox dei. Hlas lidu je tu hlasem Božím. 

Tento posun není pouze záležitostí dnešní doby. 
V Americe se náboženství vždycky stavělo proti auto
ritám. Mnozí přistěhovalci z Evropy přicházeli do 
Ameriky jako církevní opozice, prchající před nábožen
skými autoritami. Ještě důležitější bylo tzv. druhé pro
buzení mezi léty 1 780 až 1830, to vneslo ducha rovnos
tářství americké revoluce i do náboženství. Po celé 
zemi putovali noví evangelikálové, kteří se ve zcela jef
fersonovském duchu ztotožňovali s obyčejnými lidmi. 
Rovnostářské konfese, jako jsou baptisté a metodisté, 
rychle rostly, zatímco starší hierarchické církve jako 
kongregacionalisté upadaly. V roce 1775 bylo v zemi 
dvakrát tolik kongregacionalistů než těch, kteří se hlá
sili k ostatním církvím, ale už v roce 1845 tvořil počet 
jejich členů jen desetinu počtu členů metodistické círk
ve. Většina amerických křesťanů jsou dodnes baptisté 
a metodisté. Alexis de Tocqueville za svých cest po 
Americe v dvacátých a třicátých letech 19. století tento 
jev zaznamenal a označil křesťanství, s nímž se setká
val, za "demokratické a republikánské náboženství". 

Tocquevillova pozorování se většinou týkala politic
ké organizace náboženství. V mnoha případech byli 
duchovní vybíráni celým městem a v obecném smyslu 
se mu zodpovídali ze všeho, co činili. Struktura církve 
byla egalitářská, z hlediska systému řízení nebo hierar-
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chie téměř bez společenských vrstev. Pokud šlo o doktrí
nu, většina amerických sekt byla hluboce autoritářská. 
Tyto sekty interpretovaly biblické texty téměř doslovně 
a k soupeřícím náboženským společenstvím a hlasům 
disentu byly značně netolerantní. x Pro mnoho věřících, 
chodících pravidelně do kostela, byla cena za svobodné 
myšlení vysoká - obvykle to znamenalo vyhnání, uvěz
nění, někdy i smrt. Známý je příklad zbožné Angličanky 
Anne Hutchinsonové, která se v roce 1634 přistěhovala 
do Bostonu a začala ve svých veřejných projevech klást 
důraz na individuální vztah k Bohu. Byla vyobcována 
a guvernér státu Massachusetts John Winthrop ji ze stá
tu vyhnal. 

Během tří století, která uplynula od Winthropových 
časů, se americké křesťanství velice změnilo. Pokud jde 
o zavazující články víry, zůstávalo až donedávna veli
ce náročné. Vždyť vydání protestantských zásad Fun
damentals na počátku 20. století (tady je také počátek 
pojmu "fundamentalismus") bylo vlastně výsledkem 
úsilí udržovat duchovní čistotu proti těm, kten by chtě
li vykládat náboženské texty svobodomyslněji. O pár 
desetiletí později tzv. "opičí proces" ve Scopes (1925), 
odehrávající se v obci, která zakázala výuku evoluční 
teorie ve škole, prokázal, že většina fundamentalis
tických křesťanů je ochotna bránit autoritu církevní 
doktríny, i když se jednoznačně staví proti hlavnímu 
americkému proudu. Křesťanství pro ně totiž není ote
vřeno individuálnímu výkladu. 

I dnes můžeme občas zažít příležitostné bitvy o to, 
zda vyučovat evolucionismus, ale ty jen maskují sku-

x Samozřejmě že se vždy ozývaly nezávislé hlasy, jako byl Thomas Paine, 
Thomas Jefferson, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau a Walt 
Whitman. Tento typ disentu však byl světský a elitářský jev. 
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tečnost, že se víra transformovala. Uplynulých třicet let 
přineslo nejpronikavější změny amerického nábožen
ství od evangelikální vlny " velkého probuzení" v 1 7. sto
letí. Poslední desetiletí jsou často v Americe charakteri
zována jako období zvýšené náboženské horlivosti, což 
muže být pravda, pokud jde o vzestup počtu členu 
některých konzervativních církve Mnohem nápadnější 
je, že se během tohoto období americké křesťanství, a ze
jména protestantismus, stal pluralistickým, pokud jde 
o doktrínu, a vysoce pozorným k vírám, touhám a přá
ním svých věrných. Z fundamentalismu se poté, co ztra
til náboženské jádro, stal převážně politický fenomén. 
Vše se přizpusobuje pruměrnému věřícímu, on vytváří 
organizaci, doktrínu a krédo církve. Evangelikální křes
ťanství se samo obrátilo k populismu a k demokratizaci, 
a to v jasném protikladu k ideám, jež stály při jeho vzniku. 
Do značné míry je tomu tak i proto, že to byl jediný zpu
sob, jak se vyhnout osudu církví hlavního proudu. Pod
robíme-li tuto transformaci podrobnějšímu zkoumání, 
lépe si uvědomíme míru úpadku náboženství v zemi. 

Má církev je tvá církev 

Gallupuv ústav šokoval v roce 1976 celou zemi, i když 
možná jen její elity žijící na pobřežích: odhalil, že 31 % 
Američanu se považuje v otázce víry za znovuzrozené 
čili evangelizované. Koncem téhož roku dokonce i Jim-

x Výzkumy Gallupova ústavu, na něž většina těchto názorů odkazuje, 
ve skutečnosti ukazují, že procento Američanů, kteří chodí do kostela, je 
zhruba stálé, tedy něco přes 40 %, s výjimkou padesátých let, kdy stoup
lo na 49 % .  Srovnáme-li otázky, které Gallupův ústav klade celá deseti
letí, hraje dnes náboženství téměř podle všech měřítek v životě Ameri
čanů o něco menší roli. 
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my Carter v rámci prezidentské kampaně otevřeně pro
bíral, jak je to s jeho příslušností k jižanským baptistům. 
Do roku 2000 počet znovuzrozených a evangelizova
ných Američanů stoupl na 46 %, včetně obou prezident
ských kandidátů (oba byli jižní baptisté) . Zejména jeden 
z nich, George W. Bush, symbolizuje proměnu v ame
rickém křesťanství v průběhu posledních několika dese
tiletí. Bush je konvertita . Jeho otec George H. W. Bush 
byl tak jako několik generací před ním episkopalista. 
Podobně jako rodina Bushů se vyvíjela celá země. Stará 
struktura církevní autority začala ustupovat nové. 

Je tu však jedna záhada: jak to, že evangelikální křes
ťanství, tedy víra striktní a tradiční, začalo vzkvétat 
v době, která je poznamenána individualismem a tole
rancí? Mnozí lidé, zejména ti, kteří pocházejí ze zave
dených církví, odpovídají, že evangelizace je tak úspěš
ná právě proto, že je tak přísná, a tudíž nabízí radikální 
alternativu k moderní kultuře. Nepochybně platí, že 
v dnešním chaotickém světě jsou mravní normy a přís
nost mocným psychologickým lákadlem. Avšak při
jmout takové zdůvodnění znamená ignorovat hloubku 
proměn, jimiž moderní protestantismus prošel. 

Průkopníkem této proměny byl Billy Graham. Od
startoval kariéru ve čtyřicátých letech, kdy absolvoval 
fundamentalistickou univerzitu Boba Jonese kázáními 
o hříchu a zatracení. Bob Jones (1883-1968) věřil, že 
spasení mohou dojít jen konzervativní protestanti. 
Ostatní - židé, katolíci, mormoni - budou všichni zatra
ceni. Zejména katolíci jsou ďábelská sekta vedená pa
pežem, který je moderním antikristem. Univerzita Bo
ba Jonese zaujímala tento postoj otevřeně až do roku 
2000, kdy senátor John McCain téma zpolitizoval v re
publikánských primárkách v Jižní Karolině, čímž se 

262 



mu dostalo celoamerické pozornosti. Jones byl přesvěd
čen, že americká kultura středního proudu je bezbožná 
a zkažená a že celá země je odsouzena k zániku. Dospěl 
k tomu už ve dvacátých letech, kdy v roce 1927 založil 
vlastní univerzitu s cílem spasit " opravdové " křesťany 
před peklem moderní Ameriky. Nešlo mu o to, aby 
nějak proměnil zemi, a nehodlal ve snaze získat další 
stoupence své poselství nějak rozmělňovat. Odmítal 
cokoli změnit na postoji, který sám nazýval "blahodár
ným uspokojením z příslušnosti k biblické menšině". 

Billy Graham začal svou kariéru v témže duchu: od
suzováním moderního života většiny. Současně s tím, 
jak přibývalo jeho posluchačů a on pronikal prostřed
nictvím rozhlasu a televize do všech domácností, jeho 
poselství se zmírňovalo. Během několika desetiletí pro
měnil svůj obraz kazatele zkázy v neškodnou otcov
skou figuru oslovující dobrotivě všechny Američany. 
Jeho postavení bylo neobyčejně posilováno přátelstvím 
se všemi americkými prezidenty počínaje Richardem 
Nixonem. Je pozoruhodné, jak se Graham naučil od
pouštět: neodsoudil ani Nixona po Watergate, ani Clin
tona po Monicagate. V roce 1999 si teolog Richard John 
Neuhaus všiml, že "když Billy Graham ve čtyřicátých 
letech začínal, bez okolků dštil síru a přivolával prokle
tí na ty, kdo se nedrží Krista. Dlouho mu to však nevy
drželo. Není snad třeba příliš zdůrazňovat, že pan 
Graham dobře rozlišuje, co se dá prodat a co ne. /I 

Grahamova popularita rovněž upozorňuje na roli 
techniky v šíření náboženského poselství. Technika 
nahradila - a odstranila - osobní interakci mezi členy 
místních náboženských obcí. Mediální duchovní, kteří 
následovali Grahamovo procitnutí, získávají pozor
nost na úkor místních církVÍ, jejichž duchovní mají 
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sklon být pozornější i náročnější vůči svým farníkům. 
To byl nejznatelnější posun od tradičně vysokého epi
skopálního stylu náboženské autority, v jejímž rámci je 
místní kněz i mravním vůdcem, k novému evangeli
kálnímu modelu, kde je morální vedení poskytováno 
prostřednictvím televizního pořadu. Patříte-li do něja
ké farnosti, je obtížné mezi přáteli a staršími církve pře
hlížet mravní kodex. Avšak když svého kazatele vidíte 
jen v televizi, tak se na vás přímo nedívá. 

Jestliže byl Bill Graham průkopníkem, je Jerry Fal
well tím nejprominentnějším představitelem demokra
tizace evangelikální tradice. Může se to zdát podivné, 
ale Falwellovu pověst reakcionáře vytvořila přede
vším jeho politická angažovanost v posledních dvaceti 
letech, protože založil konzervativní politickou skupi
nu Morální většina. Pozornější pohled na jeho kariéru 
odhalí značně oportunistickou postavu, jejímž hlav
ním cílem je učinit svou církev přitažlivou pro masy. 
Jako podnikatel, který pramálo dbá na mínění své ná
boženské autority, se Falwell odtrhl od vedení baptistů 
a založil v roce 1956 baptistickou církev Ulice sv. Tomá
še s pětatřiceti členy. Obdivoval podnikatele a obchod
níky - jeho otec byl jedním z nich - a v roce 1971 začal 
tvrdit, že by si "církev měla vzít příklad z podnikání, 
aby byla schopna sama sebe přetvářet". Zvláště si vší
mal toho, že "největší inovací posledních dvaceti let je 
rozvoj gigantických nákupních středisek. . .  Tajemství 
jejich úspěchu spočívá v tom, že v nich služby zákaz
níkům poskytuje dvojice velkých supermarketů, dopl
ňovaná řadou malých obchodů. Baptistická církev Uli
ce sv. Tomáše soudí, že spojení několika duchovních, 
kteří poskytují rozdílné služby v jedné církvi může . . .  
přivést masy k slovu Božímu. II Tahle strategie nakonec 
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vedla k zrodu "megacírkve". V nedávných kázáních 
Falwell oznámil plány na nové "Světové centrum pas
torace Jerryho Falwella" o rozloze 1400 akrů. Kromě ji
ného v něm má být univerzita, několik institutů, sva
tyně pro 1200 lidí, čtyřiadvacetihodinové modlitební 
centrum, centrum pro adopce, stipendia pro zakládání 
církví, "megadětský svět", sportovní zařízení pod stře
chou i pod širým nebem, nejmoderněji vybavené tele
vizní studio, dráha pro sportovní automobily a ,,futu
ristický" tábor pro mládež.5 

Během expanze této myšlenky Falwell a další jemu 
podobní pochopili, že nejjednodušší způsob, jak zau
jmout masy, je napodobovat kulturu hlavního proudu 
a její hodnoty, dávat lidem, co chtějí, tedy nábožensky 
méně náročné, vlídnější a na službu víc orientované 
křesťanství. To samozřejmě je absolutní zavržení pů
vodního fundamentalistického ducha, prosazovaného 
lidmi, jako byli Bob Jones starší nebo Oral Roberts. 
Evangelikální církve jsou dnes organizovány tak, aby 
dokonale zapadaly do moderní, na spotřebu oriento
vané americké společnosti. Za známku vzestupu ná
boženství je často označován "křesťanský rock", ale 
ten by bylo spíše možné označit za symbol prázdnoty 
tohoto vztahu. Křesťanské nahrávací společnosti natá
čejí hudbu ve všech stylech popu - hard rock, heavy me
tal, jazz, střední proud, grunge, funk i současný best
seller hip-hop. Novinář Nicholas Dawidoff to vysvětluje 
takto: "Každopádně je sound křesťanských verzí na
prosto identický s těmi sekulárními, stejně jako spous
ta jiných pastiček, od křesťanských verzí mosh pits až 
k Z music nebo čtyřiadvacetihodinové kabelové televizi, 
která uvádí pouze křesťanské hudební klipy. "6 Arci
konzervativní evangelikál Pat Robertson zase ve svém 
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televizním pořadu Klub 700 a ve svém "národním po
radním centru" s nepřetržitou službou provozuje ja
kousi terapii zaměřenou na osobní problémy nejšir
ších občanských vrstev Ameriky. Možnost zaslechnout, 
jak Robertson někomu vyčítá, že zhřešil, je stejně prav
děpodobná, jako že to uslyšíte od Oprah Winfreyové. 
Všechny jen chválí, chlácholí, utěšuje, avšak nikdy 
neodsuzuje. Robertsonův program je také příhodně 
zařazován do televizního rodinného kanálu mezi dět
ské pořady a situační komedie. 

Je-li Robertsonovým východiskem víra jako terapie, 
je podprahovým poselstvím pentekostálních + evangeli
kálů Jima a Tammy Faye Bakkerových víra jako hédo
nismus. "Křesťanství by mělo být úsměvné a radost
né . . .  Usilování o spasení nesmí přece nikoho brzdUl" 
jednou zvolal Bakker. Služba Bohu, jak ji praktikují 
Bakkerovi, spočívá ve vybudování tematického parku 
Národní odkaz USA o rozměrech 23 000 akrů, jemuž 
pyšně říkají "křesťanský Disneyland". V parku je hotel 
s 504 pokoji, akvapark, nákupní centrum a poradní cen
trum, "hi-tech pašijní hry v Amfiteátru národního od
kazu" a replika rodného domu Billyho Grahama.x V roce 
1986 přijelo do parku Národního odkazu USA 6 milio
nů lidí, což ho zařadilo na třetí místo mezi největšími 
americkými tematickými parky hned za dva Disney
landy. "Lidé se mě často ptají, k čemu je v křesťanském 
komplexu dobrý akvapark," připustil Bakker jednou 

x I když sám není pentekostalista, je dnes Graham považován mnohými 
evangelikály za zakladatele tohoto hnutí. 
+ Moderní pentekostalismus vznikl na počátku 20. století v USA. Jde 
o hnutí v rámci katolické církve, které se prezentuje jako nástup nových 
letnic (slavnosti seslání Ducha svatého padesátý den po Velikonocích, 
z řec. pentekosté = padesátý), nové éry v obnově církve. (Pozn. red.) 
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v rozhovoru pro list New York Times při narážce na po
chybnosti o monstrózním projektu za 8 milionů dola
ru. "Praví-li ale bible, že máme být rybáři lidí, pak je 
akvapark naší návnadou . . .  A já nevidím vůbec nic špat
ného na tom, když se používá hezká a hbivá návnada. 117 

Sociolog z Virginské univerzity James Davison Hun
ter, který se hnutím důkladně zabýval, vysvětluje ve 
studii American Evangelicalism (Americký evangelikalis
mus), že podle zjištění evangelikálů je pro získání masy 
příznivců důležité "nebýt pouze tolerantní k víře ji
ných, k jejich názorum a životnímu stylu. Podstatnější je 
být ostatními tolerovatelný. Zásadní dogma nemá niko
ho popuzovat . . .  To má za následek snížení důrazu kla
deného na útočnější aspekty víry, jako je nařčení z kacíř
ství, hříchu, nemravnosti a pohanství, neřku-li zmínky 
o Božím trestu, Božím hněvu, prokletí a peklu. Cokoli se 
dotýká morálních nebo jiných absolutních hodnot ná
boženství a neústupných postojů, je potlačeno. II Ame
rickým křesťanstvím se důkladně zabývá také Susan 
Friend Hardingová z Kalifornské univerzity, která o par
ku Národního odkazu USA píše totéž, co platí i o větši
ně moderních evangelikálních církví: je to "neustálá, 
byť skrytá kritika sebekázně fundamentalistů, jejich ocho
ty k oběti, jejich obsese týkajíá se autority, hierarchie 
a pravidel . . .  Bakkerovi slibovali hmotnou hojnost a bla
ho, ale evangelium vybrousili do podoby nekonečného 
odpouštění, proměnili je v lidovou teologii, která téměř 
schvaluje hřích tím, že předem zaručuje Boží odpuště
ní. "B Tradičním způsobem už nebylo možné autoritu 
udržovat. Jedinou cestou, jak přežít, se stala adaptace. 

Politickou angažovanost fundamentalistů lze nejlé
pe pochopit jako reakci na oslabování autority i zá
kladny náboženství. Falwell, který je na tomto poli 
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průkopníkem, byl po celá padesátá a šedesátá léta i na 
počátku let sedmdesátých ve svých projevech nepoli
tický. V roce 1965 vydal na toto téma kázání: "Pokud 
jde o vztah církve ke světu, je možné jej vyjádřit nejjed
nodušeji třemi Pavlovými slovy Timotejovi - ,kaž Slovo 
boží'. Nikdo nás nezmocnil k tomu, abychom refor
movali vnější svět. Nikdo nám neřekl, abychom zahá
jili válku proti pašerákům, nálevnám, hráčům, vrahům, 
prostitutkám, vyděračům, před pojatým lidem a insti
tucím a vůbec všemu zlu, které tu je. "9 Duchovní, kte
ří se účastnili politických bitev, pravidelně odsuzoval. 

Politický aktivismus se v padesátých a v šedesátých 
letech soustřeďoval na kampaně za občanská práva, 
o něž ani Falwell, ani členové jeho farnosti neměli pří
liš velký zájem. Role, kterou protestantské církve hrá
ly v hnutí za občanská práva, byla dokonalým příkla
dem využití tradiční náboženské autority k poučování 
a přesvědčování. To se Falwellovi nehbilo. Od sedm
desátých let se jeho stoupenci, zejména ti z Jihu, zpoli
tizovali a posunuli se v názoru na řadu sociálních otá
zek doprava. Hlasovali pro Nixona a opustili své 
postoje, tradičně blízké Demokratické straně. V roce 
1978, pět let poté, co Nejvyšší soud svým rozhodnutím 
v případu Roe versus Wade poskytl ústavní ochranu 
potratům, založil Falwell svou politicky angažovanou 
a lobbistickou skupinu Morální většina. Vyvolal tím 
znovu hněv tvrdého jádra fundamentalistů. Morální 
většina zjevně stála o podporu katolíků, židů, mormo
nů, prostě každého, kdo souhlasil s její agendou. Právě 
kvůli tomuto hříchu označil Bob Jones mladší (syn 
a následník otce) Falwella za "nejnebezpečnějšího člo
věka v Americe". Lze namítnout, že se Falwell posu
nul k aktivnímu politickému konzervatismu, protože 
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náboženský konzervatismus, vyžadující čistotu dok
tríny, nepřátelství k ostatním sektám, odsouzení tako
vých hříchů, jako je cizoložství, a asketické odmítání 
hmotné kultury, začal být neprodejný. Ze starého pro
testantského fundamentalismu zbyla jen politická té
mata: potraty, gayové a evoluce. Ta drží velkou kon
gregaci pohromadě. S tím, jak jsou Američané stále 
tolerantnější k mnohým z těchto společenských tabu, 
se však situace mění i tady. Mnohé fundamentalistické 
církve dnes zaujímají formálně tvrdé postavení vůči 
homosexualitě, avšak fakticky dělají pramálo, protože 
se obávají, že by odradily průměrného věřícího, kterého 
jeden z odborníků nazval "Harry, co se nehlásí k žád
né církvi". K tomu, aby člověk dnes mohl být funda
mentalistou, stačí, aby se díval na televizní pořady, 
jezdil do tematických parků, kupoval křesťanský rock 
a volil republikány. Sociolog Mark Shibley tomu říká 
"kalifornizace konzervativního protestantismu". Po 
ztrátě nepřátel a doktrín, které je dosud sjednocovaly 
a dodávaly jim energii, začali fundamentalisté probu
zení 1 1 .  zářím experimentovat s novým nepřítelem, 
s islámem. Falwell, Robertson a Franklin Graham (syn 
Billyho) začali všichni mluvit o islámu nactiutrhačným 
a jedovatým způsobem, označují ho za "ďábelské" ná
boženství a jeho zakladatele Mohameda za teroristu. 
Jazyk, kdysi používaný k popisu zastánců potratů, gayů 
a Americké unie pro občanskou svobodu, se přesunul 
na muslimy. Zda tento nový pokus o vyvolávání nenávis
ti uspěje lépe než ty předcházející, to se teprve ukáže. 

Když se rozhlédneme mimo evangelikální sekty, je 
úpadek autority amerického křesťanství dokonce ještě 
zřetelnější. Sociolog Alan Wolfe zdůrazňuje, že nejrych
leji rostou v Americe takzvané církve nového paradig-
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matu, které odmítají mít nějaké centrum. Tato hnutí jsou 
úplně decentralizovaná a demokratická. Wolfe cituje 
jednoho profesora, který upozorňuje, že "Ježíš a jeho 
žáci fungovali svým způsobem jako projekt s jedním 
centrem, z něhož směřovali do různých částí světa, 
podobně jako to dnes dělají aerolinie, když se snaží 
vyrovnat s postmoderními podmínkami deregulace 
a intenzivní konkurence". Dalším projevem nové tvá
ře náboženství je vzestup počtu "duchovních hleda
čů". Hledači věří, že náboženství je naprosto osobní 
záležitostí bez požadavků a přikázání a že každý jedi
nec si musí vytvořit svou vlastní víru. Každý sobě 
svým knězem, řekl by patrně Huey Long. Jednu z hle
dačských církví vede ve Van Nuys v Kalifornii reve
rend Jess Moody, který "obnovil styl svého učení a zru
šil ve svých kázáních veškeré odkazy na pekelný oheň 
a zatracení". Chybějí v nich rovněž některé běžné po
jmy křesťanské teologie. "Když používáme slova jako 
spása nebo konverze," říká Moody, "lidé se domnívají, 
že mluvíme o cenných papírech. ,,10 

Moderní společnost je plná hledání "spiritualismu" 
a vlastní identity; možná proto, že je to moderní cesta, 
jak se vyrovnat s věčnou potřebou bezpečí a víry. Klí
čovým znakem všech úspěšných a rostoucích maso
vých křesťanských sekt je dnes důraz na individuální 
volbu a demokratické struktury. Náboženské komuni
ty projevují proti těmto tendencím odpor, přesto se 
k novým ortodoxním církvím hlásí dohromady jen 5 % 
Američanů. Ještě pozoruhodnějším trendem je demo
kratizace a z ní vyplývající opouštění toho, čemu Hun
ter říká "závazné určení", tedy Písma, autority a tradice. 
Nejkonzervativnější společenské hnutí v Americe, 
evangelikální křesťanství, se během posledních čtyř 
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desetiletí pustilo do boje proti moderní demokratické 
kultuře a nakonec zjistilo, že se tím samo zcela změni
lo. Na jeho příběhu lze dobře pozorovat, s jakou rych
lostí se šíří úpadek veškerých náboženských autorit 
v životě Ameriky. Lze diskutovat o tom, zda je to dob
ré či špatné znamení - to záleží na úhlu pohledu. Ale 
stěží se dá pochybovat o tom, že tomu tak je. 

To nejlepší, o čem se ví 

Harry Scherman byl špatný dramatik, ale jak se pozdě
ji ukázalo, dobrý obchodník. Poté, co léta zápasil s vlast
ními texty, odstartoval v roce 1926 něco, co nazval Klub 
knihy měsíce. Nápad to byl jednoduchý: nabídnout 
nově vzdělané americké střední třídě potěšení z kvalit
ní literatury. Jak vysvětluje v knize o dějinách klubu 
Janice Radwayová, byl to také pokus "podchytit příliv 
knih na cestě k zákazníkům . . .  [tím je ujistit], že mohou 
držet krok s tempem moderní kulturní produkce, aniž 
by obětovali svůj cit pro kvalitu"Y Knihy vybírala pě
tičlenná ediční rada, jejímž členům se říkalo "porotci". 
Vždy to byly uznávané osobnosti: v první radě zasedali 
profesor anglické literatury z Yaleské univerzity, úspěš
ný romanopisec, šéfredaktor deníku z amerického stře
dozápadu a dva erudovaní novinoví sloupkaři. Rada 
vybírala knihy bez ohledu na jejich prodejnost. V prů
běhu třicátých a čtyřicátých let zvolila mezi jinými díla 
George Orwella, Arthura Millera, Trumana Capoteho 
a Ernesta Hemingwaye. Newyorští literáti se přesto 
dívali na čtenářský Klub knihy měsíce spatra. Ve své 
slavné eseji Masscult and Middcult (Masový kult a stře
dový kult) z roku 1960 se kritik Dwight McDonald 
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pošklebuje, že "od roku 1926 zásobuje klub své členy 
čtivem, o němž lze přinejlepším říct, že by to těžko 
mohlo být horší". Samozřejmě že by mohlo být horší, 
a o hodně. Vybírané knihy nebyly nikdy přeintelek
tualizované nebo akademické, klub hledal kvalitní lite
raturu, která by oslovovala široké publikum. Věřil v de
mokratizaci kultury, dokonce jí prorážel cestu a snažil 
se být pro čtenáře co nejpřijatelnější, ale zároveň je chtěl 
táhnout vzhůru, a nikoli jim snižovat latku. 

Pak přišla šedesátá léta. Útok na autoritu, který se 
odehrával ve všech vrstvách společnosti, pronikl i do 
malého, avšak vlivného světa knižního podnikání. 
"Představa poroty o tom, že Klub knihy měsíce je jaká
si skupina udávající tón . . .  byla prostě zpozdilá," na
psali později v listu New York Times. Příjmy klubu začaly 
rychle klesat a v roce 1977 jej převzal mediální konglo
merát Time, Inc. Autonomie poroty vzala za své a vý
běr klubu, významně ovlivňovaný marketingovým od
dělením společnosti Time, se zaměřil na knihy, které 
měly předpoklady ke komerčnímu úspěchu. Na se
znamu autorů se začala objevovat charakteristická jmé
na - Stephen King, Tom Clancy, Michael Crichton, 
Terry McMman. Množství vybraných knih výrazně 
stoupalo, během let 1980-1998 vzrostlo třikrát. Na se
znam se dostalo všechno, co byli lidé ochotni kou
pit - kuchařky, rady do manželství, romantické příbě
hy. Původní myšlenka se obrátila naruby. Namísto 
toho, aby klub obecný vkus vytvářel, začal se jím řídit.x 

x Tato strategie však nakonec neuspěla a Klub knihy měsíce se pokouší 
opět vrátit ke svým kořenům. Knihy vybírá nová porota, jejímiž členy 
jsou prominentní autoři, jako například Anna Quindlenová. Staronový 
model má úspěch a to napovídá, že lidé ve skutečnosti stojí o to, aby jim, 
pokud jde o kulturu, někdo poradil. 
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Příběh Klubu knihy měsíce je phběhem americké kul
tury. John Seabrook, který jeden čas psal pro list New 
Yorker, tento kultunú vývoj popisuje jako posun "od 
městské rady k megastoru". Městská rada, která americ
ké kultuře [v nejširším smyslu] ještě před několika dese
tiletími dominovala, je tu metaforou pro kultunú normy 
stanovené elitami, jejichž vůdčím principem je kvalita. 
V současném kulturním megastoru však jsou nápady 
jako vkus, normy nebo hierarchie absurdní. Možné je 
všechno a jediné, oč jde, je popularita. Zatímco měst
skou radu ovládali lidé, kteří byli vzděláni podle jis
tých zásad, megastore vedou ti, kteří mají čich na to, co 
je populární, co bude "pecka". Starý řád představují 
takoví lidé, jako je například legendární šéf New Yorkeru 
Harold Ross, nový řád zase promotér pop-music David 
Geffen. Ross, jehož lze těžko považovat za přísného inte
lektuála, měl cit pro kulturní obsah; Geffen má cit pro 
masový vkus. Seabrook to popisuje takto: "Staré kultur
ní arbitry, jejichž úkolem bylo rozhodovat, co je ,dobré' 
ve smyslu ,hodnotné', nahradil nový typ arbitrů, jejichž 
řemeslem je definovat ,dobré' ve smyslu ,populární'. 
Tuto obrovskou změnu v naší civilizaci pociťuje se vším 
všudy každé muzeum, knihovna, univerzita, naklada
telství, časopis, noviny a televizní stanice v zemi."12 

Před pár lety deník New York Times požádal dva nej
známější ředitele muzeí v Americe, aby sestavili se
znam toho, co je třeba pro velké muzeum 21 . století. Le
gendární ředitel newyorského Metropolitního muzea 
Philippe de Montebello navrhl, že by to mohla být 
významná umělecká díla, jejich inteligentní a lákavá 
prezentace, kurátoři orientovaní na veřejnost, natolik 
vysoké finanční prostředky, aby zajistily integritu a ne
závislost na trhu, zcela přesvědčení členové rady, mu-
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zejní pracovníci, kteří věří autoritě a vědí, co vystavují, 
a konečně "neochvějná víra, že muzeum je především 
zážitek z umění, a teprve potom prostor agory". Ředi
tel Guggenheimova muzea v New Yorku, s dobou jdou
cí Thomas Krens, sestavil zcela odlišný seznam. Začal 
sice podobně s "významnou sbírkou", ale pak přešel 
k "velké architektuře, významným výstavním a pod
půrným projektům, dvěma příležitostem najíst se, dvě
ma možnostem něco si koupit, technicky dokonalém 
přístupu prostřednictvím internetu a úsporám díky 
globální sítill• To je ostře vedený řez mezi starým a no
vým řádem. 

Krens patří mezi vůdčí postavy nové generace ředite
lů muzeí, jimž jde o to, aby mohli prezentovat svou 
podívanou, a to jakoukoli, která přinese publicitu a tím 
přitáhne pozornost. Nedávno otevřel Guggenheimovo 
muzeum v jednom paláci v Benátkách a v hotelu a kasi
nu na bulváru v Las Vegas. Tenhle trik patří mezi ty ná
padité, které často skutečně přitáhnou k umění pozor
nost. Avšak jejich smyslem není nikoho přesvědčovat, 
aby si prohlédl umělecká díla, nýbrž jen to, aby do mu
zea přišlo co nejvíc lidí. Když už tam jsou, možná podleh
nou jedné či dvěma "příležitostem něco si koupit". 
Výtvarný kritik časopisu New Republic Jed Per! o Krenso
vě nejslavnějším yrojektu, oslňující budově Guggenhei
mova muzea ve Spanělsku, navržené Frankem Gehrym, 
napsal: "Nikdo nejde ke Guggenheimovi do Bilbaa, jen 
aby se podíval, co tam je vystaveno. Pohled na umění je 
tu něco, co si uvědomujete, až když tam jste, něco, jako 
když člověk jde do koupelny nebo si bere svou dávku 
vitaminů. II To, co se při podobných příležitostech vysta
vuje, má svůj zvláštní charakter. Krens připravil speciál
ní výstavy " umění motocyklu II nebo oblečení od Giorgia 
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Armaniho. Moderní a komerční umění rozhodně na 
výstavu moderního umění patří. Avšak Perl upozorňuje 
právě na to, že tato muzea se nepokoušejí popsat styl či 
údobí, ale jednoduše vystavují už tak jako tak populární 
ikony masové kultury: "Neutvářejí vkus, naopak zhod
nocují vše, co v momentálním masovém vkusu převažu
je. Nepředstavují myšlenky, které návrháři nebo pro
dukční televize MTV mohou později dát k dispozici širší 
veřejnosti [a tak jim poskytnout možnost bud být, nebo 
nebýt populární]; jen odrážejí, co kultura už tak jako tak 
ví, a gratulují veřejnosti, že to ví taky."13 Shrnuto: neve
dou, ale následují. 

A ještě něco. Výstava motocyklů byla financována 
společností BMW, která tu měla nejvíc vystavených 
strojů. Armaniho výstava přišla pouze osm měsíců 
poté, co Giorgio Armani slíbil Guggenheimově muzeu 
15 milionů dolarů. Umění a komerce se vždy prolínaly, 
avšak současná komercializace umění je odlišná, pro
tože je populistická a konzumně orientovaná. Mecená
ši umění po staletí sbírali to, co se jim líbilo nebo co se 
naučili díky odborníkům mít rádi. Vůbec se nezamýš
leli nad tím, zda jejich sbírka souzní s vkusem veřej
nosti. Spočívalo v tom částečně i potěšení z vlastního 
bohatství. Dnešní firemní sponzoři jsou však jiní. Pod
porují umění v rámci obchodní strategie. Sociolog 
a přemýšlivý odborník zabývající se americkým mar
ketingem James Twitchell zdůrazňuje, že nakonec vět
šinou využívají "mimoestetických kritérií, jejichž vý
sledkem je výstava, která se dotýká nějakého politicky 
korektního tématu nebo je přinejmenším nekontro
verzní". Twitchell upozorňuje i na fakt, že to, co se dnes 
vystavuje, do značné míry odpovídá tomu, co může 
získat firemní podporu. Guggenheimovo muzeum se 
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přestalo zabývat plánem na výstavu Piccaso a věk železa, 
protože nikdo nechtěl být spojován s něčím tak staro
módním, jako je železo. Firma BMW odmítla příleži
tost sponzorovat výstavu Mistrovská dľla z Mnichova, 
protože "Mnichov není dost sexy". Výstava děl klasi
cisty ze 17. století Guida Renia, který hledal nové ces
ty v umění, byla zrušena, protože se nenašel nikdo, kdo 
by usoudil, že by z takového spojení mohl mít nějaký 
obchodní prospěch. Kdyby stejný postoj měli staří 
mecenáši, vypadaly by dějiny umění docela jinak. 

Můžeme klidně předstírat, že dráždivost a svůdnost 
mají nějaké základní charakteristiky, jako je například 
novost nebo originalita, ale ve skutečnosti jsou to ná
hražky za popularitu, která se mění na profit. Tento kul
turní trend objasňuje něco důležitého: vztah mezi demo
kratizaá a marketizaá. Jelikož lidé dnes existují převážně 
jako konzumenti a svou moc uplatňují prostřednictvím 
této identity, stala se marketizace stínovým partnerem 
demokratizace. Tato dvojice sil pohání demokratizační 
vlnu. Dvojaká povaha demokratizace - posilujíá jak 
občany, tak spotřebitele - vysvětluje, proč lidem tak 
málo stojí za to kritizovat tuto proměnu společnosti. Pro 
levici je obtížné odsuzovat kulturu člověka z ulice a pro 
pravici je nemožné připustit, že kapitalismus, dokonce 
i ve sféře kultury, může vést k tak špatným koncům. 
Nikdo není ochoten připustit, že bez vedení nebo odka
zu k autoritě mohou lidé volit špatně. A má-li někdo být 
veden, vyžaduje to samozřejmě nejen ochotu následo
vat, ale také existenci někoho, kdo je ochoten vést. 
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Americká aristokracie 

V roce 1967 řekl šéf zpravodajství televize CBS Bill 
Leonard mladému producentovi Donu Hewittovi, že by 
měli odstartovat televizní zpravodajský magazín s ná
zvem 60 minut. Hewitt se zeptal, zda má nějaké zadání, 
jak by pořad měl vypadat. Leonardova odpověď byla 
jednoduchá: "Udělejte něco, na co bychom mohli být 
pyšní." Když dnes Hewitt, který dosud legendární po
řad produkuje, na ten rozhovor vzpomíná, říká, že "to 
bylo naposledy, kdy někdo v televizi řekl někomu jiné
mu, aby udělal něco, na co by bylo možné být pyšný". 

Podobných historek, jako je tahle, existují spousty 
o mnoha povoláních - kromě jiných o novinářích, na
kladatelích, právnících, účetních i lékařích. Nejsou to 
jen nostalgické vyprávěnky o starých časech. Ve sku
tečnosti poukazují na důležitý posun v roli elit v ame
rické společnosti. Před třiceti lety lidé, kteří vydávali 
knihy, produkovali televizní zprávy, vedli právnické 
firmy a stáli v čele nemocnic, sami na sebe nahlíželi 
jako na ty, pro něž je profit cílem jen částečně, protože 
zároveň vykonávají i službu veřejnosti. Lidé v čele te
levizních stanic například naprosto jasně chápali, že 
výměnou za to, že mohou využívat veřejná vysílací 
pásma, se od nich požaduje, aby poskytovali také pro
gram jisté kvality. Tito lidé se považovali víc než za 
podnikatele za profesionály, za "společenství lidí", jak 
říkal anglický intelektuál R. H. Tawney, "kteří vykoná
vají svou práci v souladu s jistými pravidly, vytvoře
nými tak, aby zajišťovaly určité normy lepší ochrany 
příslušníků společenství a lepší služby veřejnosti".14 
Po větší část 20. století tito profesionálové tvořili cosi 
jako moderní aristokracii se zajištěným postavením 

277 



a rozsáhlým zájmem o blaho své země. Oni i další 
vůdčí občanské osobnosti na sebe brali výkon určitých 
obecnějších služeb veřejnosti. Většina velkých muzeí, 
symfonických orchestrů, operních společností, veřej
ných parků a knihoven v amerických městech vznikla 
nikoli zásluhou státu, ale díky skupinám jednotlivců, 
orientovaných podobně na službu společnosti. Tito li
dé, zajištěni bohatstvím nebo postavením, často, po
kud to bylo zapotřebí, prosazovali dlouhodobé zájmy, 
související s prosperitou jejich města, státu či celé země. 
Přes všechno elitářství a privilegia, která s takovým svě
tem souvisela, existence těchto na službu veřejnosti 
zaměřených elit americké demokracii prospívala. 

Právě soukromé elity a veřejná občanská společen
ství byly jedním z prvků, jimiž se angloamerická spo
lečnost odlišovala od ostatních. Je to neobvyklé: větši
na zemí se řídí francouzským či evropským modelem, 
v němž všechny stránky hospodářského i veřejného 
života mají na starosti instituce zřizované vládou a je
jich úředníci. Když se zamyslíte nad tím, jak rozličný
mi způsoby jsou v Americe regulovány finanční trhy -
od newyorské burzy po regionální banky federálního 
systému - musíte si nutně uvědomit, kolik z těchto in
stitucí bylo původně soukromých, avšak plnily veřej
nou roli. V menším měřítku jsou to také například oba 
velké parky na Manhattanu, Central Park a Riverside 
Park, vedené orgány, které jsou z části veřejné a zčásti 
soukromé. Představa, že by pařížské parky provozo
vali soukromníci, je nemyslitelná. Stejně tak své pro
fese regulují advokátní nebo lékařská komora, jejichž 
autoritu, ač jde o skupiny soukromníků, garantuje stát. 

Takové partnerství má v angloamerických dějinách 
hluboké kořeny. Souvisí to se vzestupem anglické drob-
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né šlechty, která, jak jsme si řekli v první kapitole, za
čala vykonávat správní funkce ve svých lokalitách a po
zději i mimo ně. Tento způsob správy se přenesl do 
amerických kolonií a pak i do republiky, kde zámožní 
lidé vstupovali do politiky a veřejné správy, aniž by 
očekávali, že právě to bude jejich životní dráha. Když 
se George Washington po dvou prezidentských obdo
bích vracel na svou farmu, řídil se pouze svým třídním 
instinktem. Pocházel z elity virginských vlastníků pů
dy, od jejichž členů se očekávalo, že budou bez nároku 
na mzdu sloužit ve farních radách, jako smírčí soudci, 
důstojníci místní milice a zástupci ve shromáždění ob
čanů. Tradici udržovali takoví muži jako Thomas Jef
ferson, James Madison, James Monroe, William Henry 
Harrison, John Tyler, Benjamin Harrison, Theodore 
a Franklin Rooseveltovi a mnozí další. Důležitější 
možná je, že kromě těchto postav, známých z dějin, vza
la veřejnou službu za nedílnou součást svého života ce
lá americká společenská elita. Její příslušníci se ujímali 
vládních a správních funkcí, opouštěli je, stoupali v nich 
i sestupovali na celostátní i na místní úrovni. Někdy 
šlo o bohaté vlastníky půdy, většinou to však byli 
právníci a bankéři. V Evropě se z veřejné správy a vlá
dy naopak stala profese, kterou na nejvyšších místech 
vykonávají veřejní zaměstnanci, pro něž je to celoživot
ní kariéra. Například ve Francii je běžné, že se vážený 
úředník přesune do soukromé sféry, ale je nemyslitel
né, aby byl do státní správy povolán podnikatel. 

Profesionálové měli v Americe vždy zvláštní posta
vení. Alexander Hamilton na to myslel už při zakládá
ní státu a v Listech federalistů vysvětluje, že duchovní, 
právníci a profesoři by měli být ne strannými, a tudíž 
"nadřazenými rozhodci" mezi různými odvětvími 
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a frakcemi. To oni by měli dokázat prosadit obecné 
společenské zájmy. Dnes ovšem jsou tyto profese pou
hými stíny sama sebe. Na jedné straně byly rozdrceny 
klepety trhu se stále ostřejší konkurencí a na druhé 
straně státem, který přebírá mnohé z funkcí dosud za
jišťovaných těmito profesemi i soukromým podniká
ním. "Drobná šlechta uchránila Anglii před byrokrati
zací, jež se stala osudem států na kontinentu," psal 
v roce 1905 Max Weber v Protestantské etice a duchu ka
pitalismu. Tento rozdíl mezi angloamerickým světem 
a evropským kontinentem se stále víc stírá. Během po
sledních čtyř desetiletí stát vzal na sebe mnohé z regu
lačních a rozhodčích funkcí profesních asociací a tím 
přebral značný díl autority, již soukromé společnosti, 
veřejné charitativní organizace a jednotlivci měli ve 
veřejném životě mnoha společenství. Andrew Carne
gie se věnoval rozvoji vzdělanosti a díky tomu pomohl 
Americe vybudovat systém veřejných knihoven. Dnes 
by podobný projekt rozžvýkal úřední šiml, protože 
celý proces je do detailu zbyrokratizován. V mnoha 
ohledech je expanze státu obdivuhodná, protože po
skytuje více lidem více služeb, avšak zároveň vede 
Američany k přesvědčení, že vláda a státní správa jsou 
hlavními hybateli projektů určených veřejnosti. Lidé 
se pak tím, že zaplatí daně, cítí být osvobozeni od po
vinnosti angažovat se ve službě veřejnosti. Tento po
stoj je ještě rozšířenější v kontinentální Evropě, kde 
lidé, ačkoli jejich bohatství je srovnatelné se Spoje
nými státy, věnují na soukromou dobročinnost méně 
peněz i času. I v Americe se faktická služba veřejnosti 
formou účasti na místní správě a v radách komunit 
stává stále víc záležitostí profesionálních politiků a mé
ně záležitostí zainteresovaných občanů. Tento posun 
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vztahu mezi elitami a společností ovlivňuje úspěšné 
fungování státní správy a vlády. Významné právnické 
fakulty a ekonomické školy zjišťují, že během posled
ních třiceti let ubývá mezi nejnadanějšími absolventy 
těch, kteří projevují sebemenší úmysl pracovat pro 
vládu nebo jít do státní správy. 

Právo je možná nejlepším příkladem soukromé pro
fese, která měla historicky veřejnou funkci. Dokonce 
i dnes je právník označován jako officer o[ the court 
(úředník či funkcionář [soudního] dvora) a znamená to 
víc než jen líbivou frázi. Přesně to vystihuje povinnos
ti právníků i jejich odpovědnost za udržování právní
ho systému. Státní správa požaduje, aby se právníci 
řídili určitými profesními pravidly a plnili dané úkoly 
výměnou za to, že dostanou licenci ke své praxi. Sa
motná profesní komora však ukládá svým členům ještě 
víc podmínek a břemen, požaduje po nich, aby dodr
žovali nejen právní, ale i etické zásady. Pravidla pro
fesního chování zavedená organizacemi, jako je Ame
rická advokátní komora (American Bar Association), 
vznikla proto, aby se právníci jako respektovaní a dů
věryhodní profesionálové, a nikoli jako bezskrupulóz
ní podnikavd, drželi v mezích interního souboru pra
videl. Historicky vzato hráli právníci roli zkušených 
rádců a poradců svých klientů a dohlíželi na jejich 
dlouhodobé zájmy. Často to znamenalo, že svým klien
tům radili, aby se neangažovali ve . sporech a nejistých 
právních manévrech, které je budou jen stát peníze, a to 
dokonce i přesto, že jim samotným by to zaručovalo vý
nosné palmáre. Elihu Root, který stál jeden čas v �ele 
Newyorské advokátní komory a na počátku 20. století 
byl i ministrem zahraniČÍ, obrany a senátorem za stát 
New York, jednou poznamenal, že "polovinu praxe 
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slušného právníka tvoří přesvědčování klienta, aby 
nebyl blázen a přestal se soudit". 

Právník měl v americké společnosti jedinečné po
stavení.15 V zemi bez tradiční aristokracie vlastnící 
půdu tvořili právníci privilegovanou a na veřejnou čin
nost orientovanou elitu. V každém americkém městě 
a městečku patřili mezi přední občany, kteří pomáhali 
budovat muzea a nemocnice, utvářeli občanské insti
tuce a zastávali v místní správě postavení na všech 
úrovních. Například přední newyorský právník z kon
ce 19 .  století James c. Carter pomáhal založit New
yorskou advokátní komoru a hrál klíčovou roli v re
formním hnutí jak samotném městě, tak ve státě. Byl 
členem tildenovské komise, výboru proti zkorumpo
vané Tammany Hall,' Národní ligy měst, Občanské 
unie, Městského klubu a Klubu pro dobrou vládu. 
Jinými slovy, jeho veřejný život byl z valné části i jeho 
pracovním životem. A nebyl v tom nijak výjimečný. 
V New Yorku i v řadě dalších amerických měst bylo 
možné narazit na spoustu lidí jemu podobných. Hen
ry Stimson, jeden z právníků, nad nimiž držel Root 
ochrannou ruku, který byl ministrem obrany jak za 
vlády Theodora, tak Franklina Roosevelta a ministrem 
zahraničí za Herberta Hoovera, ve svých pamětech při
pomíná, že "americký právník by se měl považovat za 
potenciálního vládního úředníka . . .  Pokud někdy na
stanou časy, kdy tato tradice vybledne a členové ko-

• Tildenovská komise, složená z osmi republikánů a sedmi demokratů, 
rozhodla v roce 1876 o sporných výsledcích prezidentských voleb 
v několika státech ve prospěch republikánského kandidáta Hayese pro
ti demokratovi Tildenovi. Tammany Hall, shromaždiště Tammany 
SOciety, v první půli 19.  století reformní organizace Demokratické stra
ny v New Yorku, se v průběhu dalších desetiletí stala symbolem neprů
hledné a zkorumpované politické mašinerie. (rozn. překl. )  
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mory se stanou pouhými služebníky obchodu a pod
nikání, bude to pro budoucnost svobody znamenat 
chmurné vyhlídky." Vztah mezi právníky a svobodou, 
který Stimson naznačil, není nepodstatný. Pověstný 
Tocquevillův komentář, že americkou aristokracii lze 
hledat "u soudního dvora a mezi advokáty", zname
nal víc než jen to, že právníci jsou v Americe společen
skými špičkami. Tocqueville se velice obával, že se 
Amerika stane "tyranií většiny". Poněvadž země po
strádala sociální strukturu podobnou té, jakou měla 
Evropa, domníval se, že postrádá i třídu aristokratů, 
kteří ve společnosti fungují jako stabilizační prvek. 
Soudil, že bez takovéto třídy by stát mohl upadnout 
do rukou demagogů, populistů a podobně neliberál
ních sil . Pro Tocquevilla, který v tom byl jakousi ozvě
nou Hamiltona, byli přirozenými aristokraty právníci. 
Soudil, že právě oni nejsou na nikoho vázáni, a proto 
jim lze svěřit starost o veřejné blaho. Právníci, psal, vy
tvořili "jistou formu veřejné zodpovědnosti, která by 
mohla být nápomocna při ochraně demokracie a záro
veň by nedovolovala, aby se projevovaly její nectnosti". 

Byl to poněkud idealizovaný pohled na právnický 
svět, avšak ještě před třiceti lety měl silný vliv na cho
vání většiny amerických právníků. Spisovatel Michael 
Lewis si vybavuje partnery otcovy právnické firmy 
v New Orleansu takto: "Jejich životy formovalo ote
vřeně hlásané přesvědčení o jejich elitním postavení: 
právník stojí nade všemi sváry. Je obdařen zvláštními 
znalostmi. Dodržuje přísná pravidla chování . . .  Nej
důležitější věcí na světě pro něj je udržovat si postave
ní ve společenství, a přitom si nikdo nesmí ani pomys
let, že by věnoval jen ždibec duševní energie obavám 
o své postavení. O prestiž neusiluje; je důsledkem 
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toho, jak žije. "  Uzavřený svět právnické profese se 
začal rozpadat poté, co do něj získala přístup spousta 
nových lidí, a zejména když Nejvyšší soud v roce 1977 
dovolil právníkům své služby inzerovat a mezi vý
znamnými právními firmami se zvýšila konkurence 
v boji o peníze. Právo "podlehlo americkým instink
tům, které spolu souvisejí: instinktu k demokratizaci 
a instinktu ke komercializaci. Často se pod tím skrývá 
jedno a totéž," píše Lewis.16 O generaci dříve bylo prá
vo podnikáním, fungujícím bezmála jako kartel. V kaž
dém městě působil jen omezený počet právních firem. 
Vstoupit na trh bylo obtížné. Těm, kdo na něm pod
nikali, se dařilo dobře, ale nesnažili se zvyšovat ceny. 
Právo bylo prostorem k slušnému a vysoce respektova
nému způsobu života, nikoli však prostorem, v němž se 
dá zbohatnout. Oceňován byl stabilní trh s pravidelným 
a předvídatelným ziskem. Struktura napodobující kartel 
také zajišťovala, že právníci měli dost času, aby mohli 
sledovat veřejné zájmy. Starší partner právní firmy 
z New Yorku mi o tom vyprávěl toto: 

Všichni ti mladí lidé se diví, jak mohli lidé, jako byli Dean 
Acheson nebo Cyrus Vance, kombinovat právnickou práci 
s veřejnou službou. Za prvé, žádný právník, který [dnes] ta
kové věci provozuje bokem, se nikdy nestane partnerem 
[v právnické firmě] . Za druhé, žádný partner, který to dělá, 
si nemůže účtovat dost hodin, aby někomu stálo za to mít ho 
za partnera. Když byl Vance mladý, strávil celé měsíce prací 
na politických a správních záležitostech. To už dnes není 
možné. Právo je podnikání, a navíc zatraceně konkurenční. 
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· Od hlídacích psů k domácím mazlíčkům 

To, co platilo o právu, bylo možné s jistým stupněm 
rozlišení vztáhnout i na další profese. Americká lékař
ská komora (American Medical Association) byla kdysi 
možná nejmocnějším cechem moderní doby a členství 
v ní dávalo lékařům statut, bezpečí a moc. Lékaři měli 
na oplátku povinnost klást zdraví svých pacientů nad 
všechny ostatní zájmy. Lékařská profese se vždy snaži
la pacienty ujišťovat, že se nikdy nemusejí obávat, že 
by lékař mohl zvolit léčebný postup nebo předepsat 
lék, který by měl jiné než nejlepší účinky. (Hippokrato
va přísaha ovšem neříká nic o fakturaci.) V průběhu 
posledních desetiletí, v souvislosti s tím, že se vláda 
a státní správa staly nejsilnějšími "hráči" ve zdravot
nictví a že pojišťovací společnosti a organizace zabýva
jící se péčí o zdraví zároveň začaly usilovat o snižování 
nákladů, přišli lékaři o své privilegované postavení. Dok
tor je dnes jen jedním z mnoha vlastníků podniku a trá
ví dny snahou o snížení provozních nákladů, o dodr
žování úředních nařízení, bojí se soudních žalob a je 
vystaven tlaku konkurence. V důsledku toho přestal 
fungovat dříve jedinečný vztah mezi lékařem a pacien
tem - snad s výjimkou těch velice bohatých, kteří se 
nemusejí zajímat o peníze. I když stejně jako v případě 
práva má pohled na starší verzi lékařské profese poně
kud sentimentální nádech, nemění to nic na skuteč
nosti, že i v medicíně došlo během posledních třiceti 
let k seismickému posunu. 

Podobný příběh lze vyprávět o auditorství a účet
nictví. V roce 1933 se během kongresového slyšení ze
ptal kongresman Alben Barkley z Kentucky plukovní
ka Arthura Cartera, který stál v čele jedné z největších 
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auditorských firem té doby, zda lze důvěřovat tomu, že 
auditoři na své klienty dohlížejí opravdu přísně. "A kdo 
dělá audit vám?" ptal se dále Barkley. "Naše svědo
mí," odpověděl Carter. Bylo to samozřejmě víc než svě
domí. Odvětví mělo neobyčejně přísné vlastní normy 
a ochraňovalo svou pověst nepodplatitelného strážce 
finančních záznamů. Auditoři byli považováni za sice 
nudné, avšak důvěryhodné osoby, což zrovna neod
povídá obrazu této profese, který byl k vidění po de
baklu Enronu. Ve snaze pochopit pád obrovské audi
torské firmy Arthur Andersen v roce 2002 vyzpovídal 
Wall Street Journal řadu auditorů, kteří popsali, jak dra
maticky se profese za posledních dvacet let změnila. 
Stejnou roli, jakou hrálo rozhodnutí umožnit advoká
tům inzerovat své služby, které způsobilo symbolický 
posun právnické profese, sehrála i dohoda mezi Fede
rálním výborem pro obchod (Federal Trade Commis
sion) a Americkým institutem oprávněných auditorů 
(American Institute of Certified Public Accountants), 
která umožnila účtovat si souhrnné sazby místo ome
zení na sazby hodinové. Byl to krok, který měl celé od
větví reformovat tím, že ho víc otevře a vpustí do něj 
konkurenci (opět tu pracovala ruku v ruce marketiza
ce a demokratizace) . Hlavním výsledkem reforem však 
bylo, že auditoři začali vymýšlet způsoby, jak se vy
hnout placení daní, přičemž protiúčtem získali část 
z ušetřených peněz. Auditor Anthony Rider ze společ
nosti Ernst & Young vyprávěl redaktorům Wall Street 
Journalu, jak ho učili prodávat klientům nové služby: 
právní zastoupení, pojištění, poradenství, plánování 
a vůbec všechno, na čem se dalo vydělat. "Bylo to asi 
takové, jako kdybyste reportérům vykládali, že mají 
prodávat předplatné," vzpomínal na to. "Nemohl jsem 
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to dělat. Věděl jsem, že moji klienti to vlastně nepotře
bují. "  Ridera nakonec vyhodili, ale většina jeho kolegů 
nekladla odpor. Během času se auditoři mohli přetrh
nout, aby dělali všechno, co si klient přál, čímž se pro
měnila jejich role, jak to popsal Wall Street Journal, "z hlí
dacích psů na domácí mazlíčky".17 

Tento způsob rozostření dělící čáry se stal na Wall 
Streetu standardním způsobem práce. Bankéři a mak
léři měli k investující veřejnosti jistou zodpovědnost 
a k tornu patřilo dodržování zřetelného rozhraní mezi 
analytiky, kteří společnosti hodnotili, a bankéři, kteří 
pro tytéž společnosti pracovali. Henry Kaufman, který 
stál v čele analytiků společnosti Solomon Brothers, 
konstatoval, že do osmdesátých let firmy toto odděle
ní ctily a jejich analytické týmy pracovaly zcela nezá
visle. Koncern devadesátých let začala tato pravidla 
rychle mizet a internetové šílenství je zcela vymazalo. 
Analytici vydávali absurdní zprávy, na jejichž základě 
se začalo obchodovat s akciemi společností zabývají
cích se novými technologiemi, a banky si naúčtovaly 
velké poplatky za vydávání akcií. Většinou to bylo 
z právního hlediska dokonale v pořádku. Tento proces 
samozřejmě v sobě nesl množství z obvyklých výhod 
deregulace: tím, že umožňoval vstup na trh více hrá
čům a vytvářel konkurenčnější prostředí, přinášel tech
nologické a manažerské inovace. Vyvolal však také 
nové problémy: střety zájmů a nepatřičnou angažova
nost manažerů. Začal ohrožovat veřejnost, které měl 
původně přinášet jen výhody. Finanční trhy teď sice 
byly aktivnější, energičtější a otevřenější, byly však zá
roveň méně stabilní, podléhaly snadno falešným infor
macím, podvodům a docházelo k vychylování z rovno
váhy. Když se nakonec politici a byrokraté probudili 
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do internetového kolapsu, začali mnozí z nich volat po 
větším dohledu a regulaci, aby se to, co dosud bylo za 
neetické pouze považováno, stalo přestupkem proti 
psanému zákonu. Pokud budou někdy podobné záko
ny schváleny, bude to znamenat jednoznačný (možná 
i nevyhnutelný) posun od angloamerického modelu 
neformálního dohledu k evropskému modelu formál
ní regulace. Lepším, pružnějším a dokonce i inteligent
nějším řešením by bylo, kdyby příslušníci těchto pro
fesí sami na sebe dokázali dohlédnout a opět si uložili 
některá z omezení, jež během posledních desetiletí 
jaksi odložili. Jenže to by bylo totéž jako se pokoušet 
poskládat džbán rozbitý na tisíc střípků. 

Sebevražda elit 

Společným jmenovatelem těchto kulturních změn, jak 
jsme viděli na příkladu jednotlivých profesí, je promě
ňující se role elit. Američané o elitách velmi neradi 
mluví, neřkuli přemýšlejí. Už samo slovo elita jim při
padá snobské a jejich uchu zní neamericky. Ve skuteč
nosti však Amerika vždy měla své elity - ono malé 
procento obyvatel, které ovládalo většinu význam
ných institucí. Staré elity byly uzavřenou společností, 
danou rodem, krevní spřízněností a etnickým půvo
dem. Dnešní Amerika je demokratičtější, lidé se dostá
vají nahoru pomocí peněz, svými schopnostmi nebo 
prostě tím, že se proslaví, což je jistě lepší a otevřenější 
proces výběru. Problém je však v tom, že staré elity by
ly spol�čensky zodpovědnější, částečně i díky tomu, 
že na rozdíl od těch dnešních jejich postavení nikdo ne
ohrožoval. Nové elity však působí v mnohem otevřeněj-
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ším a více konkurenčním prostředí. Nejvyšší manažeři 
velkých společností třímají dnes v rukou neobyčejnou 
moc, přesto se cítí méně bezpečně, neboť jsou ze všech 
stran pod tlakem, neustále musejí usilovat o to, být 
v čele a upevňovat svou pozici. Bojují o přežití, a jejich 
zájmy se tudíž nerozšiřují, nýbrž zužují, horizonty exi
stence už nejsou dlouhodobé, jsou ohraničeny zítř
kem. Zkrátka a dobře, vůbec nemyslí a nejednají jako 
elity, což je na pováženou, protože elitami jsou. 

Jednou z nejnápadnějších známek posunu v poci
tech elit je' to, čemu se věnují. Na počátku 20. století li
dé jako Robert Brookings zakládali instituce zabývají
cí se výzkumem politických procesů - a Brookingsův 
ústav (založený v roce 1916) byl prvním a vynikajícím 
příkladem instituce, jejímž cílem bylo sloužit zemi bez 
stranictví a stranického politikaření. Brookings usiloval 
o instituci "nezatíženou žádnými politickými nebo fi
nančními zájmy . . .  , která bude sbírat, interpretovat a Sro
zumitelně předkládat základní ekonomická data".18 Ná
rodní úřad pro hospodářský výzkum (National Bureau 
of Economic Research), založený v roce 1920, byl ori
entován stejným, nestrannost respektujícím způsobem. 
A to i přesto, že první část 20. století nebyla, jak se čas
to soudí, údobím méně postiženým ideologiemi. Mož
ná právě proto, že tehdy probíhaly tahanice o téměř 
každé téma, počínaje volebním právem žen přes celní 
sazb� problémy s regulací, první světovou válku a kon
če Společností národů, se lidé snažili vytvářet institu
ce, které se politikou budou zabývat nezávisle mimo 
kolbiště stranických půtek. Rada pro zahraniční vzta
hy (Council for Foreign Relations, CFR) byla založena 
v roce 1921 republikány a demokraty, aby podporovala 
americkou angažovanost v zahraničí. Zní to tak úcty-
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hodně a poctivě, v dnešním skeptickém a cynickém 
světě až neuvěřitelně. Tito lidé opravdu věřili, že pro 
demokracii je důležité mít prostor, kde by bylo možné 
vést občanskou diskusi o podstatných záležitostech 
veřejného zájmu. Prvním čestným předsedou CFR byl 
významný republikán Elihu Root a jeho prvním prezi
dentem John W. Davis, který se v roce 1924 stal demo
kratickým prezidentským kandidátem. CFR usilovala 
o vytvoření prostoru pro všeobecnou diskusi o zahra
niční politice země, do níž by neprosakovala stranic
kost. První šéfredaktor časopisu CFR Foreign Affairs 
jednou svému zástupci řekl, že bude-li jeden z nich 
veřejně označen za demokrata, ten druhý by okamžitě 
měl spustit kampaň na podporu republikánů. 

Když se dnes elity pustí do podobných témat, pak 
výhradně ze stranických pozic, které přímo ovlivňují 
diskusi. Téměř všechny instituty a think-tanky založe
né v posledních třiceti letech jsou výrazně ideologické. 
Je to zčásti důsledkem snahy amerických konzervativ
ců o vytvoření jakéhosi "antiestablishmentu" v opozi
ci vůči Brookingsovu institutu a CFR. O těch soudi
li - a právem - že se během šedesátých a sedmdesátých 
let posunuly doleva. Místo aby vytvořili nezávislejší 
instituci, rozhodli se konzervativci zakládat instituce 
prosazující jejich vlastní stranickou linii. Konzervativ
ní akce nevyhnutelně vyvolala liberální protiakci, a tak 
se politický svět Washingtonu ještě víc polarizoval. 
Odborníci většiny institucí zabývajících se dnes politi
kou a politologň (samozřejmě existují výjimky) jsou vo
leni díky svým názorům, a nikoli odbornosti, a přesně 
vědí, jaké závěry se od nich očekávají. Ne že by je snad 
k určitým názorům někdo přímo tlačil, dobře však chá
pou, že tyto kruhy je nenajaly jako nezávisle uvažující 
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intelektuály. Ředitel výzkumu Heritage Foundation Bur
ton Pine s jednou otevřeně přiznal: "Nejsme přece vý
bor pro udělování doktorátů, který dává každému stej
nou příležitost. Naše role spočívá v tom, že tvůrcům 
konzervativní politické linie dodáváme argumenty, 
které podporují naši stranu."19 V dnešní době, kdy staré 
ideologie nejsou schopny vysvětlit nové problémy, ma
jí tyto lakmusové průkazní testy smysl jen v tom, že pro
dukují spoustu předvídatelných polemik a pramálo 
seriózních analýz. 

Tyto stranické instituce přece jen působí méně problé
mů než ty, které byly vytvořeny, aby neprosazovaly 
ideologii, nýbrž nezakrytě bojovaly o skupinové zájmy. 
Mnohé z nových washingtonských "institutů" a "nada
cí" jsou ve skutečnosti uskupeními pro prosazování zá
jmů společností, odborů a dokonce i cizích vlád. Produ
kují záplavu "výzkumných prací", jimiž dokazují, že si 
jejich dobrodinci zaslouží vládní podporu nebo jiný způ
sob zvýhodnění. Prostor pro skutečně nezávislé hodno
cení politiky, tedy ani stranické, ani klientské, z Washing
tonu prakticky zmizel. Washington je dnes rozdělen do 
dvou ideologických táborů a každý musí dříve nebo 
později v jednom z nich skončit. Dovolme si nostalgické 
ohlédnutí: politika nikdy nevzniká ve vakuu a jak stra
nická politika, tak zájmové skupiny vždy proces její tvor
by ovlivňovaly; ostatně, tak to má být. Avšak každý, kdo 
během posledních třiceti let sledoval dění ve Washingto
nu, si musel všimnout, k jak dramatické přeměně tam 
došlo a jak prudce stouplo agresivní prosazování vyhra
něných zájmů bud intelektuály, nebo lobbisty. Hledá
ní - dokonce i jako cíI - bylo nahrazeno vyhraněným 
stranictvím a washingtonské elity se starají jen o získá
vání výhod. 
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Poslední institucí, která v americké společnosti hra
je roli zprostředkovatele, jsou média. Vysvětlují a in
terpretují svět publiku a publikum zase světu. Dnešní 
média víc než jiné americké instituce definují skuteč
nost a determinují politickou diskusi. Na rozdíl od dal
ších uskupení vykládajících svět, která v dějinách vášně 
veřejnosti spíše tlumily, dnešní média je spíše rozdmý
chávají. Vytvářejí senzace, dramatizují a trivializují zprá
vy. Nejvíc to platí o televizi a bulvárním tisku, které 
ovšem ovlivňují novinářskou praxi jako takovou. Má 
to příčiny, které nevěstí nic dobrého. Žurnalistiku totiž 
postihly tytéž síly demokratizace a marketizace, které 
zasáhly i další profese. V Americe mohla ještě do osm
desátých let fungovat trojice hlavních televizních sítí 
jako kartel, protože všichni věděli, že jejich publiku ne
zbývá nic jiného než sledovat tyto stanice. Jejich silné 
postavení spolu s jistou normativní regulací bylo nato
lik zažité, že vedení televizních stanic pohlíželo na 
zpravodajské redakce jako na ztrátová oddělení, jejichž 
smyslem je vylepšovat dobré jméno té které stanice. Jed
notlivé televizní společnosti proto utrácely peníze za za
hraniční zpravodajství, dokumenty a kulturní pořady. 

Poté nastoupila informační revoluce, snižování ná
kladů, otevírání poboček a vytváření nové konkurence. 
Vzestup kabelové televize znamenal konec monopolu 
tří televizních sítí. Dnes tradiční televizní společnosti 
doslova soutěží o každičkou minutu s tucty dalších zpra
vodajských, zábavných a diskusních pořadů. Konku
rence vyprodukovala oslnivé osobnosti a přitažlivé pro
gramové novinky. Do určité míry jsou dnes televizní 
pořady zajímavější, ty vyloženě nudné zmizely. Avšak 
všechno ostatní přehlušil efekt daný závodem o co nej
méně náročný program, který přiláká nejvíc diváků. 
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Když nedokážete dost pobavit nebo postrašit publi
kum, aby sledovalo právě váš kanál, přepne na jiný. 
Zkušený novinář, který léta pracoval v televizi a v roz
hlase, mi řekl: "Víc různých stanic mělo být původně 
pro diváky rozšířením nabídky, jenže pravda je taková, 
že předložit lidem sex a lehkou programovou směsku 
je ze všeho nejjednodušší. Dobrý program, stejně jako 
dobrá kniha, vyžaduje od diváka o něco víc. Nikdo 
z vedení televize si dnes nedovolí diváka jen jedinou 
minutu nudit. Každý se bojí dálkového ovladače. "  Sa
mozřejmě existují i dobré programy, které těmto tren
dům nepodléhají. Většina z nich se však vysílá už celá 
desetiletí a jejich publikum se postupně formovalo. 

Nové způsoby, jimiž lidé začali získávat informace, 
postihly i svět tištěných médií. Mnoho významných 
novin přestalo vycházet; z jiných jsou dnes jen stíny 
bývalé slávy. Alespoň několika vysoce kvalitním novi
nám a časopisům se pořád ještě daří. New York Times, 
Wall Street Journal a Washington Post jsou dnes kupodi
vu lepší než dřív. Je to proto, že jejich čtenářská obec je 
mnohem menší než divácká obec televize, a mohou se 
tedy na svou vybranou skupinu spolehnout. Ale tako
vou roli, jakou pro občany po celé Americe zastávaly ti
síce malých novin, tato trojice dnes hrát nemůže. Hlav
ním důvodem, proč si tyto noviny udržují stále svou 
kvalitu, je skutečnost, že je řídí lidé, kteří vědí, že neve
dou obyčejnou firmu, ale rodinný majetek a národní 
instituci. Všechny významné noviny, které jejich rodin
ní vlastníci prodali nějaké velké společnosti, prodělaly 
dramatický propad, počínaje Los Angeles Times a konče 
Philadelphia Inquirer. V mnoha případech dokonce tyto 
noviny změnu vlastnictví nepřežily. Daří se i několika 
významným časopisům, avšak opět jen díky tomu, že 
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vlastníci časopisů, jako je New Yorker nebo Atlantic Month
ly - oba mají ještě menší čtenářskou obec než ona troji
ce seriózních deníků - jsou ochotni jejich vynikající kva
litu dotovae Avšak takových majitelů je stále méně 
a méně a je to znát. Není to příliš radostná podívaná; libe
rální demokracie sice může fungovat i bez žurnalistiky té 
nejvyšší kvality, avšak k ideálu informované společ
nosti má daleko. Nehledě na to, že média jsou jediným 
odvětvím podnikání, které je výslovně chráněno ame
rickou ústavou. Jejich dilema však není ojedinělé; upa
dají i další profese důležité pro úspěch demokracie 
a také to je varující. Spisovatel James Fallows upozor
ňuje, že "existují jisté typy zboží a služeb, jejichž spole
čenskou hodnotu čistě komerční model nedokáže zcela 
postihnout - mám na mysli zdravotnictví, školství, 
žurnalistiku a právo. Pokud by jejich nabídka a charak
ter byly dány pouze svobodným trhem, společnost na 
to doplácí. Nepochybně byste nestáli o to, aby váš po
tomek studoval na univerzitě, jejíž studijní plán by byl 
postaven výlučně na základě nabídky a poptávky. Stej
ně tak je kvalitní novinářská práce pro společnost pří
nosem, aniž by to nějak souviselo se ziskem, který z to
ho plyne."  Nechceme tím naznačovat, že by tato odvětví 
měla být ochraňována pomocí vládní regulace. Ohléd
neme-li se do minulosti, řešily dříve problém žurnalis
tiky a práva společensky angažované elity. Co však 
dělat dnes, kdy takových elit stále ubývá? 

Veřejně se angažovat je mnohem snazší, když máte 
ve společnosti zajištěné postavení. To byl případ pů-

x Newsweek, pro který pracuji, je jedním z mála časopisu s masovým ná
kladem, který se dosud seriózně věnuje zpravodajství. Je to možné pře
devším proto, že jej vlastní rodina Grahamu, která je také majitelem lis
tu Washington Post. 
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vodní americké elity - protestantského establishmentu. 
Od vzniku amerického národa až do šedesátých let 
20. století zaujímali bílí anglosaští protestanti (White 
Anglo-Saxon Protestants, WASP ) privilegovanou pozici 
v americké společnosti. Prezidenti, ministři zahraničí, 
guvernéři, kapitáni průmyslu, přední advokáti a uni
verzitní rektoři se rekrutovali z této třídy. Udržovali 
mezi svými rodinami přátelské vztahy, chodili do stej
ných škol a na stejné univerzity, do týchž klubů, a vytvá
řeli tak nejen společnost privilegovaných jednotlivců, 
nýbrž společenskou třídu - americkou verzi evropské 
aristokracie. Občas byl do tohoto klubu vpuštěn někdo 
zvenčí, pokud ovšem vypadal, oblékal se a mluvil jako 
oni. ("Mysli jako Žid a oblékej se jako Brit !", tak zněl 
židovský slogan radící, jak být úspěšný.) Se společen
skou třídou souvisel soubor sdílených hodnot. Hodnoty 
WASP nebyly ani intelektuálně, ani akademicky laděné. 
Novinový sloupkař s dobrým rodokmenem Joseph 
Alsop vzpomínal jednou na příhodu z dob, kdy začal 
chodit na Groton, soukromou základní školu v Nové 
Anglii, která ve svých nejlepších dobách byla předním 
tréninkovým prostorem pro elitu WASP. Jeho matka se 
zmínila tamnímu legendárnímu řediteli Endicottu 
Peabodyovi, že mladý Joe se zajímá o knihy a filozofii. 
"My už to z něj vytlučeme," odpověděl jí reverend Pea
body. V Grotonu nešlo o to vychovávat bystré hlavy, ale 
"svalnaté křesťany", muže, kteří hráli tvrdě, ale čestně, 
řídili se pravidly morálky a věřili, že služba veřejnosti je 
závazek, který patří k moci. Motto Grotonu zní: cui servi
re est regnare, "vládnout znamená sloužit".J<20 Byla zde 

x Většinou se to překládá takto. Doslovnější a zbožnější překlad by zněl 
"sloužit Jemu znamená vládnout", avšak Peabody vždy požadoval, aby 
to bylo vnímáno jako služba veřejnosti. Jím preferovaná varianta z knihy 
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samozřejmě spousta budižkničemů a troubů, kteří k prá
ci, povyšování a dalším privilegiím přicházeli jen proto, že 
patřili ke správné etnické skupině. Celkově se však před
ní členové establishmentu WASP službě veřejnosti věno
vali a vážili si jí - od prezidentství až po místní správu. 

V průběhu 20. století se americká společnost otevíra
la, čímž se stávala pestřejší, a tak musel establishment 
WASP čelit dilematu: bud si udržovat moc a bránit no
vě příchozím ve vstupu do jeho svatyní, nebo umož
nit vzestup těch, kdo k němu nepatřili. Dopadlo to 

. 

tak i tak. Na počátku století se z aristokracie stala 
uzavřená kasta, která například omezovala členství 
ve společenských klubech nebo bránila schopným 
a talentovaným židům v přístupu na přední univerzi
ty Ivy League.21 Během času se ukázalo, že tento 
způsob vylučování je neudržitelný - částečně proto, 
že se změnila atmosféra doby, a částečně i proto, že 
kapitalistická konkurence vyžaduje ty nejlepší a nej
schopnější bez ohledu na původ. Nakonec tedy bílí 
anglosaští protestanti dveře do svého klubu přece jen 
pootevřeli. Koncem šedesátých a počátkem sedmdesá
tých let už se prakticky všechny instituce dosud ob
sazené protestantským establishmentem otevřely napl
no. Tam někde najdeme zárodky jeho sebezničení. Ať 
už díky hnutí za občanská práva nebo otevření nejlep
ších univerzit a nejvlivnějších firem na Wall Streetu, "bílí 
protestanti" do prostoru moci nové elity připustili židy, 
irské katolíky, Italy a nakonec i ženy, černochy, přistěho
valce z Jižní Ameriky a Asiaty. (Pouze některé pánské 

Kazatel zní "jehož služba je dokonalou svobodou". Jednou se dal slyšet, 
že "pokud někteří z chlapců z Grotonu nebudou sloužit veřejnosti nebo 
nevykonají něco pro vlast, nebude to znamenat, že bychom to po nich 
nepožadovali. " 
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kluby, odjakživa ty nejuzavřenější prostory světa, zůsta
ly etnicky exkluzivní a možná v důsledku toho ztratily 
ve společnosti na významu. Klubové exkluzivitě se však 
v Americe daří nadále, jen dnes už nefunguje na základě 
původu, nýbrž peněz.) Nikdo k tomu elitu WASP nenu
til, sama dospěla k závěru, že přišla ta pravá chvíle. Stála 
totiž před nutností volit mezi výsadním postavením 
a hodnotami trhu a zvolila to druhé. 

Novou americkou elitu tvoří dnes parta chytrých ab
solventů univerzit. Je mnohem heterogennější, víc oce
ňuje zásluhy a je dynamičtější než ta stará. Ti, kdo k ní 
patří, už nejsou tolik zaujatí vlastním statutem. Pokud 
ano, popírají to. Bill Gates se ještě mnoho let poté, co se 
stal jedním z nejbohatších lidí světa, tvářil, jako by sám 
sebe považoval sotva za příslušníka vyšší střední třídy. 
Až donedávna, i když už se jeho bohatství a moc nedaly 
přehlédnout, se celá země dívala na něho i na novou tří
du magnátů, kterou představuje, jako na obyčejné lidi, 
kterým se prostě poštěstilo mít spoustu peněz. Takový 
obraz je však naprosto falešný a dokonce škodlivý. Rela
tivně malá skupina lidí - možná jich je milion, neboli půl 
procenta obyvatel - řídí většinu významných institucí 
ve Spojených státech nebo je jiným způsobem ovlivňuje. 
Tento stav má pro celou zemi závažné důsledky.x Ve 

x Moc není jen jednoduše finanční nebo politická. Středověká teorie sta
vU a cechů byla založena na myšlence, že ti, kdo mají výjimečné znalos
ti, mají i výjimečnou odpovědnost. Znalosti znamenají moc. I když to 
zní staromódně, má smysl uvažovat nad tím, co mi řekl jeden ze špičko
vých severoamerických biologů: ,,le nás jen pár, kteří víme, jak připravit 
opravdu nebezpečné zbraně, které mohou povraždit desítky tisíc lidí 
a možná i víc. Jsem z toho dost nesvůj. Nevím, co si s takovou mocí 
počít. " Ani on, ani společnost se důkladně nezamýšleli nad tím, jak má 
se svými znalostmi nakládat. V očích lidí je to prostě jen někdo, kdo pra
cuje v laboratoři, žádný aristokrat. A přece má dnes v rukou víc (poten
ciální) moci, než měl kdy kterýkoli z evropských panovníků. 
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srovnání s průměrným Američanem třímají v rukou 
obrovskou moc. Pokud si ani oni, ani ostatní lidé v zemi 
neuvědomí, že elitou rozhodně jsou, nikdy si na takový 
stav nezvyknou. Tím, že zůstanou nepovšimnuti, samo
zřejmě nepřijdou o svou moc. Slovy Rudyarda Kiplinga, 
budou mít moc, avšak "moc bez odpovědnosti, odvě
kou výsadu běhny".22 

Už v době prvního zlatého věku na konci 19. století 
bylo možné předvádět okázalou spotřebu tak, jak to 
dělají dnešní zbohatlíci. Avšak tehdejší boháči, možná 
vlivem náboženství nebo díky přežívajícímu puritán
ství, z okázalého bohatství měli obavu. Všimněme si jen, 
jak se změnily během posledních tří nebo čtyř desetiletí 
soukromé škol� jako je Groton. Do sedmdesátých let 
byly tamní ložnice jen holé kóje bez dveří a stěny nesa
haly až ke stropům. Byly to internáty bez pohodlí, bez 
stereosouprav a bez televizí. Chlapci se ráno stavěli do 
fron� aby se mohli umýt v plechovém umyvadle nebo 
si dát studenou sprchu. Ti, kteří do Grotonu přicházeli 
dejme tomu ve dvacátých letech, pocházeli často z ne
smírně bohatého prostředí a doma vyrůstali v obrov
ských sídlech s desítkami sloužících. A přece tu museli 
žít v naprosto spartánských podmínkách. Záměr byl 
zřejmý; jak napsal historik a novinář Nicholas Lehman, 
"předejít tomu, aby se z bohatých chlapců stali hejsci 
nebo zženštilci. Vychovávali je tvrdě, aby z nich nevy
rostli jen neužiteční boháči (i když bylo téměř jisté, že se 
jim bude vést dobře), ale dobří a užiteční občané. 1123 Dnes 
už exkluzivní školy, jako je ta v Grotonu nebo Phillipso
va akademie v Andoveru a univerzity jako Harvardova 
nebo Yaleská, své absolventy připravují tak, aby se jim 
dobře vedlo, aby před sebou měli úspěšné kariéry. Při
pravovat však lidi na to, by byli dobří a užiteční, by dnes 
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bylo považováno za troufalé, předsudečné a příliš ná
ročné. Jeden starý absolvent Grotonu vzpomíná na ne
dávnou návštěvu ve své staré škole takto: "Ložnice vy
padají sice podobně jako tehdy, dnes však jsou vybaveny 
spótřební elektronikou i veškerým myslitelným komfor
tem. Celkově to pak ve srovnání s dobou, kdy jsem tady 
žil, vyvolává dojem života v peřince. Nám luxus vědo
mě odpírali. Teď jim ho dávají po lopatách." Tím nechci 
říct, že by výuka ve školách, jako je Groton, upadala, 
avšak stejně jako celá naše společnost se dnes víc sou
středuje na to, čeho lze dosáhnout, než na charakter. x 

Posmívat se angloamerické elitě je snadné včetně 
výsměchu jejímu všudypřítomnému paternalismu, kte
rý pochází z jejího pocitu kulturní nadřazenosti. Tento 
paternalismus však zároveň ztělesňuje jisté hodnoty -
fair play, slušnost, svobodu a protestantský smysl pro 
poslání - které pomáhaly společnosti stanovit normy. 
Samozřejmě že to byly mnohdy umělé, etnocentrické 
a někdy pokrytecké �ódy. Často byly i zneužívány a vě
dělo se o nich víc, když se porušovaly, než když se ctily. 
A co má být! Jak napsal historik John Lukacs, "pokry
tectví je cement, kterým drží kultura pohromadě". 
Normy představující, oč společnosti jde, nevypovídají 
vůbec o tom, jak to funguje ve skutečnosti. Už tím, že 
mocní uznávají, že existují jisté normy chování, svou 
vlastní moc omezují a vysílají společnosti - byť nepří
mo - signál: "tohle je to, oč usilujeme". 

Posun pohledu na americké elity může osvětlit ne
dávný příklad.24 Kasovní filmový trhák Titanik se v mno-

x Tuto tendenci lze ještě zřetelněji spatřit v řadě dalších konkurenčních 
středních škol. Avšak v případě soukromých škol v Nové Anglii lze sle
dovat posun od jejich vlastní minulosti, kdy kladly více důraz na cha
rakter a méně na to, čeho co lze v životě dosáhnout. 
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hém rozchází se skutečností a zejména jedna z odliš
ností je výmluvná. Když se loď ve filmu potápí, pasa
žéři první třídy se mezi sebou rvou, aby se dostali do 
malého množství záchranných člunů. Nebýt odhodlá
ní tvrdých námořníků, kteří použijí zbraně, aby udrže
li plutokraty na uzdě, nedostaly by se do člunů ženy 
a děti. Ve skutečnosti to nebyla vůbec pravda. Podle vý
povědí pamětníků úzus "děti a ženy první" byl ve 
vyšších třídách dodržován prakticky bez výjimky. Sta
tistika to potvrzuje. Z první třídy byly zachráněny všech
ny děti a ženy s výjimkou pěti ze sto čtyřiceti čtyř, při
čemž tři z nich se rozhodly zemřít se svými manžely. 
Mužů zahynulo sedmdesát. V druhé třídě, rovněž ob
sazené bohatými lidmi vážených profesí, bylo zachrá
něno 80 % žen, 90 % mužů však utonulo. Muži v první 
třídě tehdy tvořili cosi jako seznam čtyř set nejbohat
ších lidí světa, podobný tomu, jaký dnes sestavuje ma
gazín Forbes . John Jacob Astor, považovaný za nejbo
hatšího člověka v Americe, se podle legendy prodral 
k člunu, posadil do něj svou ženu, sám odmítl si do něj 
sednout, vystoupil a zamával jí na rozloučenou. Po
dobně odmítl záchranu i Benjamin Guggenheim a uvol
nil své místo nějaké cizí ženě, přičemž ji pouze požá
dal, aby vyřídila doma: "Řekněte mé ženě . . .  že jsem 
hrál svou hru čestně až do konce. Žádná žena nesmí 
zůstat na lodi jen proto, že Ben Guggenheim byl zba
bělec."  Jinými slovy, většina z nejmocnějších mužů svě
ta dodržovala nepsaná pravidla cti - dokonce i za cenu 
vlastního života. 

Tvůrci filmu měli k pozměňujícím zásahům dobrý 
důvod: nikdo by jim dnes nevěřil. Osvobodili jsme 
naše vyšší třídy od sebemenšího pocitu zodpovědnos
ti a ony nám to ochotně oplácejí. V dnešních před sta-
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vách jsou vlastně jako my, obyčejní lidé. Chováme se, 
jako by společnost byla natolik demokratická a dyna
mická, že vlastně žádnou vládnoucí elitu nepotřebuje. 
Jenže ji má. Bohatí a mocní tu s námi budou vždy. Mů
žeme po nich jen žádat, aby se svými výsadami spojova
li i jistou odpovědnost. Společenské zvyklosti, profesní 
sdružení, mravní příkazy, soukromé školy a gentle
manská pravidla - to vše bylo pokusem, jak zcivilizo
vat mocné. Americká společnost tehdy očekávala, že 
se tito muži a ženy budou chovat slušně a tímto způso
bem se podílet i na veřejném životě. 

Poblíž jednoho parku na východním břehu řeky Po
tomac ve Washingtonu stojí výmluvný pomník, socha 
muže s rukama rozpaženýma podobně jako Kristus. 
Na podstavci je nápis: i,Statečným mužům z Titaniku, 
kteří obětovali své životy, aby zachránili ženy a děti. " 
Pomník byl postaven za peníze pětadvaceti tisíc žen 
z celých Spojených států. Když přední představitelé 
společnosti žili způsobem odpovídajícím ideálům, do
stávalo se jim za to od ostatních úcty. Když ne, zname
nalo to pro ostatní hluboké zklamání. My dnes naopak 
od lidí ve vysokém postavení očekáváme pramálo 
a oni nás proto také jen málokdy zklamou. 
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ZÁVĚR 

VÝCHODISKA 

Dvacáté století poznamenaly dva obecné trendy: regula
ce kapitalismu a deregulace demokracie. Oba experi
menty zašly příliš daleko. V obou případech šlo o ro
zumná řešení problémů své doby, tedy neregulovaného 
kapitalismu a oligarclůe. Ovšem jak poznamenává Eve
lyn Waugh ve svém humoristickém románu Sólokapr, 
každá dobrá myšlenka platí " jen do jisté míry". 

V prvních letech 20. století se zdálo, že jenom svo
bodný trh a obchod je cestou k budoucnosti. Všechny 
země světa mezi sebou obchodovaly a otevíraly nejen 
své trhy; otevíraly se i jejich společnosti. Trhy se daly 
na pochod. Ukázalo se, že právě léta před první světo
vou válkou, hyperinflace po ní a následující velká hos
podářská krize byly pro laissez taire zlomem. Kdykoli 
se od té doby objevil problém - hospodářský, spole
čenský, politický - řešením byl vždy jen vládní zásah. 
Každá krize přinesla nové regulace a s každým novým 
nařízením přicházela i nová byrokracie. Výsledkem 
bylo, že po většinU 20. století byl kapitalismus zdaňo
ván, licencován, kontrolován a dokonce i znárodňo
ván, a to do té míry, že v roce 1945 mohl známý brit
ský historik A. J. P. Taylor ujišťovat, že "na americký 
způsob života, tedy na soukromé podnikání, už vlast-
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ně nikdo nesází". Když v roce 1961 navštívila britská 
královna Alžběta II. Ghanu, byla tam oslavována jako 
"největší socialistická panovnice světa", a dokonce 
i konzervativní vláda to tehdy přijala jako pochvalu. 
Když konzervativní republikán Richard Nixon začal 
v roce 1971 regulovat mzdy a ceny a oznámil přitom, 
že "dnes jsme všichni keynesiáni", pouze tím vyjadřo
val i v Americe obecně přijímaný názor, že stát musí 
kapitalismus neustále ovládat. 

Demokracie se však vydala opačným směrem. "Léč
bou chorob demokracie," napsal vlivný americký filo
zof John Dewey v roce 1927, "je více demokracie. "  Bylo 
to jasnozřivé. Rada problémů, jimž musela většina de
mokracií ve 20. století čelit, byla řešena rozšiřováním 
volebního práva, odstraňováním nepřímých voleb, ome
zováním moci elitních skupin a předáváním moci stále 
většímu množství lidí. Výsledky byly ohromující. V Ame
rice to znamenalo, že černoši a ženy získali volební 
právo, senátoři začali být voleni přímo, politické stra
ny vybíraly kandidáty na základě veřejné volby a sou
kromé kluby měnily svůj charakter a pravidla. Politické 
dějiny 20. století jsou příběhem neustálého rozšiřování 
přímé politické účasti. Úspěch tohoto procesu prováze
lo rozviřování prostoru demokracie, která se stala lé
kem na každou chorobu. 

V sedmdesátých letech 'však regulace trhu zašla pří
liš daleko a vyústila do vysokých daňových sazeb 
a byzantinského stylu vlády. Během posledních dvou 
desetiletí se všechny vlády světa, od Spojených států 
přes Francii a Indii až k Brazílii, pustily do deregulace 
průmyslu, privatizace a snižování nejrůznějších tarifů. 
Jak ale ukázal konec hospodářské konjunktury z dru
hé půle devadesátých let, nadchází potřeba nového 
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způsobu regulace a obnovy pochopení role vlády v ka
pitalismu. Jen málo zemí se odváží vrátit k přebujelé 
praxi předchozí generace. Stát už kapitánské mústky 
hospodářství opustil. 

Deregulace demokracie zašla rovněž příliš daleko. 
Výsledkem je nepraktický systém, který není schopen 
ani vládnout, ani získat respekt občanů. I když se ni
kdo neodvažuje o současné demokracii mluvit špatně, 
většina lidí instinktivně pociťuje, že je tu problém. Úcta 
veřejnosti před politikou a politickým systémem do
sáhla ve všech pokročilých demokraciích nejnižšího 
bodu. Zvlášť pozoruhodné je, jak prokazuje jeden prů
zkum za druhým, že když se dnes zeptáte Američanů, 
kterých veřejných institucí si nejvíc váŽÍ, na prvních mís
tech jsou vždy tyto tři: Nejvyšší soud, armáda a Fede
rální banka. Mají jedno společné: jsou naprosto nezávis
lé na tlaku veřejnosti a fungují krajně nedemokraticky. 
Mohlo by se zdát, že Američané tyto instituce obdivu
jí právě proto, že vedou a nenechávají se vést. Naopak 
Kongres, nejreprezentativnější politická instituce, ve 
většině průzkumů propadá. Jeho podbízivost, jejímž 
důsledkem je ochrnutí, národ leká a dokonce znechu
cuje. Samozřejmě že to nikoho neodradí, aby demokra
tizaci nevychvaloval, ačkoli nevyhnutelně vedla právě 
k podbízivosti. 

Delegování demokracie 

Když je v sázce příliš mnoho, nesvěřujeme denní poli
tické záležitosti sami sobě. Ještě žádná demokra. cie ne-1' - " - · ' · 

vedla válku za pomoci týdně konaných voleb:iJ�oj proti 
terorismu nemůže být veden žádnou vládou, nebude-li 
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mít hodně volnou ruku. Dnes čelíme nejen velkým 
hrozbám, ale také těžkým tlakům na vlády. Pokud dnes 
demokracie nedokážou dát najevo, že jsou schopné vy
rovnat se účinně s terorismem, hrozí, že budeme v řa
dě rozvojových zemí svědky vzestupu nového autori
tářství. Tyto země, zejména v islámském světě, budou 
muset projít obtížným vyrovnávacím procesem. Musejí 
zůstat natolik silné, aby zvládly nová nebezpečí tero
rismu, a zároveň musejí být otevřené a demokratické, 
aby nevytvořily vlastní varianty extremismu. Jinými 
slovy, musí umět likvidovat teroristy, aniž by tím tero
rismus rozšiřovaly. Když vše funguje, pak státní moc, 
zákonná moc a efektivita působí společně, vzájemně 
se posilují, vše na sebe navazuje v dokonalém kruhu. 
Když se však události vymknou z rukou, z dokonalé
ho kruhu se stane kruh brutální - a násilný. Represe 
vytváří extremismus a ten zase přináší víc represe. 
Tuto sestupnou spirálu bohužel názorně ilustruje rus
ký přístup k Čečensku. 

Globalizace vytvořila zvláštní soubor problémů. Stá
le otevřenější světové hospodářství začalo vlády nutit, 
aby zastávaly ukázněnou politiku, která bude dlouho
době udržovat fiskální stabilitu. Pokud to nedělají, 
trestají trhy jejich země rychleji a víc než dříve a způ
sobují, že jejich měny se propadají a burzy se řítí dolů. 
Jenže dlouhodobé politické úkoly způsobují krátkodo
bé potíže - voličům. Demografické změny nutí západ
ní vlády reformovat sociální politiku, zejména pokud 
jde o její výhody pro starší občany. To je patrně téměř 
nemožné, protože starší občané mají velkou politickou 
moc; jsou dobře organizovaní, poskytují finanční pří
spěvky, tvrdě lobbují a pravidelně volí. Skutečná refor
ma však nevyhnutelně přinese omezení jejich výhod. 
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Vlády před sebou mají těžkou volbu: odolat pokušení 
podbízet se a přijmout politiku směřující k dlouhodo
bým cílům. Jediným možným způsobem, jak toho v mo
derní společnosti dosáhnout, je izolovat ty, kteří roz
hodují, od neustálého nátlaku zájmových skupin, lobby 
a politických kampaní - tedy od silného tlaku demo
kracie. 

Jsme toho ostatně svědky už dnes. Nejzřetelnějším 
příkladem tohoto trendu je už několik desetiletí růst 
nezávislosti centrálních bank, jako je centrální banka 
v USA. V nejpokročilejších demokraciích mají dnes nej
mocnější ekonomické páky v rukou nevolené skupiny. 
A kupodivu to funguje; i když narůstající nezávislost 
centrálních bank má také své nedostatky, přece jen má 
zásluhu za odpovědnější monetární politiku. Částečně 
díky této kázni se obchodní cyklus, kdysi ostrý a drs
ný, stále zmírňuje. Následky poklesu z let 2000-2002, 
který přišel po nejdelší konjunktuře v posledním půl
století, jsou stále ještě (v době, kdy píšu tyto řádky) 
méně extrémní, než se mnozí obávali. 

Centrální banky nejsou jediným příkladem tohoto 
jevu. V Evropě se hodně píše o nedemokratické pod
statě Evropské unie (EU), kritizované často jako nej
krajnější příklad politického rozhodování, nerespektu
jícího demokracii. Kámen úrazu spočívá v tom, že EU 
může fungovat efektivně právě díky své izolaci od tra
dičních politických tlaků. Po roce 1970 začalo statické 
evropské hospodářství ztrácet funkčnost a evropské 
vlády byly paralyzovány mocnými odborářskými záj
movými skupinami, které nepřipustily jakoukoli změ
nu. Během posledního desetiletí dokázala Evropa udělat 
několik podstatných reforem - fiskálních, monetár
ních a regulačních - jen díky síle EU. A když EU svou 
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politiku změnit nedokázala, pak to bylo právě kvůli 
demokratickým členským vládám. Žádná z velkých 
evropských politických stran neměla odvahu postavit 
se za strukturální reformy, ač všichni věděli, že jsou pro 
dlouhodobou prosperitu kontinentu nezbytné. "Evrop
ská unie je hlavní a dokonce jedinou hybnou silou re
formy svobodného trhu na kontinentu," říká Joseph Jof
fe, šéfredaktor německého deníku Die Zeit. "Bez Bruselu 
bychom nederegulovali žádné z významných průmys
lových odvětví. " Nebýt obav, že nedodrží rozpočtové 
cíle EU, by země, jako je Itálie, nikdy nezahájily snižo
vání rozpočtového deficitu. Bez Bruselu by žádný tlak 
na reformu marnotratných podpor neexistoval. 

V angloamerickém světě je EU silně karikována. 
Američané - a Britové, kteří momentálně šílí z rozho
dování, zda přijmout evropskou měnu euro - mají už 
silný a jednoduchý názor: EU je velká, byrokraticky 
zbytnělá a nedemokratická, a navíc potlačuje půvab
nou rozmanitost evropského života. ("Nikým nevole
ní byrokraté z Bruselu chtějí anglickým sládkům radit, ' 
jak mají vařit pivo! "  Čert vem, že mnohé z těch maleb
ných místních zvyků jsou ve skutečnosti jen ochranář
skými hrázemi před konkurencí.) Kritikové Evropy 
z Velké Británie a ze Spojených států jsou nejčastěji lidé, 
kteří vášnivě podporují kapitalismus a svobodný trh. 
Avšak oponenti EU na evropském kontinentu - kde 
působí nejuceleněji - jsou opačného přesvědčení. Dán
sko je známé svou skepsí k EU a k euru. Bývalý dán-

. ský premiér, vzděláním ekonom, Poul Nyrup Ras
mussen vysvětluje, že většina dánských oponentů EU 
jsou "lidé, kteří se obávají globalizace: dělníci s nízkou 
kvalifikací, ženy, veřejní zaměstnanci. Pro ně je Evrop
ská unie prostě součástí nového světa globálního kapi-
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talismu. "  Proto také EU a podobná seskupení musejí 
existovat. Ačkoli je tolik kritizujeme, realita dnešního 
světa je taková, že jednotlivé země nemohou stanoVO
vat úrokové sazby nebo prosazovat antimonopolní 
politiku pomocí plebiscitu. Mnohé z toho, zač je Brusel 
odpovědný - regulace, obchodní, měnová a protimo
nopolní politika - je v řadě zemí, včetně Velké Británie 
a Spojených států, od politických tlaků odděleno. 

Instituce, jako je Evropská unie, jsou často kritizová
ny jako všemocné a vzdálené, avšak ani jedno, ani dru
hé není ve skutečnosti pravda. Tak například pověsti 
o pravomoci EU jsou přehnané. Rozpočet Bruselu činí jen 
něco málo přes 1 % hrubého produktu zemí EU. Andrew 
Moravscik, jeden z nejlepších amerických odborníků 
zabývajících se Evropou, připomíná, že odečteme-li tlu
močníky a pomocné administrativní síly, zaměstnává 
Evropská komise 2500 úředníků, což je "méně než prů
měrně velké evropské město a méně než 1 % z počtu 
úředníků zaměstnaných samotným francouzským stá
tem". Pokud jde o nedemokratické procedury, každé 
nové závazné rozhodnutí, které chce EU prosadit, po
třebuje přes 71 % vážených hlasů vlád jednotlivých stá
tů - " vyšší poměr, než který je nutný ke schválení dodat
ku americké ústavy". Moravscik přesvědčivě dokazuje, 
že Evropskou unii nelze považovat za superstát, ale spí
še za mezinárodní organizaci. Podobně jako jiná usku
pení i ona odráží přání členských států. A moc EU ne
vzrůstá. Naopak, většinou je omezována, racionalizuje 
způsoby vykonávání pravomocí a vyjasňuje si vztahy 
se svými členy. Zdá se, že evropští představitelé směřu
jí k větší, avšak lépe definované Evropské unii, která by 
byla schopna zvládnout úkoly, jež před ní stojí. 
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Problém legitimity 

Potíže Evropské unie však poukazují na ústřední pro
blém pokročilých demokracií. Tlaky na kvalitu vlády 
sílí, avšak ve věku demokracie ztrácí byrokracie, která 
v důsledku tohoto tlaku vzniká, svou legitimitu. Po
pulisté jako Jean Marie Le Pen ve Francii, Pat Buchanan 
ve Spojených státech nebo Jorg Haider v Rakousku 
svolávají do boje proti moci nevolených institucí. Hra
jí na staré struny, rozeznívající často nelíčené a pocho
pitelné pocity odcizení. Vždy, když rostou úrokové mí
ry, když se uzavírají mezivládní obchodní dohody a jsou 
deregulována celá průmyslová odvětví, populisté pro
testují, že jde o dílo temných sil, které nevěstí nic dob
rého. Jenže nevolené instituce dobře fungují právě 
proto, že jsou každodenním politickým půtkám na ho
ny vzdáleny. Rozšiřují hospodářský prostor, čímž při
spívají k vyššímu růstu, větší produktivitě a stabilnímu 
fiskálnímu prostředí, a tím prospívají i průměrnému 
občanovi. Jak však řešit, aby vláda fungovala efektiv
ně a zároveň byla legitimní, což s tím souvisí? 

V teorii demokracie pomoc nehledejme. Nehledě na 
existenci stovek nevolených orgánů a uskupení, které 
dnes pomáhají demokratickým vládám v rozhodová
ní, jsou dnes političtí filozofové píšící o demokracii 
většinou radikálové a hlásají totální, ničím neomezo
vanou demokracii. O problémech, které ke vzniku těch
to nevolených institucí vedly, nevědí tito teoretici zjev
ně nic. Zavírají oči před skutečností, že se přece musejí 
zodpovídat voleným nadřízeným, a spokojují se s po
uličními protesty proti světovládě. Píší chvalozpěvy 
na oslavu lidu a prosazují jeho stále přímější účast na 
všem (samozřejmě s výjimkou univerzit, které jsou 
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nadále řízeny jako středověká království) . Výsledkem 
je, že dnes má politická filozofie pramálo společného 
s realitou. 

Problém demokratické legitimity obvykle jitří i poli
tici. I když složité problémy s radostí přesouvají na ne
volené orgány a úředníky, stavějí se potom na tribuny 
a útočí na ně. Francouzští politici tak s potěšením při
jímali veškeré výhody plynoucí z nižších rozpočtových 
deficitů. Když ale měli snížit výdaje, aby toho dosáhli, 
připomínali svým voličům, že veškeré útrapy, jež s tím 
souvisejí, zavinili úředníci ďábelské Evropské unie. 
"Mně to nevyčítejte, nutí mě k tomu Brusel," je dnes 
oblíbenou výmluvou evropské vládnoucí elitY. Nikdo 
se pak nemůže divit, že výsledkem je stále se zvětšují
cí krize legitimity EU. 

Tento problém bude jen a jen narůstat. Světová ob
chodní organizace (World Trade Organization, WTO) 
představuje nejnovější z řady mocných orgánů s roz
sáhlými pravomocemi, na něž se valí nová vlna kritiky. 
I když antiglobalizační skupiny mají mnoho vzájemně 
nesouvisejících a často protichůdných programů, všech
ny se shodUjí na neblahém působení organizací, jako � 
WTO. Některé z jejich obav jsou opodstatněné, postupy 
orgánů WTO by mohly být otevřenější, ve skutečnosti 
však WTO funguje dobře právě proto, že je nezávislá 
na tlaku veřejnosti. Jak už jsme viděli, "otevřenost vůči 
lidu" v praxi znamená otevřenost vůči organizovaným 
politickým zájmům, obvykle takovým, které reprezen
tují malé menšiny. Pokud obchodní vyjednávání umožní 
i nadále vměšování demokracie, budou kvůli výjim
kám, připomínkám a ochranným opatřením výsledné 
dohody plné děr ve prospěch politicky silných skupin. 
Zemědělství v západním světě, jedna z hlavních oblas-
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tí, jichž se dohody o $vobodném trhu dosud dooprav
dy netkly, je devastujícím způsobem drahé a nepro
duktivní především proto, že malé skupiny bohatých 
farmářů využívají demokratického systému k vlastní
mu prospěchu. Více demokracie v obchodní politice 
znamená více politicky motivovaných zásahů do hos
podářství, jakými jsou dotace do zemědělství. 

Současný systém - WTO a jeho předchůdce Všeobec
ná dohoda o clech a obchodu (General Agreement on 
Tariffs and Trades, GATT) - přinesl neobyčejně dobré 
výsledky. Rozmach obchodu byl jednoznačně největ
ším hospodářským úspěchem světa za posledních pa
desát let a po celé zeměkouli podstatně snížil míru 
chudoby i výskyt nemoCÍ. Za posledních padesát let do
sáhl svět většího hospodářského pokroku než za před
chozích pět set let. Skutečně chceme zničit systém, kte
rý to umožnil, tím, že ho donutíme fungovat podobně, 
jako funguje legislativa v Kalifornii? 

Západní politici by měli instituce, jako jsou WTO, 
EU, centrální banky a další jim podobné orgány, vítat, 
a nikoli je omezovat nebo před nimi strkat hlavu do 
písku. Měli by tyto orgány bránit přede všemi, kdo je 
pomlouvají, a zdůrazňovat, že v madisonovském smys
lu jsou hluboce demokratické. Ať už si o jejich rozhod
nutích myslíme cokoli, James Madison a další federa
listé byli jasnozřiví v tom, že si - v roce 1789! - dobře 
uvědomovali, že vládu lidu bude pronásledovat pře
devším jeden problém: skupinové zájmy. Jelikož si Ma
dison byl vědom, že tyto "zvláštní zájmy" koneckonců 
také patří ke svobodě projevu, věděl také, že neexistu
je jednoduchý způsob, jak je zakázat. Madison nako
nec vložil své největší naděje do struktury samotné 
americké vlády a veřejné správy. Jejich největší síla pro 
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něj spočívala v tom, že Amerika není čistou demokra
cií, ale republikou. To také znamenalo, že politiku 
nelze tvořit přímo, emocionálně nebo v nějakém úzkém 
zájmu. "Delegováním" výkonu vládní moci na skupi
nu občanů, které ostatní zvolili, bylo možné "názory 
veřejnosti vytříbit a zdokonalit prostřednictvím zvole
ného sboru občanů, kteří díky své moudrosti nejlépe 
rozpoznají skutečný zájem země a u kterých bude nej
méně pravděpodobné, že by vlastenectví a lásku ke 
spravedlnosti obětovali pomíjivým a stranickým úva-
h "  I' " am . 

Jeho slova dnes znějí staromódně, avšak vyjadřují 
pozoruhodně moderní myšlenku: delegování, zastu
pitelství. Čím víc se život specializuje, tím víc delegu
jeme. Koneckonců, moderní podnikání jako takové 
spočívá v delegování. Majitelé akcií vlastní společnos
ti, jejich řízení však předávají lidem, kteří jim mohou 
věnovat svůj čas i energii a mají na tomto poli zkuše
nosti. Akcionáři mají v rukou konečné rozhodování, 
ale uznávají, že sami společnost vést nemohou. Nelze 
samozřejmě zaručit, že někteří řídící pracovníci svých 
pravomocí nezneužijí; udělají-li to, akcionáři je mohou 
potrestat a také to často dělají. 

Zastupitelská demokracie podle mnohých z těch, 
kdo Ameriku zakládali, slibovala lepší vládu, protože 
ji měli vykonávat lidé, které věci veřejné zajímaly, měli 
s jejich správou zkušenosti a museli se občanům zod
povídat. Pro Madisona to byl především mechanis
mus, jak bránit prosazování sobeckých zájmů a krátko
dobých cílů - což je přesně problém, jemuž dnes čelíme . 

• List federalistů (č. 10), přeložila Svatava Raková, Vydavatelství Uni
vezity Palackého, Olomouc 1994. (pozn. překl.) 
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Kdybychom začali ve světě podnikání tvrdit, že vel
kou společnost může vést každý amatér, protože zkuše
nost v podnikání ne:má nic společného se schopností 
tuto práci vykonávat, vysmáli by se nám. Řekněte totéž 
o výkonu vlády a budou vás považovat za mudrce. 
Dospěli jsme tak daleko, že nedokážeme sami vyplnit 
daňové přiznání, napsat platnou závěť nebo si nakon
figurovat počítač, zákony však schvalovat můžeme. 

Méně znamená více 

Dnes v politíce nepotřebujeme více demokracie, nýbrž 
méně demokracie. Tím nemyslím, že bychom měli vo
lat po tyranech a diktátorech, ale měli bychom se spíše 
ptát, proč některé instituce uvnitř naší společnosti, 
například Federální banka nebo Nejvyšší soud, fungu
jí tak dobře a jiné, například legislativní orgány, tak 
špatně. Právě touto otázkou se zabýval profesor prin
cetonské univerzity Alan Blinder ve své fascinující ese
ji v časopise Foreign Affairs v roce 1997.1 Blinder právě 
ukončil druhé období práce pro vládu; nejprve půso
bil v Bílém domě v radě ekonomických poradců a po
tom jako viceprezident ve Federální bance. Ve své ese
ji konstatoval, že zatímco tvorba politiky v Bílém domě 
byla podřízena krátkodobým politickým a volebním 
cílům, Federální banka rozhodovala na základě spole
čenských, hospodářských a právních hodnot. Tento 
rozdíl byl z velké části důvodem, proč rozhodování ve 
Federální bance mělo trvale tak vysokou kvalitu. 

Blinder rovněž dokazoval, že pro oddělení rozho
dovacího procesu Federální banky od politiky jsou tři 
dobré důvody. Za prvé, úrokové míry jsou odborná 
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záležitost, pro jejichž určování JSOU lépe vybaveni spe
cialisté než amatéři. Za druhé, měnová politika vyža
duje dlouhodobou koncepci, a tudíž trpělivost a pevnou 
ruku. A konečně za třetí, obtíže při snižování inflace 
(zvýšená nezaměstnanost) přicházejí dříve než výsledky 
(nižší ceny zboží, snížená úroková sazba atd.) .  Shrne
me-li to, správnou politiku úrokové míry nelze vytvá
řet v atmosféře, jež je ovládána krátkodobě orientova
ným myšlením. Blinder dále připustil, že se mu "hlavou 
honí nechutná myšlenka, že by se zásada nezávislosti 
Federální banky dala aplikovat se stejným účinkem 
i v dalších odvětvích veřejné správy. Mnoho politic
kých rozhodnutí vyžaduje komplexní technický úsu
dek a má důsledky, které se budou projevovat ještě 
v daleké budoucnosti. 1/ Připomněl přitom zdravotnic
tví, problémy životního prostředí a daňovou politiku. 

Uvažujme například o americké federální dani z pří
jmu. Když se objevila v roce 1914 poprvé, celý daňový 
předpis měl čtrnáct stran a formulář daňového přizná
ní pro jednotlivce se vešel na jednu stránku. Dnes má 
daňový předpis přes 2000 stran plus 6000 stran regu
lačních předpisů a desítky tisíc stran výnosů a inter
pretací. Federální daňový úřad (Internal Revenue Ser
vice) vydává 480 různých daňových formulářů a dalších 
280 formulářů, kterými je vysvětluje. Není zcela jasné, 
kolik Američany stojí jen to, že se musí těmi byzantin
skými pravidly řídit; odhaduje se, že je to až 600 miliard 
dolarů ročně, i když většina odborníků soudí, že sku
tečná částka nepřevyšuje 100 miliard nebo také 15 % 
výnosu federálních daní z příjmu (mezi 375 a 450 dola
ry ročně na osobu). Šéf katedry ekonomie na Harvar
dově univerzitě Dale Jorgenson spočítal, že zavedení 
rovné spotřební daně by vyneslo stejně peněz jako 
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dnešní systém daně z příjmu, přičemž by se hospodář
ský růst zvýšil o víc než 200 miliard dolarů ročně. 

To, že daňové předpisy dnes zaberou tolik času 
a jsou tak komplikované a tak drahé, má jednoduchou 
příčinu: demokratickou politiku. Politikům poskytují 
jedinečnou příležitost finančně podporovat oblíbené 
programy, skupiny a firmy, aniž by tím vyvolávali pří
lišnou pozornost. Přímou dotaci lze zaznamenat; ma
lou změnu v daňových předpisech ne. Společnosti s ve
lice podobnými obchodními bilancemi mohou platit 
velice rozdílné daně, záleží na tom, zda mají výkonné 
lobbisty, kteří dokáží Kongres umluvit, aby přepracoval 
zákon v jejich prospěch. Někdy je nová norma vyme
zena tak úzce, jako kdyby jejím smyslem bylo podpo
rovat jen jednu jedinou společnost. I když se jednotli
vé daňové úlevy mohou zdát malé, jejich souhrn je 
ohromující - například v roce 2001 činil celkem 550 mi
liard dolarů možných daňových příjmů, jejichž platbu 
stát ve skutečnosti odpustil. Některá z těchto "daňových 
vydání" jsou určena pro programy se širokou spole
čenskou podporou, ale jiná - například přesně vyme
zené daňové úlevy pro průmysl - lze označit jen jako 
zvýhodnění. 

Američané všech politických názorů souhlasí, že da
ňové předpisy jsou nešikovné, neefektivní a nerovné. 
Přesto nikdo nevěří, že budou kdy reformovány, pro
tože jsou v demokratické politice příliš hluboce zakoře
něny. Blinder zdůrazňuje, že všechny tři důvody, které 
mluví pro nezávislost Federální banky, lze aplikovat 
zejména na daňovou politiku. Navrhuje vytvoření 
nezávislého federálního daňového orgánu, který by se 
podobal právě Federální bance. Kongres by mohl určit 
obecné cíle a pravidla a na jejich základu by se pak 
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vytvářela daňová legislativa . Nakonec by Kongres hla
soval o zákonu, ale nesměl by přijímat dodatky. I když 
by se i takový systém jen těžko vyhnul chybám, nepo
chybně by v jeho rámci vznikly lepší daňové předpisy, 
než jaké máme dnes. 

Vláda Spojených států už s tímto typem delegování 
pravomocí v některých oblastech experimentovala. Pre
zident má obvykle pravomoc vyjednat obchodní do
hody a ty jsou pak jako celek předkládány Kongresu. 
Kongres o dohodě hlasuje jako o celku a žádné dodat
ky nejsou povoleny. Podobný postup použil Kongres 
na počátku devadesátých let, když bylo po ukončení 
studené války v rámci demobilizace nutné uzavřít 
desítky vojenských základen. Tváří v tvář možné krizi 
si zákonodárci uvědomili, že přijatelného výsledku lze 
dosáhnout jen tehdy, když se celý proces vymaní z po
litického vlivu. Jinak by všichni členové Kongresu roz
hodně podporovali uzavření všech základen s výjim
kou těch, které jsou umístěny v jejich volebním obvodu. 
Zákonodárci proto . delegovali výběr základen, které se 
mají uzavřít, na nestranickou komisi. Konečný seznam 
byl předložen Kongresu k odhlasování najednou, bylo 
možné být buď pro, nebo proti a nebyly povoleny žád
né změny. Celá procedura fungovala bez problémů 
a spojovala efektivní způsob vládnutí s demokratickou 
kontrolou. 

Takovéto delegování pravomocí je ostatně pouhým 
moderním ekvivalentem strategie, kterou použil Ho
mérův putující hrdina Odysseus, když se plavil kolem 
Sirén. Jelikož jejich zpěv byl natolik mámivý, že se mu
ži vrhali sami do moře, Odysseus nařídil námořníkům, 
aby si zalepili uši voskem a mohli tak volání Sirén 
odolat. Protože sám chtěl zpěv slyšet, nechal se pevně 

316 



připoutat ke stěžni lodi a svým mUŽům přikázal, aby 
ho v žádném případě neodvazovali. Během plavby 
zrádnými vodami zpěv Sirén Odyssea lákal a on své 
muže úpěnlivě prosil, aby ho uvolnili. Systém však fun
goval. Námořníci se drželi původního rozkazu a ne
odvázali ho. A tak loď i s celou posádkou těžkou zkouš
kou bezpečně prošla. Také politici, když proplouvají 
bouřlivými vodami, měli by se dnes mnohem častěji 
nechávat přivazovat k lodi státu. 

V sázce je přz1iš mnoho 

Potřeba zastupování je dokonce ještě větší v rozvojo
vých zemích, protože tam je v sázce víc., Vlády muséjí 
svou politikou demonstrovat hlubokou oddanost věci 
a kázeň, jinak o ně trhy rychle ztratí zájem. S ohledem na 
rozvoj měst a sídel, školství a zdravotnictví se musejí 
zaměřovat na dlouhodobé cíle, aby společ,nost neupad
la do stagnace nebo dokonce anarchie. Do budoucna 
cílená politika přináší vysoké zisky, krátkodobá a ochra
nářská je naopak nesmírně drahá. 

Obecně vzato si v prosazování takové politiky roz
hodně nevedli diktátoři o nic lépe než demokrati. Vět
šina diktátorů naopak své země plenila, jen aby na tom 
vydělali. Když si však odborníci kladli otázku, zda de
mokracie ekonomický růst chudých zemí podporuje, 
či brzdí, nedošli ani přes množství průzkumů k žádné 
přesvědčivé odpovědL2 Téměř každý příběh úspěchu 
v rozvojovém světě se za posledních padesát let ode
hrával za panování liberálního autoritativního režimu. 
Vlády na Tchaj-wanu, v Jižní Koreji, Singapuru, Chile, 
Indonésii nebo dokonce i v Číně dokázaly volit rázná 
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a dlouhodobě zaměřená řešení, díky nimž dosahovaly 
vysokého hospodářského růstu, zvyšovala se úroveň 
gramotnosti, prodlužoval se průměrný věk a školství 
bylo kvalitnější. Těžko si představit, že by některá z de
mokracií třetího světa dosáhla trvalých hodnot růstu 
blížících se hodnotám, jakých dosahovaly výše jmeno
vané země. Ty z demokracií, které se vydaly reformní 
cestou, se rychle dostávaly na scestí, protože bylo za
potřebí postarat se o podporu pro politicky silné sku
piny. Indie se nedokázala pustit do žádné dlouhodobé 
reformy především proto, že tamní politici přece ne
uvalí na své volební obvody nic, co by je bolelo, a to 
ani dočasně. Nakonec Indie sklízela slávu jako demo
kratická země, z hlediska veškerých ostatních měřítek 
lidského rozvoje se však propadala hloub a hloub, ať 
už šlo o očekávaný věk dožití, dětskou úmrtnost, zdra
votnictví, gramotnost, stav školství. Dnes už se octla 
podle přehledu stavu lidského rozvoje zveřejňovaného 
Organizací spojených národů na šokujícím 124. místě (ze 
173), samozřejmě nejen za Čínou, ale dokonce i za 
Guatemalou, Bolívií a Sýrií a daleko za Kubou. Proto je 
nepochybně nejvyšší čas, abychom se ptali, zda demo
kratické režimy, jako je Indie, přestože je západní 
intelektuálové opěvují, prospívají také tamním obyva
telům. 

Samozřejmě to neznamená, že se máme snažit de
mokratické režimy ve třetím světě vyvrátit. I ve srov
nání s tím, jaké má demokracie důsledky na vývoj 
a růst, jsou její výhody ohromné. Nedosahuje sice zda
leka nejlepších výsledků, obvykle však brání těm nej
horším. Volby možná nezaručí, že bude zvolen nějaký 
Li Kuang-jao (který tak výrazně pozvedl Singapur), 
ale nevynesou k moci nejspíš ani diktátora typu zair-
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ského Mobutu Sese Seko. Jenže jásot nad demokracií 
její problémy neřeší. Musí se najít způsob, jak donutit 
demokratické systémy fungovat tak, aby nedávaly do
nekonečna přednost krátkodobým politickým řešením 
s neveselými výsledky. Pro chudé země je v sázce pří
liš mnoho. 

Jedním takovým řešením mohou být určité formy 
delegování a zastupitelství. Centrální banky by měly 
získat větší moc, což je proces, k němuž už dochází. 
Stejně nezávislé postavení by měli mít i soudci. Aby 
byl posílen soudní systém a boj proti korupci, měly by 
všechny organizace, které prosazují zákony, získat 
větší nezávislost. Řada amerických institucí, jako je 
Federální banka, komise dohlížející na obchod s cen
nými papíry a FBI, má v čele osobnosti volené dlou
hodobě (na sedm až deset let), a to tak, aby jejich 
volební období neodpovídalo volebnímu cyklu. Je 
tomu tak úmyslně, aby se tyto instituce co nejvíc vzdá
lily politice. 

Kritickým prostorem, v němž je třeba uplatňovat no
vé a tvůrčí uspořádání, je sféra hospodářství. Rozho
dovací proces v této aréně by měl být co nejvíce vzdá
len od každodenní politiky. Ministr financí v zemi 
třetího světa by měl mít možnost prezentovat roční 
rozpočet jako balíček, který nelze doplňovat, lze jej 
pouze jako celek odsouhlasit, nebo odmítnout. (Velká 
Británie to může neformálně provádět vzhledem ke 
svému parlamentnímu systému a pevné stranické dis
ciplíně a výsledkem je reputace země, jež je schopna 
prosazovat efektivní fiskální politiku.) Lze jít dokonce 
ještě dál a umožnit hospodářským ministrům, aby byli 
jmenováni do funkce na období delŠÍ, než je běžná 
norma, jako je tomu u šéfa americké Federální banky. 
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Kdyby nějaká politická krize odstartovala pád vlády, 
nevyvolalo by to automaticky zhroucení reformy hos
podářství. Žádné z takových opatření pochopitelně ne
odstraní politiku z daného procesu, ani by ji odstranit 
nemělo. Politika je zdravá; je to způsob, jímž lidé pro
sazují v demokracii moc. Pro jakoukoli politickou věc 
potřebujete politickou podporu, ať už jde o reformu 
nebo ne. Cílem je pouze oslabit mohutné tlaky na poli
tiku v napjatých poměrech třetího světa a posunout rov
nováhu tak, aby systém lépe fungoval. Ne vždy se to 
asi zdaří. Někteří ministři a úředníci by větší pravomo
ci, jichž by se jim dostalo, mohli zneužít. Jiní mohou 
sledovat dobře myšlené, avšak nerozumné cíle. Avšak 
pravděpodobně to bude fungovat lépe než systém, 
který dnes převažuje ve většině rozvíjejících se demo
kracií a který lidem přináší tak málo. 

Je důležité zdůraznit, že tyto změny jsou naprosto 
v souladu s demokracií. Delegují určité pravomoci na 
nevolené instituce, avšak rozhodující moc zůstává v ru
kou lidu prostřednictvím volených zástupců. Tato kon
trola by měla být posílena. Dvoutřetinové většiny v zá
konodárných sborech by měly dokázat převážit většinu 
výše navrhovaných zvláštních ochranných opatření. 
Na práci nevolených organizací by měly pravidelně 
dohlížet parlamentní výbory. V jistém smyslu takové 
uspořádání jednoduše napodobuje způsob, jímž vlád .. 
ní úřady, řekněme ministerstvo zdravotnictví a sociál� 
ních služeb, fungují ve Spojených státech. Minister:.. 
stvo formuluje a uskutečňuje politiku postavenou na 
širších zásadách, jak mu je zadává Kongres. Zákono
dárný sbor vykonává zásadní kontrolu, avšak vlastní 
prosazování dané politiky přenechává většinou nevo
leným úředníkům. Když to funguje v oblasti sociální 
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politiky, proč by to nemělo jít v oblasti daní? Většina 
politiků by takový systém měla před veřejností obha
jovat a vysvětlovat, že delegování může přinést rozum
né vyvažování mezi dobrou vládou a demokratickou 
kontrolou. Při vědomí toho, jaké vážnosti se těší soudy 
a centrální banky (přinejmenším na Západě), lidé by 
toto zdůvodnění snadno pochopili. 

Delegování pravomocí není jen součástí světa politiky. 
Před stejnou volbou stojíme i v mnoha jiných oblas
tech. Chceme se vydat cestou uvolňování kontroly, ob
cházení prostředníků a bourání starých norem - napří
klad v hospodářství a kultuře -, nebo si místo toho 
chceme některé z pravidel a nárazníkových zón pone
chat a přetvdřit ty, které jsou tradiční součástí naší spo
lečnosti? Technika se propojila s ideologií a nabídla 
přitažlivé vyhlídky světa bez nutnosti vyjednávat a zpro
středkovávat. Můžete se stát svým vlastním obchodní
kem s cennými papíry, redaktorem novin, právníkem, 
lékařem. Ale chcete to skutečně? Dnes jsme tím už mé
ně nadšeni, než jsme byli v době konjunktury v deva
desátých letech. Lidé si dnes začínají uvědomovat, že 
má smysl, když v řadě případů existují prostředníci. 
Ukazuje se, že většina investorů ráda zaplatí o něco 
vyšší poplatky za správně provedené obchody s cen
nými papíry, za finanční a investiční rady a dokonce 
i za staromódní "vodění za ručičku". Lidé, kteří mají 
právní nebo zdravotní problémy, zjišťují, že vlastní 
diagnóza pomocí internetových stránek a účastí v dis
kusních skupinách je pramálo užitečná. Ještě nedávno 
byla v novinářské branži osobní webová stránka s pra
videlnými příspěvky (blog) označována za zabijáka 
tradičních médií. Ve skutečnosti se stalo · něco docela 
jiného. Nejlepší blogy - a ty nejlepší jsou opravdu 
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chytré - ani zdaleka nenahrazují noviny a časopisy, ale 
staly se mezi nimi jakýmisi průvodci, poukazují na 
nečekané prameny a komentují ty známé. Staly se 
z nich noví prostředníci informovaného publika. Přes
tože se tvůrci blogů sami považují za radikální demo
kraty, ve skutečnosti jsou novou elitou jako vystřiženou 
z Tocquevilla. Svět se vydal tímto směrem, protože 
čím divočejší, větší a chaotičtější je sama internetová 
síť, tím víc lidí potřebuje pomoc, aby v ní nebloudili. 

Vpřed a dolů 

Hlavním trendem dnešní společnosti je stále větší de
mokratizace. Politika je víc a víc propustná, evropské 
společnosti se "amerikanizují", staré instituce se ote
vřely, profese a cechy zmírají a technický vývoj ohro
žuje převážnou většinu prostředníků. Výsledkem ne
pochybně bude celá řada dobrých věcí, stejně jako 
tomu bylo v minulosti. Tento vývoj však zároveň potr
há tkáň naší kultury. Instituce a postoje, které na Zápa
dě udržovaly liberálně demokratický kapitalismus, se 
vytvářely celá staletí. K jejich likvidaci stačí jen pár de
setiletí, a jsou-li jednou strženy, jen těžko se budou ob
novovat. Sledujeme tu zkázu, a!liž jsme schopni ji sku
tečně zastavit. Bylo by to totiž nedemokratické. Avšák 
naši politiku, hospodářství i kulturu to ovlivňuje, stále 
více se prosazují krátkodobé zájmy a nadšenectví. 
Edmund Burke kdysi popsal společnost jako partner
ství mezi mrtvými, živými a těmi ještě nenarozenými. 
V systému, který se právě rozvíjí, je těžké si představit, 
kdo vlastně bude mluvit za nenarozené, za budouc
nost. 
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Mezitím bude nepochybně narůstat nespokojenost 
veřejnosti, která nechápe, k čemu všechny tyto změny 
vedou. Pokud se nové problémy budou stupňovat, 
lidé si začnou demokracii definovat podle toho, jak se 
rozvinula: jako systém teoreticky otevřený a přístup
ný, avšak ve skutečnosti ovládaný těmi, kdo se doká
žou lépe organizovat, bohatými lidmi a fanatickými 
menšinami, přičemž všichni ve snaze chránit vlastní 
krátkodobé zájmy obětují budoucnost celé společnos
ti. Tato vize se značně liší od představ nadšených za
stánců přímé demokracie, kteří říkají, že když svět 
osvobodíme, budeme žít ve světě připomínajícím měst
ské státy starověkého Řecka. Nechám na čtenáři, aby 
sám posoudil, zda dnešní kalifornská politika připomí
ná aténskou demokracii v rozkvětu. Každopádně je dob
ré si při:romenout, že se o přímou demokracii ve staro
věkém Recku, kde smělo volit jen několik tisíc mužů, 
pokoušelo jen několik malých měst. Stejně tak stojí za 
zmínku, že během jediného století se všechny tyto de
mokracie zhroutily a nastoupila tyranie nebo chaos -
často obojí. 

Tento ponurý obraz sice vypadá jako za vlasy přita
žený, ale pokud bude současný trend pokračovat, octne 
se demokracie nepochybně tváří v tvář krizi legitimity, 
která ji může ochromit. Legitimita je živou vodou poli
tické moci. ,,I ten nejsilnější není nikdy dost silný, aby 
se stal skutečným pánem," všiml si Jean-Jacques Rous
seau, II pokud svou sílu nepřetvoří v právo a posluš
nost v úctu." V dnešním světě má autoritu pouze 
demokracie. Může však o naši loajalitu snadno přijít. 
Největším nebezpečím pro nespoutanou a nefunkční 
demokracii je, že diskredituje sebe samu a všechny 
způsoby vlády lidu tak problematizuje. Nebylo by to 
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poprvé. Po každé demokratizační vlně lidé naráželi na 
množství překážek, díky nimž vznikal dojem nedoko
nalosti celého systému. Pro ambiciózní nové vůdce 
nebylo nikdy těžké nalákat zklamané voliče na nové 
alternativy. Posledním takovým údobím rozčarování 
prošla mezi dvěma světovými válkami Evropa, které 
se právě díky rozčarování z demokracie zmocnili de
magogové. Opět stojí za zapamatování, že když lidé 
ve třicátých letech vítali komunismus i fašismus, ne
vypadalo to tehdy tak absurdně, jak se nám to jeví 
dnes. Demokracie se v té době utápěla v krizi a bezna
ději, zatímco autoritářské režimy dokázaly společnost 
mobilizovat a vykročit novým směrem. 

Moderní demokracie budou čelit novým, obtížným 
výzvám - budou bojovat s terorismem, přizpůsobovat 
se globalizaci, zvykat si na stárnoucí společnost - a kro
mě toho budou muset dokázat, že jejich systém je 
schopen fungovat lépe, než funguje dnes. To znamená, 
že budou muset zvýšit efektivitu demokratického roz
hodování, budou muset znovu včlenit ústavní liberq
lismus do demokratické praxe, přebudovat rozbité 
politické instituce a občanská společenství. Ze všeho 
nejobtížnější možná bude uplatnit požadavek, aby se 
nositelé nesmírné moci v naší společnosti ujali své od
povědnosti, začali skutečně vést a stanovili normy, 
které nebudou pouze právní, ale především mravní. 
Pokud tento požadavek nesplníme, zbude z demokra
cie jen prázdná skořápka, a to nikoli jen nedostatečná, 
nýbrž i potenciálně nebezpečná, protože v sobě pone
se erozi svobody, manipulaci svobody a nakonec i roz
pad veřejného života. 

Byla by to tragédie. Demokracie přes své veškeré 
nedostatky představuje pro všechny na celém světě 

324 



"poslední velkou naději" a před námi stojí úkol, jak ji 
zabezpečit a posílit. Před osmdesáti lety přivedl Wood
row Wilson Ameriku do 20. století s výzvou vybudo
vat takový svět, v němž bude demokracie bezpečná. 
Na prahu 21 . století je naším úkolem vybudovat demo
kracii, která bude bezpečná pro celý svět. 
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DOSLOV 

JEDENAPADESÁTÝ STÁT 

Ze všech historek z irácké války se mi nejvíc hbí ta, která 
se přihodila v dubnu 2003, kdy vojska koalice obsazo
vala zemi. Na jihu země pronikla slavná 101 . výsadkář
ská divize do města Nadžáfu ležícího v oblasti obývané 
hluboce zbožnými šíity, pro něž má nesmírný význam. 
Na vojáky, tanky a obrněné transportéry ženouCÍ se po 
silnici mával jakýsi člověk. Reportér listu New York Times 
si ho všiml a zeptal se, proč je vítá a co si myslí, že Ame
ričané Iráku přinesou. "Demokracii, whisky . . .  a sex," 
odpověděl muž. A pak že je americký sen mrtvý. 

Dopravit whisky a sex do Iráku žádné mimořádné 
úsilí nevyžaduje - ostatně tam možná nikdy nechybě
ly. Zavést demokracii v zemi, kde ji dosud nepoznali, 
je úkol daleko obtížnější. Většinu této knihy jsem na
psal o mnoho let předtím, než se o válce proti Iráku za
čalo vážně uvažovat. A přesto se týká cílů, před nimiž 
tato země dnes stojí. 

Jen pár dnů po formálním ukončení války spustili 
vědátoři a političtí mudrci novou písničku: "Skutečně 
obtížná práce nastává až teď. " V jednom důležitém . 
ohledu je to omyl. Nebude složité, aby Amerika uděla
la z Iráku přijatelnější režim - stačí, když v zemi začne 
fungovat právo a bude nastolen pořádek. Vylepšit 
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tyranii Saddáma Husajna je snadné. Jestliže nová irác
ká vláda nebude pravidelně zavírat občany do vězení, 
pobíjet je hromadně bojovými plyny, terorizovat je, 
neobnoví systematický útlak šíitů a Kurdů a nebude 
ukrajovat ze státních zdrojů obrovské částky pro 
armádu a tajnou policii, pak bude rozhodně lepší než 
ta, kterou Iráčané měli posledních třicet let. 

Nebezpečí a přt1ežitost 

Amerika však usiluje o něco mnohem podstatnějšího -
chce vybudovat trvalou a skutečnou demokracii. Sto
jí to jistě za úsilí, protože je to příležitost, jak zbavit 
arabský svět hrůzné diktatury a pomoci rozvoji nové
ho typu arabské politiky. V této knize tvrdím, že to 
bude velice obtížné. Vybudovat nový Irák je skutečně 
největší úkol, do kterého se současná generace Ame
ričanů pustila. Americká armáda dnes dokáže vyhrát 
válku mnohem snadněji než dřív, ale zavést demo
kracii, přetvořit politickou kulturu a dosáhnout toho, 
aby lidé mysleli jinak, zůstává stejně složité jako v mi
nulosti. Zatímco technologie války prodělává revo
luční změny, prosazování demokracie zůstává tradiční 
disciplínou, kde se dá postupovat jen krok za kro
kem. Chceme-li uspět, musíme se smířit se skuteč
ností, že Amerika dnes má jedenapadesátý stát jmé
nem Irák. 

Prezident George W. Bush často říká, že Amerika 
chce Iráku pomoci vybudovat demokracii. ŘíKá rov
něž, že Amerika předá moc Iráčanům tak rychle, jak to 
jen půjde. Taková prohlášení jsou samozřejmě politic
ky zcela na místě, protože Washington nechce vypadat 
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jako okupační mocnost a k postupnému předávání 
moci dojde. To bude nutit Iráčany, kteří se chtějí ujmout 
vlády, aby si počínali uvážlivě a za svou práci se také 
zodpovídali. Jenže dějiny politických a hospodář
ských reforem, ať už se odehrály kdekoli na světě, uka
zují, že k budování demokracie v Iráku bude třeba pří
tomnosti Ameriky (nebo mezinárodního společenství) 
dlouhá léta. Bud můžeme rychle odejít, nebo můžeme 
rozvíjet demokracii, ale obojí současně se bohužel dě
lat nedá. 

Ne že by Iráčané o demokracii nestáli nebo že by ji 
nakonec nezvládli. To, co se odehrávalo v osvobozeném 
Bagdádu - a také v Kábulu po skončení války v Afghá
nistánu - by nám mělo připomínat, že lidem nikde na 
světě se nelíbí, když je někdo utlačuje. Žádná kultura 
ani žádné náboženství je nemůže přesvědčit, aby se 
cítili dobře, když se jim nedostává základních práv. 
Jenže chtít demokracii a dosáhnout jí jsou dvě rozdílné 
věci. Rozvojový svět zaznamenal během posledního 
desetiletí řadu rychlých přechodů k demokracii, které 
se nevydařily. 

Samozřejmě že bychom mohli v Iráku uspořádat 
volby, předat moc a odejít. Základním tvrzením této 
knihy však je, že volby nutně k demokracii nevedou. 
Vezměme si třeba Rusko, kde volby neustále vyhrává 
Vladimír Putin, který pak vládne jako samovládce. 
Donutil své politické protivníky, aby se vzdali svých 
funkcí, oslabil všechny složky vlády a svobodná 
média natolik zastrašil, že dnes téměř úplně mlčí. 
A přitom je jeho vláda úspěšná. Ve Venezuele zase 
zvolili prezidentem demagoga Hugo Chaveze, který 
se začal chovat jako diktátor a bohatou zemi přivedl 
k úpadku. 
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Britský politik Paddy Ashdown, který byl jmeno
ván nejvyšším správcem Bosny,' připouští, že pořadí 
kroků, jež tamní správa podnikala, bylo chybné: "Do
mnívali jsme se, že nejvyšší prioritou je demokracie 
a poměřovali jsme ji počtem voleb, které jsme dokáza
li uspořádat. Po několika letech jsou už Bosňané vol
bami unaveni. Náš důraz na volby kromě toho způsobil, 
že se zpomalilo úsilí vypořádat se s organizovaným 
zločinem a korupcí, které ohrožují kvalitu života a odra
zují zahraniční investory. . . .  Při zpětném pohledu je 
jasné, že jsme měli nejprve nastolit vládu práva, proto
že od ní se odvíjí všechno ostatní: fungující hospodářství, 
svobodný a poctivý politický systém, rozvoj občanské 
společnosti a nakonec i důvěra veřejnosti vůči policii 
a soudům." 

Ropné bohatství 

Viceprezident Dick Cheney jednou prohlásil, že irácké 
zásoby ropy - druhé největší na světě - se při budování 
demokracie stanou "významnou výhodou". Je to oblí
bená fráze, kterou řada lidí z vládních úřadů a mnozí 
další rádi opakují. Bohužel je pré).vdě blíž tvrzení opač
né. Ve skutečnosti všechny ropné státy s výjimkou 
jediného Norska patří mezi diktatury. Není to náhoda. 
Ropa - stejně jako jiné přírodní zdroje - budování ka
pitalismu, občanské společnosti, a tudíž ani demokra
cie nenapomáhá. Jak v této knize vysvětluji, ropa tento 

. Angličtina dnes pro takové autoritativní postavení stále častěji používá 
výraz czar - česky "car" - který je odvozen z ruštiny. Prostřednictvím 
médií jej v tomto novém významu přejímají i další jazyky. (Pozn. překl.)  
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proces naopak zpomaluje. Země s ropným bohatstvím 
nazývám "rentiérské", protože díky snadno získávaným 
penězům nemusejí na budování moderní společnosti 
tvrdě pracovat. 

Žádný Iráčan nedojde po přečtení mé analýzy k roz
hodnutí zapečetit ropné vrty a zříci se přírodních zdro
jů - ani by k tomu dospět neměl. Stojí však za to položit 
si otázku, jak co nejúčinněji omezit zhoubné politické 
a hospodářské důsledky ropného bohatství. Není to 
nemožný úkol, vždyť i některé děti, které zdědily velké 
bohatství, si vedou dobře. Klíčem k úspěchu je zabrá
nit tomu, aby stát mohl o přírodním bohatství svévol
ně rozhodovat. Ropný průmysl by se měl privatizovat. 
Jenže v Iráku je ropa převážně na území obývaném šíity, 
Kurdy a Turkmeny, což by mohlo vyvolat národnostní 
konflikty (jako se stalo například v Nigérii). Privatiza
ce by také pravděpodobně umožnila, aby zbohatli ti 
Iráčané, kteří mají kontakty na správných místech, 
a mohli by se pak z nich stát zkorumpovaní oligarcho
vé, jako se to přihodilo v Rusku. Možná by stálo , za to I 

podívat se, jak funguje těch několik málo dobře říze
ných státních naftařských podniků - jako je například 
malajská společnost Petronas - a inspirovat se u nich. 

Patrně nejlepším řešením by bylo vytvořit státní fond 
s průhledným a mezinárodně ověřovaným účetnic
tvím, do něhož by plynuly veškeré příjmy z ropy. Tyto 
příjmy by bylo možné vydávat pouze na určité účely: 
například na zdravotnictví a školství. Světová banka 
už na tomto modelu spolupracuje s Čadem, malou 
africkou zemí s velkým ropným bohatstvím. Dalším 
úspěšným příkladem podobného postupu je Aljaška. 
Steven Clemons z New American Foundation zdůraz
ňuje, že Aljaška rozděluje ropné příjmy přímo lidem, 
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kteří tam žijí. Tím se zamezuje korupci, jež je obvyk
lým důsledkem situace, kdy je ropný průmysl v rukou 
vlád či ollgarchů. Je to určitá varianta pozemkové refor
my, rozsáhlého přerozdělování bohatství, které urych
lilo rozvoj demokracie v Japonsku a téměř ve všech 
feudálních společnostech. Já osobně bych dal v Iráku 
přednost zakládání penzijních účtů podporujících 
spoření, a nikoli okamžité utrácení získaných peněz. 

Druhou největší překážkou rozvoje irácké demokra
cie je cosi, co zároveň patří mezi její největší přednosti -
je to etnická a náboženská pestrost. V paměti ještě 
máme dva přechody k demokracii v Německu a v Ja
ponsku. Oba byly dramatické a úspěšné - během dese
ti let od konce druhé světové války tu vznikly obstojně 
vyspělé demokratické systémy. V obou případech šlo 
o rozvinuté průmyslové země, avšak podstatnější byla 
skutečnost, že to jsou země národnostně homogenní. 
Irák je etnicky a nábožensky rozpolcenÝ. Jeho pětadva
cet milionů obyvatel tvoří Kurdové (15 až 20 %), sunnit
ští Arabové (15 až 20 %), šíitští Arabové (60 %) a dále 
Turkmeni, Asyřané a křesťané. 

V posledních letech se náboženské, kmenové a ná
rodnostní rozdíly stále zostřují. Po většinu z uplynulých 
padesáti let se obyvatelé Iráku cítili především Iráča
ny, a teprve potom bud sunnity, nebo Šíity. Strana Baas -
vzhledem ke své socialistické orientaci - náboženství, 
kmenovou příslušnost i národnost potlačovala jako zna
ky zaostalosti. V posledním desetiletí však Saddám 
Husajn začal oddanost náboženství a příslušnost ke 
kmeni posilovat. Světský vůdce se náhle proměnil 
v stavitele mešit a svolavatele kmenových srazů. Na 
těchto slavnostech, jak se na tradici sluší, tančil a střílel 
do vzduchu. 
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Částeč�ě šlo o Husajnův neumělý pokus získat no
vou legitimitu, ale zároveň se v něm odrážela v arab
ském světě obecně rostoucí tendence k politice, která 
vychází z islámské identity. Neúspěch režimů, jako byl 
Saddámův - původně prozápadní, socialistický a so
větský - způsobil, že lidé začali islám považovat za 
spásu a uchylovali se ke kmenové a národnostní sou
držnosti. Jak se snažím v této knize dokázat, mladé de
mokracie řeší národnostní a náboženské konflikty ve
lice špatně. 

Volby totiž vyžadují, aby se politici ucházeli o hlasy. 
Nejsnadnější způsob, jak získat podporu ve společnos
ti, která nemá silnou tradici tolerance a která je multi
etnická, je apelovat na nejzákladnější identitu - raso
vou, náboženskou, národnostní. Jakmile jedno politické 
uskupení zvítězí, všem ostatním zabrání v přístupu k mo
ci. Opozice se pak často stává extrémní, občas používá 
i násilí. Nemusí to tak dopadnout vždycky, ale často 
tornu tak je. ' 

Rozmanitost, pokud se s ní bude správně zacházet, . 
může být pro Irák velkým zdrojem síly. Bude to však 
vyžadovat, aby moc byla rozdělena, aby k ní měli pří
stup všichni a aby byla kont],"olována. Ústava by měla 
z nového Iráku vytvořit federální stát, v němž by regi
onům zůstal významný díl autonomie. Regiony by 
nemělo určovat národnostní nebo náboženské složení 
obyvatelstva. Volební systém by neměl vytvářet situa
ce typu "vítěz bere vše", kdy strana s 51 % hlasů získá 
veškerou politickou moc. Také ti, kdo prohrají, by měli 
mít možnost se na ní podílet. Měla by existovat hlava 
státu (prezident) a hlava vlády (premiér), což je příle
žitost, jak umožnit zastoupení dalším společenstvím. 
Vládu by tak mohl vést třeba šíitský premiér, zatímco 
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titulární hlavou státu by se stal Kurd a sunnita by byl 
jmenován ministrem zahraničí. 

Moc a legitimita 

Pokud se bude situace vyvíjet dobře, Bushova admini
strativa nejspíš předpokládá, že iráckou infrastruktu
ru obnoví velice rychle, uvede do chodu základní 
služby a postoupí moc irácké vládě. Je však jen málo 
pravděpodobné, že tento scénář bude postupovat bez 
problémů a tak rychle. Všude, kde Spojené státy zasa
hovaly - v Bosně, v Kosovu, v Afghánistánu - musela 
totiž armáda i političtí "poradci" zůstat déle, než se 
předpokládalo. V případě Afghánistánu se admini
strativa domnívala, že dokáže nastolit pořádek téměř 
okamžitě a levně. Musela však postupovat zcela opač
ně - jen aby zjistila, že už také může být pozdě. Slova 
o předání moci Iráčanům zní báječně, avšak ve skuteč
nosti je to předání moci jen určitým Iráčanům. Když se 
tito Iráčané vybírají, znamená to, že jiní se musejí od
mítnout, a ti se nemusejí se svým osudem klidně smí
řit. Soupeření, roztržky, vyrovnávání účtů a politické 
strkanice jsou na denním pořádku a v zemi zůstane 
zachován klid jen tehdy, bude-li ho udržovat nezpo
chybnitelná autorita. Ta se musí vyznačovat dvěma 
vlastnostmi: mocí a legitimitou. Spojené státy se sou
středily pouze na první z nich a zanedbaly sílu, kterou 
může poskytnout ta druhá - ať už ve spolupráci s me
zinárodními institucemi nebo diplomatičtějším jedná
ním. Američtí představitelé tak byli nepříjemně pře
kvapeni mocí, kterou má v rukou velký ajatolláh Sistání, 
jenž dokázal vykolejit plány administrativy na přechod 
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k demokracii několika dobře zvolenými námitkami. 
Sis tání je intelektuál, který nemá ani peníze, ani armá
du. Avšak tím, že je nejuznávanějším šíitským duchov
ním v Iráku a je rovněž všeobecně považován za irác
kého nacionalistu, má onen magický zdroj moci - totiž 
legitimitu. Když se střetl tváří v tvář s mocnými Ame
ričany, oni uhnuli očima první. 

Spojené státy šly do Iráku s jistotou, že pokud zemi 
osvobodí, nebudou mít s legitimitou potíže. Tento po
výšenecký postoj byl podivně ahistorický. Spojené stá
ty a jejich nejdůležitější spojenec Velká Británie přece 
nepřicházely na Blízký východ s neposkvrněnou po
věstí. Soudí se, ať už právem nebo ne, že obě mocnosti 
už celé století tento region ovládají, určují, kdo ho 
povede, ovládají dodávky ropy a podporují stát Izrael. 
Nejdůležitější však je, že jsou to nejmocnější země svě
ta, a tudíž nutně alespoň do určité míry irácký nacio
nalismus samy vyvolávají. 

Největší modernizátor Blízkého východu Kemal Ata
tiirk byl s to provést v Turecku zásadní změny díky 
tomu, že měl nezpochybnitelnou pověst nacionalisty. Se 
Západem bojoval i v době, kdy svou zemi právě Zápa
du přizpůsoboval. Nemůžeme vědět, kdo bude vlád
nout v Iráku, ale není pochyb o tom, že to bude člověk, 
který se bude dovolávat iráckého nacionalismu. 

Možná že za rok, za dva se bude zdát, že demokra
cie v Iráku funguje. Vznikne nová vláda. Budou se ko
nat volby. Zavládne naděje. To ale nutně neznamená, 
že demokracie v Iráku vydrží. K jejímu rozkladu ob
vykle dochází až několik let po obnově. Dá se tomu 
zabránit a Spojené státy by přirozeně měly udělat vše, 
aby k tomu nedošlo. Ale nový Irák budou muset bu
dovat Iráčané. 
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Tou nedůležitější silou, jakou společnost má, je re
formně naladěná elita. Taková elita stála za úspěchem 
střední Evropy a pomohla jí zvládnout všechna těžká 
období. Na to, kde takové státníky vzít, bohužel žádný 
zázračný recept neexistuje. Irák má však významnou 
výhodu - pamatuje si na Saddáma Husajna. Podobně 
jako středoevropské reformy udržovalo v tempu vědo
mí, že tu předtím vládl komunismus, může letitá noč
ní můra pomáhat vůdcům Iráku vydržet v odhodlání 
skoncovat s minulostí. Národní soudy, knihy vzpomí
nek, výbory pro pravdu a usmíření, ústně tradované 
phběhy - to všechno udržuje paměť národa. Iráčané 
budou muset řešit řadu problémů, ale převážná větši
na z nich nepochybně udělá vše pro to, aby se jejich 
vlast už nikdy nedostala do oné hrozivé situace, v jaké 
se nacházela v uplynulých třiceti letech. 
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POZNÁMKY 

Poznámka o poznámkách 

Když jsem psal ten'to text, nebylo mým cílem vytvořit 
odbornou historickou práci. Chtěl jsem především při
spět k debatě nápady a argumenty. Smyslem těchto 
poznámek je označit prameny zajímavých údajů nebo 
citátů, které jsem v knize použil. Řídil jsem se přitom 
jednoduchým pravidlem: kdykoli jsem měl pocit, že 
by se čtenář mohl podivit: "Odkud tohle vzal?", po
skytl jsem mu odpověď. Pokud tedy má zobecnění vy
cházela z druhotného pramene, obyčejně jsem se o tom 
zmínil přímo v textu nebo uvádím citaci právě tady. 

Mnohé z výkladů historie, které jsem převzal, patří 
mezi ty, jimž se říká "tradiční interpretace" událostí 
nebo také souborné objasnění nějakého komplexního 
historického fenoménu. Například k vývoji anglické
ho liberalismu obecně a parlamentní moci zvlášť jsem 
zaujal přístup, jemuž se někdy říká "whigovská inter
pretace". Není to proto, že bych snad popíral důležité 
námitky všech, kdo ho revidovali - opravdu jsem usou
dil, že pro tuto studii není dílo E. J. Hobsbawma tak 
podstatné - ale zaujaly mě jen jako revize, nikoli jako 
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Poznámka 

Osobní jména pocházející z jazyků, které používají jiný typ písma než 
latinku, jsou pro účely textu i rejstříku psána podle zvyklostí české tran
skripce; pouze tam, kde jde zejména o současné osobnosti, jež žijí nebo 
publikují v anglicky mluvících oblastech, jsou jejich jména ponechána 
v podobě odpovídající transkripcí anglické. Pro lepší orientaci je anglická 
podoba jmen uváděna v závorce i za jmény psanými transkripcí českou. 

Do rejstřfku zeměpisných názvů byly k názvům zemí přiřazovány 
i odkazy na ty stránky, kde se o příslušné zemi či územní oblasti sice 
hovoří, ale bez jmenovitého uvedení jejlno názvu (např. saúdská vláda, 
evropská politika) - tyto odkazy jsou uvedeny v závorce. Byly sem zařa
zeny i názvy, jejichž význam je širší než pouze geografický (Západ, 
Východ), a názvy už neexistujících státních celků (Rakousko-Uhersko, 
Jugoslávie). 

U odkazů na jména vyskytující se v poznámkách jsou čísla stran psá
na kurzivou. 
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